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Αγαπητές και αγαπητοί αναγνώστες ! 
Αυτό το μικρό πόνημα με τον τίτλο «ο βελονισμός στην πράξη» είναι 
μία σύντομη αναφορά στον ιατρικό βελονισμό και στην προσπάθεια που 
γίνεται για τη διάδοσή του στους κόλπους της ιατρικής κοινότητας, αλλά 
και της κοινωνίας.

Στόχος είναι η ενημέρωση όσων συναδέλφων ιατρών θέλουν να αρχί-
σουν από κάπου την προσέγγιση του βελονισμού. Όσοι πάλι από αυτούς 
θέλουν να εκπαιδευτούν προσεχώς, θα πρέπει να ξέρουν ότι θα εκδο-

θεί ένα ειδικό βιβλίο με τίτλο « Περί Βελονισμού Σημειώσεις », εν είδει συγγράμματος, σε 
αντικατάσταση του προ εικοσαετίας περίπου πρώτου ελληνικού εκπαιδευτικού βιβλίου για 
γιατρούς.

Το παρόν όμως μικρό βιβλίο είναι δυνατό να διαβασθεί από τον καθένα. Ο ενδιαφερόμενος 
λοιπόν μπορεί να καλύψει τουλάχιστον ένα μέρος των ερωτημάτων του.

Για παράδειγμα η φυσικοθεραπεία είναι παγιωμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού, άσχε-
τα αν δε γνωρίζει κανείς τον τρόπο δράσης της. Το ίδιο συμβαίνει και με το χημικό φάρμακο. 
Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με το βελονισμό, όπου μικρή μόνο μερίδα λαού, αλλά και ιατρών 
έχουν σπαταλήσει φαιά ουσία για τη συλλογή πληροφοριών, για να το δεχτούν, ως μια τεκμη-
ριωμένη και παγιωμένη θεραπευτική πράξη.

Ελπίζουμε λοιπόν αυτό το πόνημα να συμβάλλει σ’ αυτό το στόχο, εφόσον βέβαια το διαβά-
σετε.

Λόγια Σταράτα
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Χρησιμοποιούμενα σημεία χεριών, κλασικά και μη, σε πόνους, μουδιάσματα και παραμορφωτική αρθρίτιδα 
χεριών. Βελονισμός και laser ταυτόχρονα. Μέθοδος “τρυπώ και φεύγω‘‘. Μοντέρνος ιατρικός βελονισμός.



Ανοιχτή επιστολή προς τους γιατρούς

Αγαπητή και Αγαπητέ Συνάδελφε. 
Οι περισσότεροι γιατροί είμαστε φιλόδοξοι 
και αρκετά εγωιστές. Άρα και εγώ με σπουδές 
ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη 
δεκαετία του ’60, δεν μπορούσα να αποτελέσω 
εξαίρεση.

Μετά το στρατιωτικό και το αγροτικό έφυγα για 
τη Γερμανία και εγκαταστάθηκα στο Δ. Βερολί-
νο για επτά χρόνια, με στόχο ενδεχόμενη πανε-
πιστημιακή καριέρα. Γιαυτό δημοσίευσα εργα-
σίες και εδώ και στο εξωτερικό και εργαζόμενος 
στο Ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Θεαγενεί-
ου, περίμενα να ανοίξουν οι πανεπιστημιακές 
θέσεις. Έχοντας διδακτορική διατριβή από το 
F.U. Berlin και πάνω από εξήντα εργασίες, ήξε-
ρα ότι ο δρόμος ήταν ανοιχτός. Απόδειξη αυτού 
του ισχυρισμού μου είναι ότι η σημερινή (2005) 
αν. καθηγήτρια ήταν εκείνη την εποχή (1985) 
ειδικευόμενη, ενώ εγώ ήμουνα επιμελητής πα-
λαιού τύπου.

Όταν άνοιξαν οι πανεπιστημιακές θέσεις ακτι-
νοθεραπείας ήμουνα ήδη καταξιωμένος ιατρός 
εφαρμογής βελονισμού και δεν υπέβαλα καν 
αίτηση.

Αυτά τα γράφω για τους συναδέλφους εκείνους 
που έχουν εσφαλμένη εικόνα για τον ιατρικό βε-
λονισμό, αλλά και για τους ιατρούς που εφαρ-
μόζουν την ιατρική πράξη του βελονισμού.
Φυσικά υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι που 
έχουν δει ήδη τα θεραπευτικά αποτελέσματα 
του βελονισμού και τον συστήνουν, όταν άλλα 
είδη θεραπείας αποτύχουν στα ίδια περιστατι-
κά.
Καθημερινά δέχεστε στα ιατρεία σας ή στα εξω-
τερικά ιατρεία των νοσοκομείων ή σταθμών 
διάγνωσης και θεραπείας ασθενείς με κυρίαρχο 

σύμπτωμα τον πόνο, όπως μυοσκελετικά νοσή-
ματα, ενοχλήσεις ράχης, κεφαλής, αρθρώσεων 
ή περιστατικά με λειτουργικές διαταραχές, που 
υποκρύπτουν διαταραχή του φυτικού νευρικού 
συστήματος.

Όταν αντιμετωπίζονται επιτυχώς από εσάς, δε 
χρειάζεται βέβαια τίποτε άλλο. Όταν όμως πη-
γαινοέρχονται κάποιοι από τους ασθενείς σας,  
χωρίς υποχώρηση των συμπτωμάτων και συνε-
χίζουν να υποφέρουν σκεφτείτε να δοκιμάσετε 
τον ιατρικό βελονισμό.

Παραπέμψτε τον ασθενή σας για εφαρμογή της 
ιατρικής πράξης του βελονισμού και βεβαιω-
θείτε για τα καλά και μόνιμα αποτελέσματα.  
Επίσης σκεφτείτε ότι ίσως είναι καιρός να εκπαι-
δευτείτε και εσείς στο βελονισμό, εφόσον έχετε 
χρονικά περιθώρια.

Ήδη αρκετοί συνάδελφοι εκπαιδεύτηκαν ή εκ-
παιδεύονται στον ιατρικό βελονισμό και εδώ 
στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Υπεύθυνος 
επικοινωνίας της εκπαιδευτικής ομάδας ο υπο-
φαινόμενος (www.acupuncture.gr) - βελονο-
θεραπεια.gr -  κινητό 6973307470.

Ένας στους τρείς συναδέλφους μας στην Αυ-
στρία και τη Γερμανία έχει εκπαιδευτεί στο βε-
λονισμό και ένας στους τέσσερις εφαρμόζει το 
βελονισμό παράλληλα με την ειδικότητά του. 
Μεγάλα ονόματα της ιατρικής κοινότητας και 
καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί καθηγητές  με-
γάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων εφαρμόζουν 
καθημερινά τον ιατρικό βελονισμό. Ήδη ο βε-
λονισμός είναι στη Δύση, τμήμα της ενιαίας 
ιατρικής, όπως λέει ο καθηγητής Χέλμουτ Νίσ-
σελ του πανεπιστημίου της Βιέννης. Η πληθώρα 
ερευνητικών εργασιών για το βελονισμό, που  
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προέρχονται από μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύμα-
τα Α΄ κατηγορίας, δείχνει το επιστημονικό ενδι-
αφέρον για αυτή τη μέθοδο θεραπείας.

Είναι γελοίο λοιπόν κάποιοι εδώ να μιλούν για 
πράξη υποβολής των ασθενών, όταν αυτού του 
είδους οι εργασίες ανήκουν στο παρελθόν. Οι 
νευροφυσιολόγοι, όπως π.χ. ο τακτικός καθη-
γητής Thomas Lundenberg από το νοσοκομείο 
Karolinska της Σουηδίας διερεύνησε πληθώρα 
σημείων βελονισμού και απέδειξε τις ιδιότητες 
και τη χρησιμότητα κάθε σημείου χωριστά.

Εμείς είμαστε υπέρ της διάδοσης του βελονι-
σμού στον ιατρικό κόσμο, όπως είμαστε ανοι-
χτοί σε οποιαδήποτε πρόσκληση για κοινές 
εργασίες για να τις παρουσιάσουμε στο Παγκό-
σμιο Συνέδριο Βελονισμού που θα γίνει αργά 
την Άνοιξη του 2010, εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι αυτές οι 
γραμμές γράπτηκαν το Δεκέμβριο του 2005, 
όταν ο υποφαινόμενος έκλεινε 34 χρόνια ιατρι-
κής πράξης. Γνωρίζει ότι και εδώ στην Ελλάδα 
θα υπάρξει έκρηξη ενδιαφέροντος για το βελο-
νισμό, τόσο από τους ιατρούς, όσο και από τους 
ασθενείς. Εκτός και αν σταματήσουν να υπάρ-
χουν « αθεράπευτα » περιστατικά!

Επειδή η ενημέρωση των ιατρών και των ασθε-
νών είναι υποχρέωσή μας, εμείς θα παραμεί-
νουμε στις επάλξεις της πληροφόρησης για το 
καλό, την ευτυχία και τη μακροημέρευση του 
λαού μας.
Ο καθένας έχει δικαίωμα στην ανακούφιση και 
στην ίαση. Για μερικούς ίσως φαίνεται απίστευ-
το, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εννέα στους 
δέκα προσερχόμενους για βελονοθεραπεία, 
φεύγουν ευχαριστημένοι μετά από μια θερα-

πευτική σειρά. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένας θα 
ψάχνει για θεραπεία, όπως έχει δικαίωμα. Επει-
δή όλοι εμείς δώσαμε τον Ιπποκρατικό όρκο 
«όμνυμι Απόλλωνα ιητρόν και Ασκληπιού και 
Υγιείαν και Πανάκειαν…», πρέπει στο βάθος 
του μυαλού μας να έχουμε ως στόχο την ίαση 
από όπου και αν προέρχεται και όχι το στενό 
προσωπικό συμφέρον και ενδιαφέρον.
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Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Κωνσταντινίδη

Ηλίας Κωνσταντινίδης του Ιωάννου και της Κυριακής.
Πτυχίο ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
«Έγραψε» επιπλέον ένα χρόνο ειδικότητα παθολογίας και ένα χρόνο πυρηνικής ιατρικής. 
Δύο ειδικότητες ιατρικής, ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας – ογκολογίας. 
Δίπλωμα βελονισμού της περίφημης Σχολής Βιέννης που είναι ενταγμένη στην Πανεπιστημιακή Πολυ-
κλινική Βελονισμού Βιέννης. 
Δεκάδες επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες στο επιστημονικό περιοδικό Strahlentherapie (Γερμα-
νία).
Αρκετές δημοσιευμένες εργασίες ( Ελλάδα ).
Εκατοντάδες άρθρα για το βελονισμό δημοσιευμένα στις εφημερίδες και τα περιοδικά της χώρας μας .
Εκατοντάδες εμφανίσεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
Συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και καθηγητής βελονισμού για γιατρούς, στα σεμινάρια εκμά-
θησης βελονισμού εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, τα οποία γίνονται υπό την αιγίδα της 
ICMART και της Ιατρικής Εταιρίας Βελονισμού.
Εφαρμόζει το βελονισμό εδώ και τρεις δεκαετίες. Από το Φεβρουάριο του 1986 ασκεί αποκλειστικά μόνο 
την ιατρική πράξη του βελονισμού, μετά την άρνησή του να ενταχθεί στο ΕΣΥ, όπου μέχρι τότε ήταν 
επιμελητής παλαιού τύπου στο Θεαγένειο, δηλαδή θέση ανάλογη με τη σημερινή  του αναπληρωτή δι-
ευθυντού. 
Εργάστηκε επί επτά χρόνια στο εξωτερικό, στην αρχή στο ακαδημαϊκό  νοσοκομείο Moabit 1100 κλινών 
και στη συνέχεια στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Klinikum Steglitz 1400 κλινών του ελεύθερου Βερο-
λίνου (δυτικό).
Αριστούχος διδάκτωρ ιατρικής του Freie Universitat Berlin.
Το 1983 ίδρυσε την Εταιρία Φίλων Θεραπείας με Βελονισμό. 
Το 1987 ίδρυσε μαζί με άλλους γιατρούς την Ιατρική Εταιρία Βελονισμού στο βορειοελλαδικό χώρο.
Πριν επτά  χρόνια ξεκίνησαν τα σεμινάρια εκμάθησης βελονισμού και ο υποφαινόμενος είναι μέλος της 
πενταμελούς διδακτικής ομάδας. Τα διπλώματα τα επιδίδουν οι επικεφαλής θεσμικών ιατρικών φορέων 
της πόλης μας.
Διοργάνωση διεθνών μεταπτυχιακών σεμιναρίων με μετακλήσεις επιφανών ιατρικών προσωπικοτήτων 
βελονισμού, που χαίρουν ευρείας αναγνώρισης και παγκοσμίου φήμης! 
Ως γραμματέας της Ιατρικής Εταιρίας Βελονισμού συμμετέχει στη διοργάνωση του Παγκόσμιου Συνεδρί-
ου Βελονισμού στη Θεσσαλονίκη για το 2010, που είναι υπό την εποπτεία και ευθύνη του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ιατρικού Βελονισμού.
Τακτικό και παλαιό μέλος της Ιατρικής Εταιρίας Βελονισμού Βιέννης. 
Μέλος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης. Επίσης μέλος της 
Κερκυραϊκής Ένωσης και του Συλλόγου Παρανεστιωτών. Συγγραφέας του πονήματος «οδοιπορικό στον 
Πόντο».
Ήταν ιατρός της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τη χρυσή εποχή του Ιωαννίδη και έκανε βελονισμό στον Γκά-
λη, Γιαννάκη, Σούμποτιτς και στα άλλα παιδιά, αφενός για την κινητοποίηση των ψυχικών και σωματικών 
δυνατοτήτων των αθλητών ( φυσικό ντομπάρισμα ), πριν από κάθε αγώνα εδώ και στο εξωτερικό, και 
αφετέρου βελονισμό και Laser, μετά από τυχόν αθλητικό τραυματισμό με στόχο τη γρήγορη αποκα-
τάσταση. Χρησιμοποίησε και τη θεραπευτική δύναμη των χεριών του επί των παικτών, για τη δόξα της 
Θεσσαλονίκης.(Shiatsu).
Το ιατρείο μου θα έχει συνέχεια, αφού ο γιος μου Ιωάννης, έχει ήδη πάρει δίπλωμα βελονισμού και αυτή 
τη χρονική στιγμή (τέλη 2005) βρίσκεται στο τέταρτο έτος της ειδικότητας της ορδοπεδικής, στην Πανε-
πιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Σημείωση: Τα τελευταία χρόνια άλλαξαν το «ορθοπεδική» με το «ορθοπαιδική». Αυτό είναι λάθος, όπως λέει η 
καθηγήτρια γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., κυρία Άννα Συμεωνίδου, γιατί τότε δε θα λέγαμε π.χ. παιδοορθοπεδική 
για να προσδιορίσουμε  ότι πρόκειται για «ορθό πεδίο» παιδιών. Τώρα λέγεται  λανθασμένα παιδοορθοπαιδι-
κή. Επιπλέον αφήσαμε ορφανή την ίδια λέξη της ορθοπεδικής, που δανείσαμε στην επιστημονική κοινότητα 
και που προφέρουν δισεκατομμύρια πολίτες της γης.
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Πρόλογος & εισαγωγή

  Είμαστε ήδη στον 21ο αιώνα μετά 
Χριστόν. Η ιατρική επιστήμη έχει κάνει πραγ-
ματικά άλματα και μέσα σ’ αυτόν τον αιώνα 
θα κάνει ακόμη μεγαλύτερα για να αυξηθεί 
έτσι η ποιότητα, αλλά και η διάρκεια ζωής. 
Όμως αδυνατεί να λύσει όλα τα προβλήματα.
 Γι’ αυτό τα τελευταία τριανταπέντε 
χρόνια ενσωματώθηκε στην ιατρική επιστή-
μη μία, ανά τους αιώνες, δοκιμασμένη μέθο-

δος θεραπείας, που η εφαρμογή της γίνεται 
με λεπτότατες βελόνες, οι οποίες εισάγονται 
χωρίς πόνο στην επιφάνεια του σώματος.
 Η ενσωμάτωση του ιατρικού βελο-
νισμού στην ιατρική επιστήμη έγινε σε όλες 
τις χώρες του προηγμένου κόσμου για να 
συμπληρώσει τα κενά και τις αδυναμίες του 
συστήματος υγείας. Γιατί όλοι έχουν το δικαί-
ωμα στην ίαση. Θυμάμαι σαν τώρα το 1973 
να λέγεται στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο 
ότι δε θεραπεύονται ούτε το αυχενικό σύν-
δρομο, ούτε οι χρόνιοι πόνοι της κεφαλής! 
Σήμερα ξέρουμε ότι το  90 %  αυτών των 
περιστατικών ξεχνούν τα προβλήματά τους, 
αν γίνει μία μεθοδευμένη και ολοκληρωμένη 
προσπάθεια σε ένα κέντρο βελονισμού με 
ανάλογη εμπειρία και γνώση και με τη συνδυ-
αστική συνδρομή των Laser και άλλων συνα-
φών φυσικών μεθόδων.
 Όλα σχεδόν τα περιστατικά που 
προσέρχονται σε μας είναι από τα λεγόμενα 
«αθεράπευτα». Άρα χρειάζεται ειδική επιθε-
τική μεθοδολογία απέναντι στο πρόβλημα. 
Χωρίς αυτήν και το φορτισμένο ψυχικό σθέ-
νος του ειδικού γιατρού, δεν μπορεί να γίνει 
τίποτε. Η ευθύνη, το καθήκον, η προσοχή και 
η επιμονή είναι και πρέπει να είναι στην υπη-
ρεσία του προστρέχοντος συνανθρώπου.
 Αυτό το ον που δημιουργήθηκε από 
θεϊκή αστρική σκόνη, είναι ακριβές μικρο-
γραφικό αντίγραφο του σύμπαντος. Με τα 
μάτια μας είναι ένα στερεό σώμα με φυσι-
κές λειτουργίες, αλλά στην πραγματικότητα  
όμως είναι ένα αρμονικό υπερσύνολο απει-
ροελάχιστων και υπεράριθμων ατόμων της 
«ύλης», όπως παντού στο αχανές σύμπαν που 
μας περιβάλλει. Αυτά τα άτομα της «ύλης» 
έχουν ελάχιστη ύλη στο κέντρο, που λέγεται 
πυρήνας, στη συνέχεια περιφερικά υπάρχει 
απέραντο κενό, χωρίς ύλη και τέλος εντελώς 
στην περιφέρειά του, σε τροχιές περιστρέφο-
νται με απίστευτες ταχύτητες, φωτεινές ενερ-
γειακές μπαλίτσες ,που λέγονται ηλεκτρόνια.
Αυτό το θαύμα της φύσης (Θεού) συγκροτεί-
ται σε ομάδες για να δημιουργηθεί η μονάδα 
της έμβιας ύλης, που ονομάζουμε κύτταρο. 

Ο βελονισμός εφαρμόζεται σήμερα και στα ζώα, 
σε όλες τις ηπείρους. Έχουν διερευνηθεί ήδη τα ση-
μεία τους. Τα ζώα δεν υποβάλλονται και η έρευνα 

κατέρριψε την υποβολή.
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Άρα κάθε κύτταρό μας έχει τις φυσικές ιδι-
ότητες του ατόμου της ύλης και στην ουσία 
αποτελεί ένα θαυμάσιο πυρηνικό εργοστά-
σιο, που παράγει ενέργεια και μικροουσίες 
χρήσιμες για τη διατήρηση της ζωής, αλλά 
και απόβλητα επικίνδυνα για τον οργανισμό, 
που οπωσδήποτε πρέπει γρήγορα να απομα-
κρυνθούν.
 Η διαφοροποίηση των κυττάρων δη-
μιουργεί τα διάφορα όργανα και ιστούς του 
σώματος, που εμείς τελικά βλέπουμε. Όμως 
μέσα μας συμβαίνουν κάθε στιγμή δισεκα-
τομμύρια λειτουργίες για την παραγωγή μι-
κροουσιών στον υγρό κόσμο μας και αυτά για 
να συμβούν μεταφέρονται δισεκατομμύρια 
ηλεκτρονικές πληροφορίες, μέσα και έξω 
από το νευρικό σύστημα, σαν ένα « ενσύρμα-
το » και « ασύρματο » πληροφορικό σύστη-
μα. Η πληροφορία η απαραίτητη για τη ζωή 
φεύγει ή έρχεται στο κάθε κύτταρο με ροή 
βιοφωτονίων, που κινούνται σε φωτεινούς 
συρμούς και είναι στην πραγματικότητα ηλε-
κτρόνια που εγκατέλειψαν κάποια « άτομα 
της ύλης » για να μεταφέρουν πληροφορία.
 Αυτός ο μικρόκοσμος, που σε αντί-
θεση με τον κόσμο που εμείς βλέπουμε, είναι 
κόσμος με ελάχιστη ύλη σαν προζύμη μέσα 
σε θάλασσα ενέργειας, η οποία κινείται μέσα 
σε απέραντο πραγματικό κενό χωρίς ύλη. 
Αυτό το έμβιο ηλεκτρονικό υπολογιστικό 
σύστημα συνυπάρχει σε αγαστή αρμονική 
συμφωνία με ένα άλλο « καθαρόαιμο άϋλο 
» και άφθαρτο σύστημα υψηλών ενεργεια-
κών κραδασμών, που θεολογικά ονομάζεται 
ψυχή.
 Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι 
ο υγρός κόσμος μας, δηλαδή τα όργανα, οι 
ιστοί και ο μεσοκυττάριος χώρος οφείλουν τη 
λειτουργία τους στη διαχείριση πληροφορι-
ών, οι οποίες διακρίνονται σε αιτήματα, συμ-
βουλές και εντολές. Όταν υπάρχει διαταραχή 
στο σύστημα ροής πληροφοριών έχουμε 
χάος και ασυντόνιστο οργανισμό με αποτέ-
λεσμα κίνδυνο φθοράς και παρατεταμένης 
αδυναμίας επαναφοράς της υγείας σε ένα ή 
περισσότερα σημεία του σώματος.
 Τα θεραπευτικά, ανώδυνα, μικρο-
σκοπικά και ατραυματικά «τσιμπήματα» του 

βελονισμού κάνουν ακριβώς αυτό που θέλει 
ο οργανισμός, δηλαδή επαναφέρουν στο φυ-
σιολογικό το σύστημα ροής πληροφοριών. Γι’ 
αυτό η σωστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή 
του βελονισμού είναι μια αιτιολογική θερα-
πεία με αποτελέσματα που διαρκούν, σε αντί-
θεση με τη συμπτωματική θεραπεία άλλων 
μεθόδων.
 Ο βελονισμός λοιπόν είναι μια αφάρ-
μακη θεραπεία, άκρως αποτελεσματική. Ελά-
χιστοι θα ψάχνουν θεραπεία μετά από μία 
συστηματική σειρά βελονιστικών συνεδριών, 
ενώ η πλειοψηφία θα έχει λύσει το πρόβλημα 
υγείας για πάντα.
 Η μέθοδος δεν έχει παρενέργειες 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα. Με-
ρικοί όμως φοβούνται στο άκουσμα βελόνας, 
αλλά ξεπερνούν το φόβο τους, είτε όταν δουν 
τις λεπτότατες βελόνες, είτε στην αρχή της 
πρώτης συνεδρίας.
 Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να δε-
χθούν το πραγματικό γεγονός της θεραπείας 
με βελόνες, επειδή έχουν πάθει πλύση εγκε-
φάλου με τις χημικές φαρμακευτικές ουσίες. 
Αυτοί καλό είναι να μελετήσουν βελονισμό 
και βιοκυβερνητική. Εσείς ξαναδιαβάστε τις 
παραπάνω παραγράφους για την πληροφο-
ρία και επειδή είναι η σύνοψη ολόκληρης 
επιστήμης, επεκτείνετε τη σκέψη σας και τη 
δημιουργική φαντασία σας, στους φωτεινούς 
δρόμους της αλήθειας.
 Βέβαια ούτε ο βελονισμός είναι πα-
νάκεια. Παρόλο το ευρύ φάσμα εφαρμογής 
του, σε πολλά είδη νόσων, παθήσεων και δια-
ταραχών, έχει οριοθετημένο πεδίο ενδείξεων.
 Είναι παράλογο να έχει κανείς ένα 
από τα παρακάτω, να υποφέρει μήνες ή χρό-
νια, να δυστυχεί, να γνωρίζει ότι φίλες ή φίλοι 
έγιναν καλά με βελονισμό και να μη δοκιμάζει 
τη μέθοδο.
 Συνήθως οι συμπολίτες μας προ-
σέρχονται για κεφαλαλγίες και ημικρανίες, 
νευραλγίες τριδύμου και πάρεση προσωπι-
κού νεύρου, αυχενικό σύνδρομο με πόνο, 
ζάλη, ιλίγγους, εμβοές στα αυτιά, μουδιά-
σματα στα χέρια κλπ, πόνους στην πλάτη 
και νευραλγίες στα πλευρά, οσφυαλγία και 
ισχιαλγία, σπονδυλαρθρίτιδες, αγκυλωτική 
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σπονδυλίτιδα, πόνους και αγκυλώσεις στις 
μικρές και μεγάλες αρθρώσεις (δάκτυλα, 
γόνατα κτλ), παραμορφωτική αρθρίτιδα, 
ρευματοειδή πολυαρθρίτιδα, ψωριασική 
αρθρίτιδα, κράμπες, πόνους περιόδου κτλ. 
Τα παραπάνω νοσήματα αποτελούν τη με-
γαλύτερη ομάδα και ακολουθούν καταστά-
σεις με διαταραχή συνήθως και κατά τους 
δύο άξονες της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή 
κατά τον ψυχοσωματικό και σωματοψυχικό 
άξονα.
 Αυτοί προσέρχονται για άσθμα, 
αλλεργίες, υποτροπιάζουσα ιγμορίτιδα και 
ρινίτιδες, έλκη και φλεγμονές του στομά-
χου και του εντέρου, χρόνια δυσκοιλιότητα, 
αντιδραστική ουροδόχο κύστη, αϋπνίες, 
άγχος, φοβίες, πανικό και διάφορες περι-
πατητικές μορφές κατάθλιψης, «νευροπι-
έσεις», παχυσαρκία, βουλιμία, κάπνισμα, 
αλκοολισμό και σεξουαλικές διαταραχές.
 Τέλος μπορεί να δοκιμασθεί συν-
δυαστικά σε ακμή, έκζεμα, ψωρίαση και 
τριχόπτωση, επιπεφυκίτιδα, γλαύκωμα, νυ-
κτουρία σε παιδιά, πρόσφατες παρέσεις και 
παραλύσεις άκρων, υπογονιμότητα γυναί-
κας, κατά πλάκας σκλήρυνση κτλ. 
 Φυσικά ο ιατρός εφαρμογής βελο-
νισμού χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες με-
θόδους διάγνωσης πριν αρχίσει θεραπεία. 
Εκείνο όμως που δεν είναι γνωστό ευρύτερα 
είναι ότι ο βελονισμός έχει και διαγνωστικό 
τμήμα, ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα που 
είναι, και φυσικά αυτό αποτελεί ένα επιπλέον 
πλεονέκτημα του βελονισμού.
 Στο ερώτημα, αν ο βελονισμός μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και σε υγιείς ανθρώ-
πους, η απάντηση είναι ΝΑΙ, γιατί ισορροπεί 
το φυτικό νευρικό σύστημα, αυξάνει τα Τ λεμ-
φοκύτταρα, άρα την άμυνα του οργανισμού, 
αυξάνει την ανταλλαγή της ύλης, άρα τρέ-
φονται καλύτερα τα κύτταρα και απομακρύ-
νονται οι άχρηστες και επικίνδυνες για τον 
οργανισμό ουσίες. Τέλος με την παρατηρού-
μενη αύξηση των ενδορφινών προκαλείται 
καλή σωματική και ψυχική διάθεση. Γενικώς 
κρίνεται ως μέθοδος ρηλάξ και ψυχοσωματι-
κής ευεξίας, πολλές φορές καλύτερη από τα 
φυσιοθεραπευτικά μέσα και τα μασάζ.

 

Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική 
ιατρική μέθοδο, η αποτελεσματικότητα εξαρ-
τάται από την υψηλή ποιότητα των υπηρεσι-
ών και από την εμπειρία και την προσήλωση 
του θεράποντος ιατρού και του προσωπικού.
 Οι συνθήκες πρέπει να είναι άριστες, 
η θερμοκρασία χώρου ιδανική, οι χώροι κα-
θαροί και ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμοι 
με χρήση υλικών μιας χρήσεως. Στη διάθε-
ση των πελατών πρέπει να υπάρχουν πολ-
λές κλίνες για την άμεση εξυπηρέτησή τους. 
Αντί για φωνές πρέπει να ακούγεται απαλή 
χαλαρωτική μουσική. Εμείς φροντίσαμε να 
έχουμε ιατρείο ευρωπαϊκού τύπου, υψηλών 
προδιαγραφών και να προσφέρουμε ποικιλία 
θεραπειών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 
Θεσπίσαμε άλλωστε τη δωρεάν ενημέρωση, 
ώστε ο καθένας να ξέρει, αν κάνει θεραπεία 
με βελονισμό, τι πρέπει να περιμένει.
 Ο βελονισμός είναι μια εξειδικευμένη 
ιατρική πράξη και γι’ αυτό πρέπει να προσέχε-
τε να μην πέσετε σε χέρια μη γιατρών, όπως 
π.χ γυμναστών, νοικοκυρών, νοσοκόμων, 
πρακτικών, φυσιοθεραπευτών, οστεοπαθο-
λόγων που επίσης δεν είναι γιατροί, γενικώς 
ασχέτων κτλ. Για αυτούς έχουμε «πρόγραμμα 
βελονισμού με τα δάκτυλα», δηλαδή Shiatsu, 
που μαθαίνεται με εύκολο τρόπο και είναι 
αποτελεσματικό και το οποίο βασίζεται στα 
σημεία του βελονισμού και τους μεσημβρι-
νούς.

Ο Hua Tuo (141- 203 μ.Χ.) ήταν ένας από τους πιο διά-
σημους Κινέζους γιατρούς που συνδύασε τη χειρουρ-

γική με το βελονισμό.
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Ορισμός & Γενικές Γνώσεις

 Βελονισμός ονομάζεται η ιατρική 
πράξη η οποία εκτελείται με την ειδική και 
ανώδυνη εισαγωγή λεπτότατων βελονών σε 
προκαθορισμένα σημεία του δέρματος, με 
στόχο τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Ο 
βελονισμός δεν είναι επώδυνος.
 Οι βελόνες είναι ανθεκτικές, λεπτές 
σαν τρίχες και φυσικά μίας χρήσεως. Ο χρό-
νος παραμονής των βελονών στα σημεία βε-
λονισμού είναι είκοσι μέχρι εικοσιπέντε λεπτά 
της ώρας, και διαφέρει από πάθηση σε πάθη-

ση, και από ασθενή σε ασθενή. Όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα ο ασθενής είναι ξαπλωμέ-
νος σε αναπαυτική κλίνη και αισθάνεται άνε-
τα. Πολλοί μάλιστα χαλαρώνουν τόσο, ώστε 
κοιμούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
Βέβαια η λειτουργική δράση του βελονισμού 
είναι ανεξάρτητη από τη χαλάρωση ή όχι του 
αρρώστου. Αν ο ασθενής είναι άνετος και το 
επιθυμεί, μπορεί ο χρόνος παραμονής των 
βελονών να διπλασιαστεί.

Σύντομη ιστορική Αναδρομή

   
   
   
      
 Ο βελονισμός πρωτοεμφανίστηκε 
στην Κίνα τουλάχιστον πριν από πέντε χιλιά-
δες χρόνια. Χρησιμοποιείται μάλιστα σήμερα 
στα πλαίσια της ιατρικής φυσικών μεθόδων 
θεραπείας.
 Η βελονοθεραπεία ως εμπειρία και 
ως εφαρμοσμένη θεραπευτική μέθοδος 

έφτασε στην Ευρώπη μαζί με το μετάξι, την 
πυξίδα, την τυπογραφική τέχνη και την πυρί-
τιδα, πολλούς αιώνες πριν γεννηθούμε εμείς. 
Όμως τότε δεν ήταν κατάλληλο το έδαφος για 
την εξάπλωση της αποτελεσματικής αυτής 
θεραπευτικής μεθόδου. 
 Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, ο βε-
λονισμός μπήκε πολύ νωρίς σε επιστημονική 
διερεύνηση και βάση. Σύμφωνα με αρχαι-
ολογικές εκτιμήσεις, το αρχαίο και κλασικό 
σύγγραμμα βελονισμού και εσωτερικής ια-
τρικής του Κίτρινου Αυτοκράτορα, γνωστό 
σαν “HUANG DI NEI CHING” γράφτηκε πριν 22 
αιώνες. Η διαχρονικότητα, η συνέχεια και η 
αποτελεσματικότητα κάνουν τη μέθοδο θε-
ραπείας με βελονισμό αξιοθαύμαστη.
 Στον εικοστό αιώνα υπήρξε ραγδαία 
διάδοση του βελονισμού. Το 1949 ο Μάο Τσε 
Τουγκ έγινε ισχυρός άνδρας της Κίνας. Στο 
δρόμο για την εξουσία χρησιμοποίησε και το 
βελονισμό, δηλαδή υποχρέωνε τους στρατι-
ώτες του σε καθημερινό βελονισμό, κυρίως 
ενός σημείου πιο κάτω από το γόνατο (Σ36), 
για να ανταποκριθούν στις αναγκαίες εξα-
ντλητικές πορείες μέσα στην αχανή χώρα.
 Όμως την ίδια εποχή στην Ευρώ-
πη, παράλληλα με την ανασυγκρότηση των 
κρατών μετά τη λαίλαπα του Β΄ παγκόσμιου 
πολέμου, πρωτοεμφανίζονται επιστημονικές 

Ο Zhang Zhongjing (150-219 μ.Χ.) ήταν ένας 
από τους πιο διακεκριμένους θεραπευτές στην 
ιστορία της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής. 
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εταιρείες βελονισμού, κυρίως στη Δ. Γερμα-
νία, την Αυστρία και τη Γαλλία. ( 1948 – 1952)
 Στις άλλες χώρες καθυστέρησε κά-
πως η επιστημονική συγκρότηση του βε-
λονισμού. Μόλις το 1968 ιδρύουν Σύλλογο 
Βελονισμού οι Ιταλοί ιατροί και το 1972 οι 
Φιλανδοί. Όμως το 1973 είναι η χρυσή χρονιά 
του βελονισμού. Πρόκειται για τη χρονιά που 
η εσωστρεφής και κομμουνιστική Κίνα ανοί-
γει τις πύλες της στη δύση, με το ταξίδι του 
Νίξον στο Πεκίνο.
 Έτσι διαδίδεται ο βελονισμός στις 
ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Τότε 
αναγκάζονται οι Σοβιετικοί κυρίως οι Ρώσοι 
να ασχοληθούν σοβαρά με το βελονισμό, για 
να μη χάσουν το τρένο. Το 1975 ο Ρώσος κα-
θηγητής Γοϊδέγκο ιδρύει μεγάλη κρατική κλι-
νική στη Μόσχα, όπου εκπαιδεύει σεβαστό 
αριθμό γιατρών στα μυστικά του βελονισμού. 
Οι γιατροί αυτοί στέλνονται στη συνέχεια στα 
πέρατα της αχανούς χώρας με στόχο τη δημι-
ουργία νέων «φυτωρίων».
 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, 

ότι ήταν φυσικό να εξαπλωθεί ο βελονισμός 
στη δυτική και ανατολική Ευρώπη. Από τότε 
λοιπόν εφαρμόζεται σε δεκάδες χιλιάδες ιδιω-
τικά ιατρεία και σε εκατοντάδες νοσοκομεία. 
Στην Αυστρία μάλιστα, αυτή τη μικρή ορεινή 
και πανέμορφη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, 
ο βελονισμός αποτελεί παράδοση και σήμερα 
γίνεται ήδη αποδεκτός από τα ασφαλιστικά 
ταμεία. Στην Ελλάδα, το ΙΚΑ και το δημόσιο 
δεν πληρώνουν το βελονισμό, αλλά η Α.Π.Υ. 
μπαίνει στη φορολογική δήλωση, ως ιατρική 
δαπάνη. Κάποιες τράπεζες επιστρέφουν ένα 
μέρος της δαπάνης και η τράπεζα της Ελλά-
δος το 80 %. Επίσης το ίδιο κάνουν κάποιες 
μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ομαδική ιδι-
ωτική ασφάλεια, όπως π.χ. η ΕΚΟ.
 Την ίδια εποχή, Έλληνες γιατροί, που 
βλέπουν μπροστά, ενδιαφέρονται για το βε-
λονισμό και βρίσκουν δρόμους πρόσβασης. 
Δημιουργούνται στην Ελλάδα επιστημονικές 
εταιρείες βελονισμού και γίνονται αργά, αλλά 
σταθερά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Στις 21.02.1980 το Υπουργείο Υγείας με αριθ-
μό πρωτοκόλλου 547/1191, που ισχύει μέχρι 
σήμερα ( επαναβεβαίωση το 1996 ),  αποφά-
σισε τα εξής: 

 Σήμερα στην Ελλάδα, γύρω στους 
χίλιους γιατρούς ασκούν το βελονισμό, ως ια-
τρική πράξη. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα 
γνωρίζει τόση επιτυχία στη χώρα μας και εμ-
φανίζεται πλέον τόσο συχνά στα τηλεοπτικά 
μέσα. Άλλωστε τίποτε δεν μπορεί να σταθεί 
εμπόδιο στη ραγδαία πλέον εξάπλωσή του, 
αφού η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ανα-
γνωρίζει και προωθεί τη μέθοδο του βελονι-
σμού και το ίδιο κάνει φυσικά και η Ενωμένη 
Ευρώπη.

«Η εφαρμογή του βελονισμού θα γίνε-

ται αποκλειστικά από γιατρούς εκπαι-

δευμένους στο βελονισμό και όχι από 

μη γιατρούς, οποιοδήποτε άλλο επάγ-

γελμα υγείας και αν κάνουν».

Ο Zhang Zhongjing (150-219 μ.Χ.) ήταν ένας από 
τους πιο διακεκριμένους θεραπευτές στην ιστορία της 

παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής. 
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Οι Μεσημβρινοί

 Όσο είναι ζωντανό το ανθρώπινο 
σώμα και η ψυχή του ανθρώπου εγκλωβισμέ-
νη μέσα σε αυτό, δηλαδή μέχρι τον οργανικό 
θάνατο και την απόδοση του σώματος στη γη 
και την άνοδο της ψυχής στον πολυδιάστα-
το ουρανό, μέχρι τότε, μέσα στο σώμα ρέει 
ενέργεια, η οποία λέγεται βιοενέργεια ή ζωτι-
κή ή ζωϊκή ενέργεια. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν 
τα φωτόνια, δηλαδή οι φορείς πληροφοριών 
και εντολών.
 Επειδή ακριβώς μιλάμε για ροή 
ενέργειας στο σώμα, δεν μπορούμε να συ-
νταυτίσουμε τα κανάλια ενέργειας με κανένα 
ανατομικό όργανο ή ιστό, αλλά ίσως με το 
μεσοκυττάριο χώρο, όπου ρέει το μεσοκκυ-
τάριο υγρό, σαν ανθρώπινη δημιουργική και 
όχι καυτή λάβα. Αυτός είναι ο αργός τρόπος 
μεταφοράς εντολών. Ενώ ο γρήγορος είναι 
μέσω του νευρικού συστήματος. Υποψιαζό-
μαστε και ένα τρίτο τρόπο, που ίσως χρησι-
μοποιούν τα φωτόνια κινούμενα σε μία τέ-
ταρτη διάσταση του χώρου, που η φυσικοί 
στη γη ακόμα δεν ανακάλυψαν ( Δεκέμβριος 
2005 θεωρία των συζευγμένων φωτονίων και 
θεωρία του Χάους ). Αλλά ας επιστρέψουμε 
στο μακρόκοσμο του ανθρώπου.
 Τα κανάλια ενέργειας που ανακάλυ-
ψαν λοιπόν οι Κινέζοι λέγονται μεσημβρινοί, 
όπως ακριβώς και οι μεσημβρινοί της γης, για-
τί η βιοενέργεια ρέει από κάτω προς τα πάνω, 
ή αντίστροφα, δηλαδή πάντοτε από τον ένα 
πόλο του σώματος στον άλλο. Βέβαια, η φορά 
ροής της ενέργειας στον ίδιο μεσημβρινό, εί-

ναι πάντοτε προς την ίδια κατεύθυνση και δε 
διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Κάθε μεσημβρινός έχει συγκεκριμένη πορεία, 
ελαφρώς κάτω από το δέρμα ( υποδόριος 
ιστός ) και διασυνδέσεις με όργανα και ιστούς 
βαθύτερα. Πάνω στον κάθε μεσημβρινό 
υπάρχουν ενεργειακοί κόμβοι, σαν ηλεκτρι-
κοί υποσταθμοί, οι οποίοι είναι επιφανειακοί 
και γι’ αυτό προσφέρονται για βελονισμό και 
ονομάζονται σημεία βελονισμού.
 Τώρα μπορούμε να δώσουμε τον 
ορισμό του μεσημβρινού σαν τη νοητή συ-
νένωση των σημείων βελονισμού, που 
έχουν την ίδια περίπου θεραπευτική δράση 
ή επηρεάζουν την ίδια ομάδα οργάνων του 
σώματος. Μάλιστα υπάρχουν δώδεκα ζεύγη 
κύριων μεσημβρινών, δηλαδή δώδεκα με-
σημβρινοί για την κάθε πλευρά του σώματος. 
Εκτός όμως από αυτούς, υπάρχουν και οι δύο 
μονοί μεσημβρινοί, επειδή διατρέχουν τη 
μέση γραμμή του σώματος, ένας μπροστά και 
ένας πίσω. Στην ουσία, οι μεσημβρινοί συνδέ-
ονται μεταξύ τους, έτσι ώστε η βιοενέργεια 
ή ζωτική ενέργεια να ρέει από μεσημβρινό 
σε μεσημβρινό, γιατί εκεί που τελειώνει ένας 
μεσημβρινός, αρχίζει ένας άλλος. Πρέπει να 
επισημανθεί στον αναγνώστη ότι η επιστημο-
νική έρευνα δεν μπόρεσε να καταρρίψει την 
εν σειρά κατανομή των σημείων βελονισμού, 
αλλά να την επιβεβαιώσει (Prof. Thomas 
Ludenberg, Karolinska -  Σουηδία ) .
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Ο Ηλίας Κωνσταντινίδης με τη γυναίκα του
και γνωστούς δημοσιογράφους της τηλεόρασης.



Μεσημβρινοί που διατρέχουν την πρόσθια επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος. 
Κάθε σημείο προσδιορίζεται σήμερα από ένα γράμμα της αλφαβήτου και έναν αριθμό.
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Μεσημβρινοί που διατρέχουν την οπίσθια επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος. Το γράμμα της αλφαβήτου
προσδιορίζει το όνομα του μεσημβρινού και ο αριθμός τον αύξοντα αριθμό του σημείου μέσα στο μεσημβρινό.
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Μεσημβρινοί που διατρέχουν την πλάγια επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος. Κάθε σημείο βελονισμού έχει 
συγκεκριμένη θέση και σήμερα μετά από χιλιάδες χρόνια χρησιμοποίησής του, διερευνήθηκε και επαληθεύτηκε 

σε νευροφυσιολογικά  εργαστήρια υψηλής πιστότητας.
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 Το Σιάτσου είναι σύνθετη ιαπω-
νική λέξη και αποτελείται από το σι (shi),  
που σημαίνει δάκτυλος και άτσου (atsu), 
που σημαίνει πίεση. Ελληνιστί θα πρέπει 
να ονομάζεται «πιεσοθεραπεία» ή δα-
κτυλική πίεση σημείων βελονισμού.
 Από τα 361 σημεία βελονισμού 
του ανθρώπινου σώματος, το Shiatsu 
χρησιμοποιεί συνολικά μόνο 92. Βασίζε-
ται στο θεωρητικό υπόβαθρο του βελο-
νισμού (Κίνα), αλλά είναι ιαπωνικής προέ-
λευσης.
 Παραμερίζονται όλες οι δύσκο-
λες θεωρίες και απομνημονεύσεις του 
βελονισμού, που αφορούν άλλωστε μόνο 
τους γιατρούς.
 Ο βελονισμός είναι ιατρική πρά-
ξη, ενώ το Shiatsu ανήκει σε όλους. Έτσι 
μπορούν γυναίκες και άνδρες να εκπαι-
δευτούν στο σιάτσου αποκτώντας ένα 
θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, ανε-
ξάρτητα από το επάγγελμά τους. 
 Μετά από τρεις και πλέον δεκα-
ετίες βελονισμού και επταετή  εμπειρία 
διδασκαλίας βελονισμού σε γιατρούς, 
αποφασίσαμε με σύγχρονα μέσα και με 
πρακτικό λόγο και ανάλογη πράξη, να εκ-
παιδεύσουμε τους ενδιαφερόμενους, μη 
γιατρούς,  μαθαίνοντάς τους το ανθρώ-
πινο σώμα και  πως να το ανακουφίζουν 
επιτυχώς, χρησιμοποιώντας τους μεσημ-
βρινούς του ανθρώπου. Άλλωστε σήμερα 
είναι εύκολη η εκπαίδευση, αφού υπάρχει 
άφθονο εποπτικό υλικό.
 Η τέχνη της πιεσοθεραπείας 
μαθαίνεται και είναι εντελώς ακίνδυνη, 
αφού η  πίεση των σημείων  δεν είναι 
ισχυρή. Δε χρησιμοποιούνται ούτε μηχα-
νήματα, ούτε εργαλεία, ούτε καν λάδι μα-

σάζ. Τα μόνα που χρησιμοποιούνται είναι 
τα χέρια μας (αντίχειρες παλάμες κ.τ.λ.). 
Το κάθε σημείο του σώματος του υπο-
βαλλόμενου σε Shiatsu χρειάζεται άλλη 
τεχνική και είναι προκαθορισμένη ακόμη 
και η θέση του σώματος του ενεργούντος 
τη μέθοδο του Shiatsu.
 Αν εφαρμόσετε την τέχνη του 
Shiatsu σωστά, θα γίνετε  γρήγορα χρήσι-
μοι για τον εαυτό σας και τους άλλους, είτε 
ως χόμπι, είτε επαγγελματικά. Το Shiatsu 
ανακουφίζει από πληθώρα συμπτωμά-
των και γενικότερων ενοχλήσεων. Είναι 
απόλαυση και διώχνει Stress και εντά-
σεις. Επαναφέρει την μπλοκαρισμένη 
ροή ενέργειας μέσα μας και ζωντανεύει 
τις ανθρώπινες λειτουργίες. Έχει περί-
που το ίδιο εύρος ενδείξεων με το βε-
λονισμό, αλλά είναι πιο προσιτό. Φυσικά 
δεν μπορεί να συγκριθεί με το βελονισμό. 
Βρίσκεται στη θέση μεταξύ μασάζ και βε-
λονισμού. Δεν έχει σχέση με τις ιατρικές 
πράξεις, όπως ο βελονισμός.
 Η μέθοδος είναι επομένως χρή-
σιμη, αποτελεσματική, απολαυστική και 
ακίνδυνη, ως ένα είδος εξειδικευμένου 
ιαπωνικού μασάζ. 
 Το υποβαλλόμενο άτομο σε σιά-
τσου είναι συνήθως ντυμένο με βαμβακε-
ρή λεπτή φόρμα και αθλητικές κάλτσες.
 Διενεργείται στο πάτωμα, πάνω 
σε λεπτό, σκληρό στρώμα ή σε χαλί σκε-
πασμένο με σεντόνι. Υπάρχουν όμως και 
οι εξαιρέσεις, όπου μπορεί να γίνει με μα-
γιό πάνω σε χαμηλή κλίνη χειροπρακτι-
κής.
 Επίσης μπορεί να γίνει σε καρέ-
κλα, αν αφορά μόνο μυοσκελετικά προ-
βλήματα του αυχένα και της πλάτης (επι-

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ SHIATSU ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ  ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ SHIATSU
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μέρους σιάτσου).
 Το Σιάτσου είναι ένα είδος χειρο-
πρακτικού μασάζ, που επιφέρει σωματι-
κή και ψυχική ευφορία. Αρέσει σε ευρύ-
τερα στρώματα της κοινωνίας. Δεν είναι 
δύσκολο να βρείτε 25 άτομα, κυρίως γυ-
ναίκες που θα εκτιμήσουν το σιάτσου σας. 
Αυτό το πελατολόγιο φθάνει. Μπορείτε 
λοιπόν να εξασφαλίσετε ένα καθημερινό 
εισόδημα 150 ΕΥΡΩ και να είστε χρήσι-
μα άτομα στον κύκλο σας. Μπορούν να 
εκπαιδευτούν στο Shiatsu άνεργοι, νέες 
και νέοι που θέλουν να εφαρμόσουν τη 
μέθοδο, επίσης οικοκυρές, νοσοκόμες 
που περιποιούνται  άτομα κατ’ οίκον, αι-

σθητικοί και φυσικοθεραπευτές, που θέ-
λουν να βελτιώσουν την γκάμα της προ-
σφοράς τους, όπως επίσης εργαζόμενοι, 
που θέλουν και δεύτερη δραστηριότητα. 
Υπάρχει χώρος για όλους.
 Το οπτικοακουστικό υλικό, που 
χρησιμοποιείται στα σεμινάρια είναι 
υψηλού επιπέδου ανατολικής και δυτι-
κής προέλευσης, αφού η μέθοδος κάνει 
θραύση, πέραν της Ανατολής, στην Αμε-
ρική, Ευρώπη και Αυστραλία. Η γλώσσα 
διδαχής είναι η ελληνική. Γρήγορα μπο-
ρείτε να γίνετε εξπέρ. Εμπρός λοιπόν!!!

2310221150  και 6973307470
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ SHIATSU ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ  ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ SHIATSU
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Υπάρχουν σημεία κλειδιά στην πλάτη, είτε 
αφορούν τη σπονδυλική στήλη, είτε μυϊκές 
ομάδες, είτε εσωτερικά όργανα. Εάν πιεστούν 
κατάλληλα τα σημεία βελονισμού της ράχης 
απελευθερώνεται ο άνθρωπος από πόνους, 
μυϊκούς σπασμούς, άγχη και άλλα συμπτώ-
ματα.



Επιστημονική Έρευνα

 Εκτός από τη ροή της ενέργειας, που 
επαληθεύεται στα επιστημονικά εργαστήρια, 
οι δυτικές χώρες θέλησαν από τη δεκαετία 
του 70, να περάσουν το βελονισμό από το 
επιστημονικό «μικροσκόπιο» κυριολεκτικά.
 Σε αυτό βοήθησε η επιστήμη της βι-
οκυβερνητικής, η οποία εξετάζει τη φυσική 
ροή μηνυμάτων από τον εγκέφαλο προς την 
περιφέρεια και από την περιφέρεια προς τον 
κυβερνήτη εγκέφαλο. Στην εξήγηση της δρά-
σης του βελονισμού βοήθησαν και τα πειρά-
ματα της νευροφυσιολογίας. Κάθε κύτταρο 
του σώματος, αποτελεί την ελάχιστη μονάδα 
της ζωής και έχει δικαίωμα να γνωρίζει ό, τι 
συμβαίνει ανά πάσα στιγμή στον οργανισμό. 
Γενικώς, ο ζωντανός οργανισμός οφείλει την 
ομαλή λειτουργία του στην παραγωγή και 
χρήση χιλιάδων χημικών οργανικών μικρο-
ουσιών και φυσικά αυτό γίνεται με εντολές-
μηνύματα. Η ζωή είναι φυσικοχημεία και η 
αρμονία είναι ζωή. Ο βελονισμός φέρνει αρ-
μονία. Ο βελονισμός είναι υπέρτατη ιατρική 
πράξη.
 Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, 
αφήστε να σας οδηγήσω στο μεγαλειώδες 
όργανο και αληθινό ΘΕΪΚΟ ΔΩΡΟ, τον εγκέ-
φαλο, που μερικώς αξιοποιήσαμε μέχρι σή-
μερα ακόμη και στον πολυκύμαντο και πο-
λυπρόσωπο, αλλά και διαστημικό 20ο αιώνα. 
Τώρα στον 21ο αιώνα θα υπάρξουν ραγδαίες 
εξελίξεις. Πρέπει να ατενίσουμε τους ουρα-
νούς και να γνωρίσουμε τη  φυσική επιστήμη 
και γενικά τους νόμους του σύμπαντος, του 
οποίου αντίγραφο είμαστε εμείς.
 Κάθε δέκατο του δευτερολέπτου, 
μηνύματα φεύγουν από το δέρμα και τα δι-
άφορα όργανα προς τον εγκέφαλο. Το ίδιο 
γίνεται και όταν πάσχει ένα όργανο ή ιστός. 
Τότε μηνύματα φεύγουν προς τον εγκέφαλο 
αλλά και προς την ορισμένη δερματική περιο-
χή μέσω του νωτιαίου μυελού (οπίσθιο κέρας 
- νωτιοθαλαμικό δεμάτιο και αντανακλαστικό 
σπλαχνοδερματικό τόξο).
 Τα μηνύματα φτάνουν στον υποθά-
λαμο, στα ανάλογα εγκεφαλικά κέντρα και τέ-
λος στο φλοιό του εγκεφάλου. Ο φλοιός του 

εγκεφάλου είναι το πιο υψηλό επίπεδο αντί-
ληψης του πόνου και όχι μόνο. Εκεί η αίσθη-
ση μετατρέπεται για πρώτη φορά σε επώδυ-
νη εμπειρία, με τη βοήθεια πολυσύνθετων 
φυσιοψυχολογικών μηχανισμών. Η αίσθηση 
λοιπόν γίνεται αντίληψη και η αντίληψη με-
τατρέπεται σε έννοιες. Οι έννοιες σχηματί-
ζουν ιδέες με τελική πράξη τη μνημονική 
αποτύπωση.
 Μέχρι πριν από 35 χρόνια δε γνω-
ρίζαμε τον τρόπο δράσης των παυσίπονων 
φαρμάκων, αλλά ούτε του βελονισμού στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Σήμερα όμως 
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στο νευρικό σύ-
στημα ειδικοί υποδοχείς, οι οποίοι δέχονται 
την παυσίπονη ουσία, με αποτέλεσμα την πα-
ρεμπόδιση της μεταβίβασης του επώδυνου 
ερεθίσματος, πριν γίνει αυτό αντιληπτό και 
αποτυπωθεί στη μνήμη του εγκεφάλου.
 Κάθε όμως σκεπτόμενος άνθρωπος 
αναρωτιέται, και δίκαια, γιατί να υπάρχουν οι 
νευρικοί υποδοχείς, όχι μόνο σε μας, αλλά και 
στον ελέφαντα και στη φάλαινα και σε κάθε 
ζωικό οργανισμό; Ασφαλώς όχι για να συνά-
πτονται με τα παυσίπονα, χημικά φάρμακα.
 Βέβαια οι νευρικοί υποδοχείς υπάρ-
χουν στο νευρικό σύστημα για να δέχονται 
τις παυσίπονες ουσίες, τις οποίες παράγει φυ-
σικά και αδιάκοπα ο ίδιος ο οργανισμός. Αν 
κάποιος δεν είχε την ικανότητα να παράγει 
στον οργανισμό του παυσίπονες ουσίες, είναι 
τρομακτικό μόνο που το σκέφτομαι, αλλά θα 
πέθαινε από νευρογενές σοκ. Κανένα φάρμα-
κο δε θα τον βοηθούσε.
 Οι ενδογενείς φυσικές παυσίπονες 
ουσίες, παράγονται κυρίως από τα νευρικά 
κύτταρα του υποθαλάμου και ανιχνεύονται 
στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και στο πλάσμα 
του αίματος, με χρωματογραφικές και ραδι-
οανοσολογικές μεθόδους. Διακρίνονται μάλι-
στα σε μετεγκεφαλίνες, σε λευκεγκεφαλίνες 
και σε α, β και γ ενδορφίνες. Ο βελονισμός 
βοηθάει τον οργανισμό να ξαναβρεί τον εαυ-
τό του και να μπορεί και πάλι να παράγει εν-
δορφίνες.
 Οι τελευταίες έρευνες τείνουν να 
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αποδείξουν ότι οι παυσίπονες ου-
σίες του εγκεφάλου αποτελούν 
και γενικότερο ρυθμιστή του 
οργανισμού, ο οποίος λει-
τουργεί με το σύστημα των 
συγκοινωνούντων δοχεί-
ων. Όπως και στο νερό, 
που από μία δεξαμενή 
φτάνει και σε άλλα μέρη 
στο ίδιο ύψος, αρκεί να 
υπάρχει σύνδεση, διασω-
λήνωση. Έτσι και στον ορ-
γανισμό, μόλις οι τιμές των 
νευροορμονών φτάσουν 
σε ικανοποιητικό επίπεδο, 
αυτόματα ρυθμίζονται όλοι 
οι άλλοι μηχανισμοί του σώμα-
τος. Με τον τρόπο αυτό εξηγούνται 
οι ιάσεις, που άλλες φορές έρχονται 
γρήγορα και άλλες φορές αργούν.
 Με την εφαρμογή του βελονι-
σμού ενεργοποιούνται πολλοί βιομηχανι-
σμοί. Έτσι εξηγούνται τα πολύ καλά αποτελέ-
σματα της μεθόδου ακόμη και από μια ατελή 
εφαρμογή βελονοθεραπείας. Σκοπός μου δεν 
είναι να σας κουράσω με θεωρίες. Όμως κρί-
νω σκόπιμο να περιγράψω τηλεγραφικά δύο 
επιστημονικές θεωρίες. Η μία είναι ρωσική 
και η άλλη καναδική.
 Ο καθηγητής Γοϊδένγκο από τη Μό-
σχα, ανέπτυξε τη θεωρία της αίσθησης υπε-
ροχής στα φλοιώδη κέντρα του εγκεφάλου. 
Για παράδειγμα σε μια οσφυαλγία ο εγκέφα-
λος, λόγω των πολλαπλών και συνεχών μη-
νυμάτων από τα οστά, δίσκους, τένοντες και 
μυς της μέσης, μπλοκάρει και αντί να αυξήσει 
την ανταλλαγή της ύλης, μέσω της ταχύτερης 
ροής της μικροκυκλοφορίας του αίματος, 
κάνει σπασμό των αγγείων και αναστολή φυ-
σικών διεργασιών ίασης  με αποτέλεσμα πε-
ραιτέρω επιδείνωση και εκφύλιση. Όμως με 
το που μπαίνουν βελόνες στα αντίστοιχα τμή-
ματα του δέρματος, ο εγκέφαλος ασχολείται 
με τη νέα διέγερση και ξεχνά προς στιγμή το 
πρόβλημα της μέσης. Τελικό αποτέλεσμα εί-
ναι να ανοίξουν τα αγγεία, να τραφεί σωστά 
η περιοχή, να σταματήσει ο πόνος και να αυ-
ξηθεί και πάλι η κινητικότητα της περιοχής.

 Στο Βανκούβερ του Καναδά 
η ομάδα του καθηγητή αναι-

σθησιολογίας Chan Gunn 
έφτασε στο συμπέρασμα ότι 
όταν υπάρχει πρόβλημα σε 
μία περιοχή του σώματος 
π.χ αυχενικό σύνδρομο, 
οσφυαλγία, ριζιτικοί πόνοι 
πλάτης, τότε έχουμε έντονη 

και παρατεταμένη σύσπαση 
τοπικών  μυϊκών μαζών.
 Λόγω της μυϊκής σύσπασης 

έχουμε αλλαγή της στατικής της 
σπονδυλικής στήλης, με άμεσο 
κίνδυνο να πληγωθούν τα νωτι-
αία νεύρα ακουμπώντας πάνω 
στα οστά. Αποτέλεσμα αυτής 
της κατάστασης είναι ολόκλη-
ρη περιοχή να μην αιματώνεται 

(τρέφεται ) σωστά και να εκφυλί-
ζεται. Οι έρευνες λοιπόν της ομά-

δας του καθηγητή Gunn απέδειξαν 
ότι η εισαγωγή βελόνας βελονισμού 

στο κέντρο ενός συσπασμένου μυός αρκεί 
για να προκαλέσει χάλαση και να  αποκατα-
στήσει την προηγηθείσα διαταραχή.
 Ποιο φάρμακο θα μπορούσε τόσο 
απλά, εύκολα και χωρίς κινδύνους να το κάνει 
αυτό;
 Άρα η εμμονή και η συνήθεια ότι 
μόνο το φάρμακο θεραπεύει είναι εσφαλμέ-
νη. Γιατί εδώ δεν πρόκειται για ένα μικρόβιο 
που θέλει αντιβιοτικό για να σκοτωθεί, είτε 
για μια ορμόνη, όπως η ινσουλίνη, ούτε για 
ειδικό καρδιολογικό φάρμακο. Μελετήστε τις 
ενδείξεις του βελονισμού και προστρέξτε για 
ιατρικό βελονισμό. Σήμερα τα σημεία βελονι-
σμού, πέραν της ισορροπίας που επιφέρουν, 
διαχωρίζονται σε αντιφλεγμονώδη, αναλγη-
τικά, σπασμολυτικά, ηρεμιστικά, ψυχοδυνα-
μικά κ.τ.λ.

Το αυτί, ως μικροσύστημα αντανακλαστικής θερα-
πείας, ανακαλύφθηκε από τον Paul Nogier το 1951 
στην πόλη Lyon της Γαλλίας. Κάθε όργανο, ιστός και 
λειτουργία του σώματος του ανθρώπου, εκπροσωπεί-
ται σε συγκεκριμένο σημείο του πτερυγίου του ωτός.
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Ενδείξεις Βελονισμού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 Όλες οι παθήσεις της σπονδυλικής 
στήλης και των αρθρώσεων του σώματος 
αντιμετωπίζονται με επιτυχία με τη θεραπευ-
τική μέθοδο του βελονισμού. Εξαιρούνται οι 
κακοήθεις καταστάσεις και εκείνες οι περι-
πτώσεις που χρειάζονται άμεση χειρουργική  
επέμβαση. Όλες οι άλλες περιπτώσεις, όπου 
σαν θεραπευτική αγωγή προτείνονται φάρ-
μακα και φυσιοθεραπεία, αντιμετωπίζονται  
με επιτυχία με βελονισμό. 
Μάλιστα ο βελονισμός συνδυάζεται θαυμά-
σια με οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική αγω-
γή. Ο βελονισμός δεν είναι ομοιοπαθητική. 
Υπάρχει συνέργια μεταξύ βελονισμού και 
φαρμάκων, όπως και φυσιοθεραπείας. Ακρι-
βώς όπως υπάρχει συνέργια, όταν παράλλη-
λα με το βελονισμό ο ασθενής υποβάλλεται 
σε αποτοξινωτική δίαιτα. Άλλωστε εμείς, στο 
Ιατρικό μας Κέντρο, συνδυάζουμε τη βελονο-
θεραπεία πολλές φορές και με άλλες μεθό-
δους, όπως π.χ. ένα θεραπευτικό πρόγραμμα 
ακτίνων φωτός λέιζερ ή και άλλων αθώων 
μηχανημάτων ή και με Shiatsu, όπως ακριβώς 
κάναμε στο παρελθόν στην ομάδα μπάσκετ 
του Άρη.
 Με τη μέθοδό μας έχουμε ικανοποι-
ητικά, μέχρι θαυμαστά αποτελέσματα στο 
αυχενικό σύνδρομο, την οσφυοϊσχιαλγία, 
στις επίμονες μυαλγίες, που ταλαιπωρούν 
πολλούς ανθρώπους. Το ίδιο καλά αποτελέ-
σματα έχουμε και στους ριζιτικούς πόνους 
της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στή-
λης και τη μεσοπλεύριο νευραλγία. Σπάνια 
έχουμε αποτυχίες.
 Ικανοποιητικά θεωρούνται και τα 
αποτελέσματα σε νευραλγία τριδύμου και 
σε  πρόσφατη πάρεση προσωπικού νεύρου. 
Πολλά περιστατικά νευραλγίας τριδύμου και 
των τριών κλάδων, καταλήγουν στο βελονι-
σμό, όταν επί μακρό χρονικό διάστημα δεν 
αντιμετωπίζεται η περίπτωσή τους με άλλες 
ιατρικές μεθόδους. Άλλωστε αυτό συμβαίνει 

και με άλλες παθολογικές καταστάσεις που 
παραμένουν για αρκετό χρονικό διάστημα 
αθεράπευτες. Όσοι έχουν χρόνιες ημικρανί-
ες και κεφαλαλγίες διαφόρων τύπων, είναι 
αδιανόητο να μην έχουν  δοκιμάσει μέχρι σή-
μερα τη θεραπευτική ικανότητα του βελονι-
σμού, γιατί σε ποσοστό 95% θα γίνουν καλά.  
Τα ακριβή αποτελέσματα είναι : 75% εντελώς 
καλά, περίπου 20% σαφή βελτίωση με ένδειξη 
για αραιές θεραπείες (μία κάθε τριάντα ημέ-
ρες), μέχρις ότου τα αποτελέσματα να είναι 
ικανοποιητικά. Μόνο το 5% των ασθενών θα 
ψάξει άλλη μέθοδο θεραπείας. Εξαιρούνται 
οι περιπτώσεις που αιτία είναι ένας κακοήθης 
όγκος.
 Επίσης γίνεται βελονισμός σε ψύ-
ξεις, οι οποίες καταταλαιπωρούν τους αν-
θρώπους, για μακρύ χρονικό διάστημα και 
κάνουν δύσκολη τη ζωή, όπως και στη βασα-
νιστική ρευματοειδή πολυαρθρίτιδα, καθώς 
και την ψωριασική αρθρίτιδα με τη συνέχιση 
ή ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής στην 
οποία συνήθως υποβάλλεται ο άρρωστος. 
Άτομα που πάσχουν από αγγυλωτική σπον-
δυλίτιδα (Morbus Bechterew) πρέπει να υπο-
βάλλονται σε βελονισμό κατά αραιά χρονικά 
διαστήματα, μετά από μία βασική σειρά. Είναι 
ένα δύσκολο πρόβλημα, όπου ο βελονισμός 
παίζει πρωτεύοντα ρόλο και τα αποτελέσμα-
τα είναι συνήθως λίαν ικανοποιητικά.
 Ο ασθενής που προσέρχεται με πα-
ραμορφωτική αρθρίτιδα και με ελάττωση 
της κινητικότητας των δακτύλων συνήθως 
λύνει το πρόβλημά του. Φυσικά γίνεται βε-
λονισμός και σε όλες τις μεγάλες αρθρώσεις 
όταν πάσχουν, είτε αφορά τους ώμους, είτε τα 
γόνατα. Βέβαια ο κλινικός και εργαστηριακός 
έλεγχος θεωρείται από μας αναγκαίος, όπως 
και η συνεργασία με τους ορδοπεδικούς.
 Με εκπληκτική επιτυχία στο βελονι-
σμό και τα λέιζερ, ανταποκρίνονται οι τραυ-
ματικές καταστάσεις των μυών, των τενόντων 
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και των αρθρώσεων των αθλητών. Ο χρόνος 
ίασης ελαχιστοποιείται. Μία έως τέσσερις 
θεραπείες αρκούν στην οξεία φάση. Έχουμε 
την πείρα και το παράδειγμα από τη γρήγορη 
αποθεραπεία μεγάλων ονομάτων του αθλητι-

σμού. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο νωρίς φτάσει 
το περιστατικό για θεραπεία, τόσο λιγότερες 
θεραπείες θα χρειασθεί. Αν περάσουν μήνες 
και το περιστατικό παραμείνει αθεράπευτο, 
τότε θα χρειαστούν είκοσι θεραπείες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

 Το άγχος είναι σήμερα η αιχμή του 
δόρατος των ψυχικών και νευροφυτικών δι-
αταραχών σε πλατιές μάζες του κοινωνικού 
συνόλου. Δεν αναφέρομαι βέβαια στους ψυ-
χοπαθείς των ψυχιατρικών κλινικών, αλλά στο 
φυσιολογικό πληθυσμό.
 Το άγχος περιορίζεται με τη μέθοδο 
του βελονισμού, η οποία θεωρείται αυθεντική 
μέθοδος. Επίσης με μεγάλη επιτυχία αντιμε-
τωπίζεται ο υστερικός κόμβος, η εξωγενής 
μελαγχολία, οι διάφορες φοβίες, ανασφά-

λειες και ο πανικός.
 Ακόμα αντιμετωπίζονται οι ψυχο-
σωματικές ασθένειες όπως η σπαστική κολί-
τιδα, το έλκος στομάχου και δωδεκαδακτύ-
λου (μπορεί ο ασθενής να παρακολουθείται 
και από γαστρεντερολόγο), η αντιδραστική 
ουροδόχος κύστη, οι αϋπνίες και πολλές 
άλλες διαταραχές. Αξίζει τον κόπο όλοι αυτοί 
που υποφέρουν από τα παραπάνω, να δοκι-
μάσουν το βελονισμό. Θα εκπλαγούν από τα 
αποτελέσματα.

Οι πνεύμονες σού χαρίζουν οξυγόνο και υγεία. Το κάπνισμα σού 
παίρνει την υγεία και είναι ολέθριο ως ναρκωτικό. Μην αφή-
νεις να σε στραπατσάρει! Από τους 100 προσερχόμενους για δι-
ακοπή του καπνίσματος, τα καταφέρνουν οι 85. Ο βελονισμός 
και ανώδυνος είναι και σου κόβει τη διάθεση για κάπνισμα!
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ή ΕΞΕΩΝ

 Το κάπνισμα βλάπτει την υγεία, λέει 
το Υπουργείο Υγείας. Στην πραγματικότητα 
σκοτώνει, αργά αλλά σταθερά. Όταν είναι κα-
νείς είκοσι χρονών, δε σκέφτεται το θάνατο. 
Όμως από τα 35 μέχρι τα 75 το κάπνισμα θε-
ρίζει ζωές. Ρωτήστε όποιον θέλετε, που ξεπέ-
ρασε αυτές τις ηλικίες και στέκεται στα πόδια 
του, αν θέλει να παραδώσει το σώμα του στη 
γη. Όσοι λοιπόν αποφάσισαν να κόψουν την 
κακή συνήθεια του καπνίσματος, αλλά δεν 
μπορούν, ας προστρέξουν για βελονισμό. 
Από αυτούς οι 75-85 θα το σταματήσουν 
και μόνο λίγοι θα το συνεχίσουν σε κάθε 100 
άτομα που θα προσέλθουν. Με καλή επιτυχία 
αντιμετωπίζεται και ο αλκοολισμός.
 Η παραρινοκολπίτιδα, δηλαδή η ιγ-
μορίτιδα, η μετωπιαία κολπίτιδα κλπ. αντιμε-
τωπίζονται με μεγάλη συνήθως επιτυχία. Ιδι-
αίτερα όταν αποτύχουν τα φάρμακα, τότε δεν 
υπάρχουν άλλες σωτήριες λύσεις παρά μόνο 
ο βελονισμός. Απόλυτος ένδειξη βελονισμού 
υφίσταται σε υποτροπιάζουσα παραρινο-
κολπίτιδα, και τα αποτελέσματα είναι καλά. 
Η αλλεργική ρινίτιδα είναι δύσκολη νοση-
ρή κατάσταση και αρκετές φορές λύνεται το 
πρόβλημα με το βελονισμό ή τουλάχιστον 
ελαχιστοποιείται.
 Ο βελονισμός είναι επίσης μία ικανο-
ποιητική θεραπευτική μέθοδος για το άσθμα, 
την πάθηση με τις τρομερά δύσκολες κατα-
στάσεις. Το 82% των ασθενών ανταποκρί-
νονται στη θεραπεία. Οι ασθενείς μπορούν 
να συνεχίσουν τη θεραπευτική αγωγή τους. 
Δεν αναλαμβάνουμε μόνο τους ασθματικούς 
ασθενείς που έκαναν κατάχρηση κορτιζό-
νης, και έφτασαν σε σημείο να μπλοκάρουν 
την ενδογενή παραγωγή κορτιζόνης στα 
επινεφρίδια. Γιατί όπως και αλλού τονίσαμε, 
η επιτυχία του βελονισμού οφείλεται στη 
δυνατότητα να κάνει τον οργανισμό να επα-
ναλειτουργήσει φυσιολογικά, με την παρα-
γωγή, την απέκκριση και την αποικοδόμηση 
αναγκαίων για τη ζωή φυσικών ουσιών του 
σώματος, στις απαραίτητες μικροποσότητες. 
Για παράδειγμα το σημείο Ν3 χρησιμοποιεί-

ται για την ενδογενή παραγωγή κορτιζόνης 
(σημείο επινεφριδίων).
 Οι δερματικές παθήσεις με ψυχικό 
υπόστρωμα, όπως η τριχόπτωση, η ψωρί-
αση, το έκζεμα και άλλα περιλαμβάνονται 
στις ενδείξεις μας. Και εδώ χρησιμοποιούμε 
συνδυαστικά και λέιζερ. Τα αποτελέσματα 
δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι πάντοτε ικανο-
ποιητικά, αλλά αρκετές φορές είναι άριστα. 
Όμως για να φτάσει κανείς σε άριστα αποτε-
λέσματα, πρέπει να μελετήσει όλες τις παρα-
μέτρους, ψυχογενείς, εργασιακές, τροφικές 
κτλ. Στην ψωρίαση προτείνουμε παράλληλα 
και αυστηρή αποτοξινωτική δίαιτα. 
 Τέλος εδώ θα έπρεπε να αναφέ-
ρουμε τις εμβοές των αυτιών, ένα δύσκολο 
σύμπτωμα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
βελονισμό, λέιζερ και σύγχρονη χορήγηση 
αγγειορυθμιστικών φαρμακευτικών ουσι-
ών. Όλα αυτά αφού προηγηθεί ΩΡΛ εξέταση 
και ακτινολογική εξέταση αυχενικής μοίρας 
σπονδυλικής στήλης.
 Σίγουρα αντιμετωπίζουμε περισσό-
τερες παθήσεις από αυτές που εδώ αναφέρα-
με. Όμως αυτές δίνουν το περίγραμμα. Γενικά 
εκείνο που πρέπει να αποτυπώσει κανείς στη 
μνήμη του είναι ότι ο βελονισμός μπήκε στη 
ζωή μας και δεν αποτελεί ξένο σώμα προς την 
άλλη ιατρική, αλλά αντίθετα αποτελεί συμφι-
λιωτική μέθοδο θεραπείας. Λύνει λοιπόν πολ-
λά προβλήματα και μπορεί να συνδυαστεί με 
φάρμακα ή άλλες θεραπείες απρόσκοπτα, αν 
βέβαια χρειαστεί.
 Άλλωστε στη δύση, ο βελονισμός 
εφαρμόζεται από γιατρούς της ορθόδοξης 
ιατρικής, που έχουν ευρύ πνεύμα και ξέρουν 
να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους συ-
ναδέλφους. Τέλος πρέπει να γίνει αντιληπτό 
ότι στο βελονισμό προσέρχονται κυρίως συ-
νάνθρωποί μας με δυσεπίλυτα ή άλυτα προ-
βλήματα. Άρα εμείς οι γιατροί της εφαρμογής 
του βελονισμού είμαστε λίαν χρήσιμοι για το 
κοινωνικό σύνολο. Να θυμάστε μετά τη διά-
γνωση της δυτικής ιατρικής ακολουθεί η θε-
ραπεία, η οποία είναι κυρίως αιτιολογική.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 Με τον βελονισμό αντιμετωπίζεται 
αποτελεσματικά η παχυσαρκία, το τοπικό 
αδυνάτισμα, η κυτταρίτιδα, οι ρυτίδες και 
η χαλάρωση του προσώπου. Στις τελευταί-
ες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ταυτόχρο-
να ιοντοφορικό μηχάνημα και Soft Laser για 
περαιτέρω διέγερση των ινοβλαστών του 
δέρματος. Το κολλαγόνο και η ελαστίνη, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι σε 
ενέσιμη μορφή, αλλά αντίθετα γίνεται μόνο 
επάλειψη στο δέρμα, πριν την ιοντοφόρτι-
ση. Μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί 

η όποια ενυδατική κρέμα της ασθενούς. Με 
απλά λόγια αφυπνίζουμε τον οργανισμό, 
ώστε να κινητοποιήσει τους αντιγηραντικούς 
μηχανισμούς. Συστήνουμε τη λήψη μικρο-
οργανισμών του φυτικού βασιλείου, όπως 
τα μονοκύτταρα φύκια της λίμνης Κλάμαθ, 
που δε  φαίνονται παρά μόνο κάτω από το 
μικροσκόπιο. Είναι ο πρώτος οργανισμός που 
εμφανίστηκε στη γη και είναι ο πρωτοπαρα-
γωγός του οξυγόνου της γης. Ακόμα αντιμε-
τωπίζεται και η ακμή με βελονισμό αλλά και 
με ψυχρά και θερμά λέιζερ.

Οι μεσημβρινοί είναι 14, δώδεκα ζυ-
γοί, στις δύο πλευρές του σώματος 
και δύο μονοί, που διατρέχουν τη 
μέση γραμμή του σώματος, μπροστά 
και πίσω. Εδώ απεικονίζεται η επιφα-
νειακή πορεία του μεσημβρινού του 
στομάχου. Τα σημεία του, ανάλογα 
με την περιοχή, σε συνδυασμό με 
άλλα, θεραπεύουν ημικρανίες, κεφα-
λαλγίες, επιπεφυκίτιδες, νευραλγίες 
τριδύμου, πάρεση προσωπικού, λα-
ρυγγίτιδες, άσθμα, γαστρίτιδα, έλ-
κος στομάχου και δωδεκαδάκτυλου, 
λειτουργικές διαταραχές παχέος και 
λεπτού εντέρου. Βοηθούν σε γυναικο-
λογικές παθήσεις, σε υπογονιμότητα 
και διαταραχές ουροδόχου κύστης, 
σε προβλήματα γόνατος και ώμου, 
σε προβλήματα ημιπληγίας και σε 
διαταραχές των αισθητηρίων οργά-
νων. Ειδικότερα τα σημεία από το Σ36 
μέχρι το τελευταίο Σ45, έχουν εξειδι-
κευμένες δράσεις στον οργανισμό.

22 23



Παραδείγματα Θεραπευμένων Ασθενών

Θα αναφερθούν εδώ μόνο μερικά παραδείγματα θεραπευμένων ασθενών από τις χιλιάδες που 
θεραπεύσαμε, χωρίς να παραβιάσουμε το ιατρικό απόρρητο. Αυτό το κάνουμε για να καταρ-
ρίψουμε το μύθο, ότι τάχα δε συνεργαζόμαστε με άλλους γιατρούς. Επίσης για να κατανοηθεί 
καλύτερα αυτό το είδος θεραπείας, ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού.

Μια Ασθενής 40 ετών με Γοναρθρίτιδα
 Από τα γόνατα όπως γνωρίζετε, 
υποφέρουν πολλοί άνθρωποι. Είναι λοιπόν 
εύκολο κατά την καθημερινή ζωή να υπο-
στούν βλάβες. Επόμενο είναι οι ασθενείς 
να προστρέχουν στους ορθοπεδικούς και 
στους ρευματολόγους ή σπάνια σε άλλους 
γιατρούς. Αφού γίνουν οι κατάλληλες ακτινο-
γραφίες, ακολουθεί η θεραπεία, φαρμακευτι-
κή ή όχι. Έτσι οι περισσότεροι γίνονται καλά. 
Όταν όμως δεν προχωρά η θεραπεία και 
ακούσετε τη λέξη φυσιοθεραπεία, σκεφτείτε 
και το βελονισμό αμέσως για να σωθείτε. Η 
ασθενής ήταν από επαρχιακή πόλη. Υπέφερε 
από αρθρίτιδα των γονάτων και αφού έκανε 
όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και μετά από 
ανεπιτυχή θεραπεία, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. 
Επισκέφθηκε ορθοπεδικό. 
 Καλός γιατρός είναι εκείνος που δι-
αβάζει την ψυχή του αρρώστου. Ο ασθενής 
έχει δικαίωμα να βρει λύση στο πρόβλημά 
του και κάποτε του λείπουν τα ψυχικά απο-
θέματα υπομονής στον πόνο. Ένας καλός γι-
ατρός γνωρίζει ότι θα αποτύχει και σε κάποια 
περιστατικά. Άλλωστε δεν είναι δυνατό να 
τους θεραπεύει όλους. Καμία μέθοδος θερα-
πείας δεν είναι πανάκεια. Η ασθενής αυτή τη 
φορά ήταν μπροστά του κλαμένη, πονεμένη, 
δυστυχισμένη και τελείως απελπισμένη. Κυρί-
ως είχε απορρίψει τη σκέψη ότι θα μπορούσε 
να γίνει καλά με φαρμακευτικές ή άλλες μεθό-
δους και ρωτούσε τώρα τον ειδικό ιατρό για 
κάτι άλλο. Εκείνος μέσα από τους φωτεινούς 
δρόμους του μυαλού του, επέλεξε το βελονι-
σμό και έγινε συντελεστής μιας θεραπευτικής 
προσπάθειας.
 Μου τηλεφώνησε παρουσία της 
ασθενούς, την οποία και μου έστειλε. Το ρα-

ντεβού ήταν μετά τις επτά το βράδυ. Όμως 
η ασθενής αργούσε και η ώρα περνούσε. 
Τελικά η κυρία ήλθε. Ήταν ψηλή, χοντρή και 
κουρασμένη λες και περπάτησε σαράντα χι-
λιόμετρα. Εμφανίστηκε με τα παπούτσια στα 
χέρια και με δυσκολία στέκονταν στα πόδια 
της. Ήταν σαν τον οδοιπόρο που σου ζητά 
ένα ποτήρι κρύο νερό από το πηγάδι που εί-
ναι δίπλα σου. Μπορεί ένας άνθρωπος να μη 
βοηθήσει το συνάνθρωπό του;
 Αμέσως μετά τις απαραίτητες εξη-
γήσεις, προχώρησα χωρίς χρονοτριβή σε θε-
ραπεία. Μετά από κάποιες θεραπείες οι ενο-
χλήσεις στα γόνατα είχαν εξαφανιστεί και είχε 
αδυνατίσει τόσο πολύ, ώστε στην Κοζάνη δεν 
την αναγνώριζαν.
 Η εικόνα της δυστυχισμένης κυρίας 
που δεν ντρέποταν να περπατά ξυπόλητη, 
επειδή είχε πρησμένα πόδια και τρομερούς 
πόνους στα γόνατα και όχι μόνο, ανήκε στο 
παρελθόν.
 Η βοήθεια του βελονισμού προς τη 
γυναίκα αυτή ήταν τόση, όση είναι και η άμε-
ση και επιτυχημένη βοήθεια του πυροσβέστη 
στη κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Όμως θεω-
ρούσα ότι η επιτυχία ήταν  του ορθοπεδικού, 
που είχε τη φαεινή ιδέα να γίνει βελονισμός 
στην κυρία. Γι’ αυτό όταν με ευχαρίστησε, 
θεώρησα υποχρέωση να της πω, ότι δε χρει-
άζεται να ευχαριστήσει εμένα, αλλά τον ορ-
θοπεδικό σύμβουλό της. Εγώ απλά έκανα το 
καθήκον μου, στα πλαίσια του ιπποκρατικού 
όρκου. Αναρωτιόμουνα όμως πόσους ακό-
μα «αθεράπευτους» ασθενείς θα μπορούσα 
να είχα βοηθήσει, αν κάποιοι ειδικοί γιατροί 
ακολουθούσαν το παράδειγμα του συναδέλ-
φου, που είπε στην κυρία τη μαγική φράση, 
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«δοκίμασε και το βελονισμό».
 Κλείνοντας θα υπογραμμίσω ότι 
υπήρξαν περιστατικά στην καριέρα μου, που 
τα παρέπεμψα σε άλλους ειδικούς γιατρούς, 
όταν υπήρχε λόγος. Έρχεται πολύς κόσμος 
για ενημέρωση και όχι για εξέταση για να μην 

πληρώσει. Αφού δω  τα εργαστηριακά τους 
και τους ίδιους, κρίνω αν τα περιστατικά είναι 
για βελονισμό ή  όχι. Σε πολλούς αρνήθηκα 
να τους υποβάλλω σε βελονισμό και σίγουρα 
πολλούς έστειλα σε ειδικούς και για επεμβά-
σεις.

Εδώ απεικονίζεται ο με-
σημβρινός της ουροδόχου 
κύστεως. Κάθε σημείο του, 
χρησιμοποιείται για δια-
ταραχές οργάνων και λει-
τουργιών, με τα οποία γειτ-
νιάζει. Υπάρχουν όμως και 
δώδεκα σημεία του έσω 
κλάδου του, που πέραν της 
τοπικής τους δράσης σε 
προβλήματα σπονδυλικής 
στήλης, χρησιμοποιούνται 
για διαταραχές των 12 κύ-
ριων μεσημβρινών και των 
αντίστοιχων εσωτερικών 
οργάνων. Εδώ γίνονται 
πράξη οι ζώνες του Head.
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Οσφυαλγία - Ισχυαλγία
Δισκοπάθειες - Δισκοκήλες

 Την άνοιξη του 2005 προσήλθε ένας 
νεαρός 25-26 ετών, από ένα χωριό της Καβά-
λας. Δεν μπορούσε να σταθεί στητός από τον 
πόνο στη μέση, αλλά έμοιαζε η στάση που 
έπαιρνε το σώμα του με ένα τελικό S. Επίσης 
ήταν και παχύσαρκος, αφού ζύγιζε πάνω από 
130 κιλά. Ο νεαρός χειρουργήθηκε  για δισκο-
κήλη στη μέση από νευροχειρουργό σε ηλικία 
19 ετών. Ο ίδιος και άλλοι νευροχειρουργοί 
δεν του συνέστησαν επανάληψη της επέμ-
βασης. Τη ζημιά την έπαθε γιατί από ηλικίας  
18 ετών σήκωνε βαριά κασόνια σε μία κάβα, 
χωρίς να τα κρατά κοντά στο σώμα του.
 Τη θεραπεία του βελονισμού τη συ-
νέστησαν σε αυτόν συγγενείς του που έγιναν 
καλά προ ετών. Δεν πίστευε ότι θα γίνει καλά, 
αλλά μπροστά στην απελπισία του το απο-
φάσισε. Μέχρι τον ενδέκατο βελονισμό δεν 
παρουσίασε ιδιαίτερη βελτίωση. Μέχρι τότε 
τον έφερναν ξαπλωμένο στην πίσω θέση του 

αυτοκινήτου. Ξαφνικά η βελτίωση ήταν εμφα-
νής, σταμάτησαν προοδευτικά οι πόνοι και 
πήρε το σώμα την κανονική θέση. Από τη δω-
δέκατη συνεδρία ερχόταν μόνος του οδηγώ-
ντας το αυτοκίνητο και πατώντας το συμπλέ-
κτη. Στο τέλος της θεραπείας είχε χάσει πάνω 
από τριάντα κιλά και δεν είχε κανένα πόνο και 
καθόλου δυσχέρεια κινητικότητας.
 Αποφασίσαμε να κάνει μόνο άλλους 
πέντε αραιούς βελονισμούς μέσα σε ένα εξά-
μηνο, κατά το στάδιο της σταθεροποίησης 
των αποτελεσμάτων. Μέσα στους επόμενους 
δώδεκα μήνες θα κάνει ακόμα τέσσερις συνε-
δρίες, μία δηλαδή κάθε τρίμηνο (2006), λόγω 
της αρχικής βαρύτητας της πάθησής του.
 Στο χωριό και στο περιβάλλον του 
μιλούν για θαύμα. Έγινε αγνώριστος. Ψυχο-
λογικά ενισχύθηκε, απέκτησε στόχους, δου-
λειά και αυτοπεποίθηση. Να τι κάνει ο βελο-
νισμός!.

Ημικρανία - Κεφαλαλγία
 Το 1981 – 82 προσήλθε οδοντίατρος 
με χρόνια κεφαλαλγία και ημικρανίες με νευ-
ραλγικούς αφόρητους πόνους, ιδιαίτερα αρι-
στερά ινιακά. Μέχρι τότε μία παιδίατρος που 
νοίκιαζε από αυτόν το διπλανό διαμέρισμα, 
του έκανε επί κρίσεων μια ειδική ένεση. Είχε 
λοιπόν αφόρητους πόνους, όπως τόσοι άλλοι. 
Από τότε πέρασαν πολλές δεκαετίες και οι 

πόνοι της κεφαλής δεν επανήλθαν. Είναι καλά 
και το οφείλει στο βελονισμό. Τον είδα πρό-
σφατα και ήταν καλά, όπως και ο ανεψιός του 
που έγινε καλά κατά την ίδια χρονική περίοδο 
από μετωπιαία κεφαλαλγία και χρόνια υπο-
τροπιάζουσα ιγμορίτιδα. Τότε ήταν μαθητής 
δημοτικού σχολείου, σήμερα είναι πολιτικός 
μηχανικός.

Ψωρίαση
 Πριν 15 χρόνια μια κυρία προσήλθε 
με ψωρίαση με μεγάλη διασπορά, η οποία 
επιδεινώθηκε μετά από ένα οδυνηρό βιασμό. 
Με βελονισμό, Laser και δίαιτα καταφέραμε 
την πλήρη εξάλειψη της νόσου. Επίσης νεαρά 
κυρία την ίδια περίοδο έγινε καλά. Πριν δύο 
χρόνια προσήλθε φούρναρης με βαριά ψωρί-

αση και έγινε τελείως καλά.
 Την άνοιξη του 2005, προσήλθε κυ-
ρία οδοντίατρος λίγο πριν τα σαράντα έτη 
της με ψωριασική αρθρίτιδα κυρίως χεριών, 
η οποία παρακολουθείται από σημαίνοντες 
ιατρούς της πόλης μας (ρευματολόγο και ορ-
θοπεδικό). Ήταν αδύνατο να πιάσει ένα αντι-
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κείμενο. Τα δάκτυλά της δεν υπάκουαν, λόγω 
της ειδικής αρθρίτιδας. Τώρα αισθάνεται 
καλά και η κινητικότητα είναι ικανοποιητική. 
Συνεχίζει κάτι μικροχειρουργικές επεμβάσεις 

σε μεγάλο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα και 
θα προσέρχεται σε μας μια φορά το μήνα. 
Όταν η βελτίωση περνά το 70 % σε αυτή τη 
πάθηση είμαστε ευτυχείς.

Άγχος  - Αγχώδης Νεύρωση
 Όλοι γνωρίζουμε τις διαστάσεις που 
έχει πάρει στην εποχή μας το άγχος, το οποίο 
αποτελεί ανησυχητική κοινωνική μάστιγα. Η 
καταπίεση που δεχόμαστε από διάφορους 
ανθρώπους, αλλά και η πίεση από τα ίδια τα 
πράγματα και τα γεγονότα μας οδηγούν σε 
έντονο άγχος, που αν δεν βρει τρόπους δια-
φυγής, συσσωρεύεται μέχρι σημείου «έκρη-
ξης» του εαυτού.
 Ακόμη πιο δαιδαλώδης είναι ο δρό-
μος που οδηγεί την ψυχική σφαίρα στο «σκο-
τεινό υπόγειο» της μελαγχολίας και σε μία 
μορφή της, την αγχώδη νεύρωση. Όταν «ο 
λάκκος είναι αβαθής», τότε μιλάμε για νορ-
μάλ ανθρώπους και η θεραπεία γίνεται με 
φάρμακα, βελονισμό και ψυχανάλυση. Αντί 
πολλών λόγων, έργα. Ακολουθεί η επιστολή 
μιας κυρίας ιατρού παιδιάτρου. Γράφτηκε 
στις 28.05.1987.
 «Είμαι ιατρός, 32 ετών. Σαν άτομο εί-
μαι πολύ ενεργητικό, υπεύθυνο, δραστήριο, 
με πολλές φιλοδοξίες και όνειρα και χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα στη ζωή μου.
 Πρόσφατα από έντονο διάβασμα, 
άγχος και στρες για τις εξετάσεις ειδικότητας, 
παράλληλα με κάποια προβλήματα, έπαθα 
μια φοβερή ψυχική υπερκόπωση, η οποία 
με οδήγησε στη μελαγχολία, απαισιοδοξία, 
ανασφάλεια, έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυ-
νάμεις μου και το κυριότερο από όλα, σε μια 
τάση αυτοκαταστροφής. Δεν ήθελα να ζήσω.
 Καταλάβαινα πως όλα αυτά ήταν 

από την αγχώδη νεύρωση που με κυρίευε, 
αλλά μόνη μου δεν μπορούσα να αντιδράσω, 
παρ’ όλο που σαν γιατρός και λογικό ον, θα 
μπορούσα να φερθώ διαφορετικά, ξέροντας 
τι μου συμβαίνει.
 Για να μη μακρηγορώ, ευτυχώς έμα-
θα για τον ιατρό, δόκτορα…, βελονιστή και 
κυριολεκτικά άφησα τον εαυτό μου, παρά 
την αρχική μου απορία, στα χέρια του και 
στην κυριολεκτικά θαυμαστή δράση του βε-
λονισμού. Μετά το δεύτερο βελονισμό ένιω-
σα άλλος άνθρωπος και μετά τον τρίτο βρήκα 
τον παλιό υγιή και δυναμικό εαυτό μου και 
τώρα πλέον συνεχίζω τη δουλειά μου, αφού 
τελείωσα μια πλήρη σειρά θεραπειών.
 Πιστεύω πως καμία άλλη μέθοδος 
δεν θα μου ξανάδινε αυτή την πολύτιμη ψυχι-
κή ισορροπία μου, τόσο γρήγορα, ανώδυνα, 
ακίνδυνα και σίγουρα. Γι’ αυτό, σαν άνθρω-
πος, αλλά και σαν ιατρός, πρέπει να ομολογή-
σω ότι οφείλω πολλά, ίσως και όλο το μέλλον 
μου, στον εξαίρετο συνάδελφο ιατρό και βε-
λονιστή δρα … και νιώθω απέραντη ευγνω-
μοσύνη».
 Η ιατρός δεν υποτροπίασε ποτέ, είναι 
πραγματικά δυναμική, ευφυής, καλοσυνάτη, 
ευγενική, εργατική και εξαιρετική παιδίατρος. 
Την αγαπούν και στο ΙΚΑ και στο ιατρείο της. 
Τα κατάφερε στην παιδιατρική με εξαιρετική 
επιτυχία. Παντρεύτηκε και έγινε ευτυχισμένη 
μαμά. Της εύχομαι καλή τύχη στη ζωή, υγεία 
και ευτυχία.

Αθλητές
 Ο Βελονισμός βοήθησε πολλούς 
αθλητές. Είναι γνωστό από τις εφημερίδες της 
εποχής, πως ήμουνα γιατρός της ομάδος του 
Άρη, όπως και πολλών αθλητριών της ενόρ-

γανου γυμναστικής και της ρυθμικής, που 
πήγαν σε ολυμπιακούς αγώνες. Άρα ποτέ δεν 
έσπασα το απόρρητο. Αυτό το έκαναν οι δη-
μοσιογράφοι. 
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Επινίκια. Γιάννης Ιωαννίδης, Ηλίας Κωνσταντινίδης, Γουΐλτσερ, Μισούνοφ.
Ο Ιωαννίδης ήταν τότε σαν ένας  ‘‘Μέγας Αλέξανδρος’’, και οι παίκτες κομάντος.

Με το κιλό ο ιδρώτας, αλλά και η χαρά.
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Ο μέγιστος του μπάσκετ, Νικ Γκάλης, μαζί με τον Ηλία Κωνσταντινίδη,όταν όλη η Ελλάδα ‘‘έβλεπε’’
Θεσσαλονίκη και μπάσκετ. Ο βελονισμός ήταν παρών και στο γήπεδο και στο Hotel Νεφέλη Πανοράματος 

και σε ξενοδοχεία ευρωπαϊκών πόλεων.



 Μία από αυτές, εκπληκτικής απόδο-
σης, που τότε ήταν παιδί και τώρα παντρεμέ-
νη και με παιδί, συνάντησα μετά από χρόνια 
σήμερα (21.02.06), λίγο πριν στείλω το παρόν 
στο τυπογραφείο, στο ΚΕΠ της Αριστοτέλους. 
Εκείνη με αναγνώρισε, ενώ εγώ αρχικώς όχι.
 Αμέσως μετά ήλθαν ταχύτατα όλα τα 
γεγονότα στο μυαλό μου. Θυμάμαι τον αγώ-
να να τα προλάβει όλα, μετακινούμενη πάντα 
με ταξί ή αγκαζάροντας τον ένα από τους δύο 
γονείς. Αξίζουν τόσες θυσίες για την πατρίδα, 
στον πρωταθλητισμό, όταν η πολιτεία δεν κά-
νει σχεδόν τίποτε για αυτά τα παιδιά; Θυμάμαι 
την προπονήτρια της, που μου τηλεφωνούσε 

συνεχώς για την αθλήτριά της, μη βάλει εκατό 
γραμμάρια !
 Δίπλα μου στέκονταν μία νεαρή κο-
πέλα. Σίγουρα δεν κατάλαβε, ούτε την έντονη 
συγκίνησή μου για το τυχαίο συναπάντημα, 
ούτε βέβαια ότι ή νεαρή κυρία που στέκο-
νταν απέναντι της, έριξε τόνους ιδρώτα για 
να κάνει γνωστή την πόλη της σε ολόκληρο 
τον κόσμο.
 Στην εποχή της T.V. άλλα είναι τα εί-
δωλα. Καιρός να ξαναγυρίσουμε στις αρχαίες 
αξίες, για να εκτιμούμε σωστά τους ανθρώ-
πους. Αρχαία Ελλήνων γονίδια σας προδίδου-
με καθημερινά !

Παχυσαρκία
 Ένας στους τέσσερις κατοίκους της 
νότιας Ευρώπης πάσχει από κακοήθη παχυ-
σαρκία ή είναι υπέρβαρο άτομο. Το ποσοστό 
αυτό έχει τρεις μέχρι έξι φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα για υπέρταση από το υπόλοιπο 
τμήμα του πληθυσμού. Μετά τα 45 χρόνια 
ζωής μεγαλώνει η πιθανότητα εμφάνισης 
υπέρτασης.
 Επίσης η υπερλιπιδαιμία είναι στους 
παχύσαρκους 5-7 φορές πιο συχνή και ο σακ-
χαρώδης διαβήτης 3 φορές πιο συχνός από 
ότι στον υπόλοιπο πληθυσμό.
 Ακόμη έχει διαπιστωθεί ότι ο κίν-
δυνος καρδιοαγγειακών νοσημάτων στους 
παχύσαρκους είναι δύο φορές μεγαλύτερος 
από ό,τι στον υπόλοιπο πληθυσμό. Φυσικά 
η πιθανότητα εκτινάσσεται στα ύψη όταν το 
άτομο είναι και καπνιστής και διακατέχεται 
από αρνητικό άγχος. 
 Όπως το κρύο ή η ζέστη, ο καρκίνος, 
η λοίμωξη και τόσα άλλα, έτσι και η τροφή 
έχουν άμεση επίδραση στον εγκέφαλο, το 
ρυθμιστή των πάντων. Μέσω αυτού λοιπόν 
ρυθμίζεται η περαιτέρω πρόσληψη τροφής 
με τις λειτουργίες της πείνας και του κορε-
σμού. Βέβαια ρόλο στην πρόσληψη τροφής 
παίζει η μνημονική αποτύπωση όλων των 
προηγούμενων καταγραφών, όπως και τα σε 
ετοιμότητα λιποκύτταρα.

 Ακόμα τα λιποκύτταρα του ανθρώ-
που έχουν β1, β2, β3 αδρενεργικούς υποδο-
χείς, η ενεργοποίηση των οποίων προκαλεί 
λιπόλυση. Αντίθετα η ενεργοποίηση του α2 
αδρενεργικού υποδοχέα προκαλεί αναστολή 
της λιπόλυσης.
 Όταν κάνουμε δίαιτα λίγων θερμί-
δων, τότε ενεργοποιούνται οι β αδρενεργικοί 
υποδοχείς και έχουμε λιπόλυση, η οποία βέ-
βαια ενεργοποιείται περαιτέρω από τον ειδι-
κό βελονισμό.
 Όμως υπεισέρχονται και άλλοι παρά-
γοντες στο προβληματισμό για την αντιμετώ-
πιση της παχυσαρκίας, όπως οι γονιδιακοί.
Στους τελευταίους έχει στραφεί η επιστημονι-
κή έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας πιθα-
νόν να επιλύσουν το πρόβλημα.
 Μέχρι τότε η πλέον ενδεδειγμένη 
μέθοδος θεραπείας είναι ο βελονισμός γιατί 
κάνει το αδυνάτισμα εύκολη υπόθεση, ελα-
χιστοποιεί την όρεξη και προκαλεί λιπόλυση. 
Είναι η πλέον ανώδυνη και αποτελεσματική 
μέθοδος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και 
του τοπικού πάχους.  Με άλλα λόγια το άτο-
μο δεν έχει όρεξη και βουλιμικές κρίσεις, αυ-
ξάνεται η αυτοπεποίθησή του, ενισχύεται το 
θυμικό του, ισορροπείται το φυτικό νευρικό 
σύστημα, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί ενί-
σχυσης του πεπτικού συστήματος και όταν γί-
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νει τοπικός βελονισμός έχουμε λιπόλυση και 
σύσφιξη. Για τα τελευταία χρησιμοποιούμε 
και τη μέθοδο του ηλεκτροβελονισμού.
 Εκμεταλλευόμενοι την αντανακλα-
στοθεραπεία ενισχύουμε τη θέληση για δί-
αιτα μέσω μικροσκοπικών νανοβελονών που 
κρύβουμε στο πτερύγιο του αυτιού. Όλες οι 
μέθοδοι είναι αθώες και αποτελεσματικές. 
Το πρόγραμμα αδυνατίσματος σε σχέση με 

το πρόγραμμα των παθήσεων είναι αισθητά 
πιο οικονομικό. Τα αποτελέσματά μας είναι 
μόνιμα, εάν φτάσει κανείς στο στόχο και « 
κλείσουν » τα λιπώδη κύτταρά του. Μπροστά 
λοιπόν στο βελονισμό ωχριούν οι άλλες πο-
λυδάπανες και αναποτελεσματικές, αλλά και 
πολυδιαφημιζόμενες μέθοδοι, μη ιατρικού 
αδυνατίσματος.

Γιατί στρέφεται ο κόσμος στο βελονισμό;
 Η σύγχρονη ιατρική μέσα στον 
20ο αιώνα είχε επιτυχία στη θεραπεία 
μολυσματικών νόσων ( φυματίωση, 
σύφιλη και άλλα ), καθώς και σε παθή-
σεις ζωτικών οργάνων. Επίσης επέδει-
ξε εκπληκτικές επιτυχίες στις χειρουρ-
γικές επεμβάσεις. Αποτέλεσμα ήταν 
να εκτιναχθεί η ζωή από τα 40 στα 80 
χρόνια κατά μέσο όρο!
 Είναι πολλά τα 80 χρόνια; Όχι 
είναι λίγα ! Οι επιστήμονες επιθυμούν 
μελλοντικά να κυμανθεί η ζωή μεταξύ 
των 130 και 180 ετών. Πώς θα επιτευ-
χθεί λοιπόν αυτό;    Η απάντηση είναι 
απλή. Αυτό θα γίνει όταν αντιμετωπι-
σθούν παντελώς τα καρδιοαγγειακά 
νοσήματα, εξαφανισθούν οι καρκίνοι 
και οι άλλες κακοήθεις παθήσεις και   
όταν ελαχιστοποιηθούν τα τροχαία 
δυστυχήματα. Στην κατεύθυνση των 
σοβαρών παθήσεων θα συμβάλλουν 
οι επερχόμενες γονιδιακές θεραπεί-
ες, τα εμβόλια του καρκίνου που είναι 

προ των πυλών και οι προσεχείς εξει-
δικευμένες τεχνικές.
 Όμως η σύγχρονη  ιατρική 
αδυνατεί να αντιμετωπίσει εκφυλι-
στικές νόσους , δηλαδή χρόνιες κα-
ταστάσεις με πόνους, αναπηρίες και 
άλλα συμπτώματα που μειώνουν την 
ποιότητα ζωής . Σ΄αυτά προστίθεται 
η απογοήτευση και η απροθυμία για 
συνέχιση της ζωής.

Είναι αδιανόητο 
να μη δοκιμάσεις 

το βελονισμό, 
όταν υποφέρεις 
επί σειρά ετών.
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Γιατί στρέφεται ο κόσμος στο βελονισμό;
 Σ΄αυτή την κατηγορία έχει 
πολλά να προσφέρει ο βελονισμός. 
 Επειδή είναι ακίνδυνη και απο-
τελεσματική μέθοδος ολοένα  και πε-
ρισσότερο προσελκύει μεγαλύτερες 
μάζες  πληθυσμού. Μετά τα φάρμακα 
λοιπόν έρχεται ο βελονισμός. Τα φάρ-
μακα είναι καλά όταν θα επιλύσουν το 
πρόβλημα μέσα σε λίγο καιρό. Όταν 
χρονίσει το πρόβλημα θέλει άλλη 
λύση. Όταν αποκλεισθεί και η επέμ-
βαση τι μέλλει γενέσθαι ;
 Τότε είναι μονόδρομος ο βε-
λονισμός. Οι εννέα στους δέκα ασθε-
νείς στο τέλος είναι ευχαριστημένοι 
και μόνο ο ένας θα συνεχίσει να ψά-
χνει θεραπεία, αλλά δε θα έχει του-
λάχιστον βλαπτεί από το βελονισμό, 
αφού δεν έχει παρενέργειες, όπως 
μερικές άλλες θεραπείες. Αυτή είναι 
μία μεγάλη αλήθεια, που δεν πρέπει 
να παραβλέπεται.

Αν μερικοί δεν προσεγγίζουν το βελο-
νισμό είναι γιατί έχουν φόβο από κάτι 
καινούριο. Τους φαίνεται απίστευτο 
να θεραπευτούν χωρίς φάρμακο, λες 
και γνωρίζουν τον τρόπο δράσης του 
φαρμάκου! Άλλοι πάλι νομίζουν ότι 
βουτάμε τις βελόνες σε φάρμακο! 
Αυτοί εκπλήσσονται ευχάριστα όταν 
δουν τις βελόνες να είναι κλεισμένες 
μέσα σε αποστειρωμένες διαφανείς 
χάρτινες συσκευασίες και φυσικά ότι 
είναι μιας χρήσεως.
 Άρα ο ιατρικός βελονισμός εί-
ναι θετική μέθοδος θεραπείας, αθώα 
και αποτελεσματική και υψηλού επι-
στημονικού επιπέδου.
 Επίσης εκείνοι που έχουν το 
φόβο της βελόνας, γρήγορα τον ξε-
περνούν, όταν δουν κατά τη διενέρ-
γεια του βελονισμού ότι οι βελόνες 
είναι λεπτές,  δέκατα του χιλιοστού, 
σε εγκάρσια διατομή!

Ηλίας Κωνσταντινίδης με τον ηθοποιό Στράτο Τζώρτζογλου.
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Εκτός από τις παραπάνω, υπάρχουν και άλλες ενδείξεις
 τις οποίες  μπορείτε να πληροφορηθείτε σε μία ενημερωτική συζήτηση.
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Το σιάτσου είναι ένα ειδικό ιαπωνικό χειροπρακτικό μασάζ, χωρίς τριψίμα-
τα, χωρίς λάδια, χωρίς μηχανήματα. Διενεργείται μόνο με ειδικές σταθερές 
δακτυλικές πιέσεις σε επίμαχα σημεία βελονισμού. Βασίζεται λοιπόν στον 
κινεζικό βελονισμό και τους μεσημβρινούς του σώματος. Εκτελείται σχε-
δόν αποκλειστικά μόνο με τα χέρια και κυρίως με τους αντίχειρες. Το σώμα 
παραμένει συνήθως ντυμένο κατά τη διάρκεια του σιάτσου. Απαραίτητο 
είναι να είναι καλυμμένο με άνετα βαμβακερά ρούχα, εν είδη λεπτής φόρ-
μας και με αθλητικές κάλτσες. Είναι απολαυστικό, ήρεμο και χαλαρωτικό 
κατά τη διενέργειά του. Διώχνει πόνους και εντάσεις. Περιορίζει χρόνια 
προβλήματα. Έχει πάνω από σαράντα ενδείξεις και είναι ευεργετικό για το 
σώμα και τα ψυχο-νευροφυτικά προβλήματα. Είναι κατάλληλο για ρηλάξ 
και για καλή φυσική κατάσταση και «φόρμα». (σελ.16 & 17)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ SHIATSU
-ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ-

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

ΜΕΧΡΙ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SHIATSU

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (HOME CINEMA)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛ. 2310221150 – 2310283509
ΚΙΝ. : 6973307470, www.dietaclub.gr Βελονοθεραπεια.gr

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  Δ Ι Α Δ Ο Σ Η Σ  Κ Α Ι  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  Β Ε Λ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Υ



ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑ 100 • Τηλ. 2310 221.150 • Κιν. 6973307470

www.dietaclub.gr • e-mail: dieta100@otenet.gr

στην πράξη
Αξίζει να με διαβάσεις!

Ο βελονισμός



Εκτός από τις παραπάνω, υπάρχουν και άλλες ενδείξεις
 τις οποίες  μπορείτε να πληροφορηθείτε σε μία ενημερωτική συζήτηση.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ
ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΓΧΟΣ
ΥΣΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
ΦΟΒΙΕΣ
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
ΕΛΚΟΣ ΒΟΛΒΟΥ ΔΩΔ/ΛΟΥ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΡ. ΚΥΣΤΗ
ΑΫΠΝΙΕΣ
ΝΕΥΡΟΦΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΣΘΜΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΤΙΚ
ΑΚΜΗ ΑΤΟΝΑ ΕΛΚΗ
ΕΚΖΕΜΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ
ΨΩΡΙΑΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΒΗΧΑΣ

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ
ΕΜΒΟΕΣ - ΙΛΙΓΓΟΙ ΙΣΧΥΑΛΓΙΑ
ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ ΡΙΖΙΤΙΚΟΙ ΠΟΝΟΙ ΠΛΑΤΗΣ
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΟΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ
ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΨΥΞΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΟΛΥΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ
ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΥΑΛΓΙΕΣ
ΑΓΚΥΛΩΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΠΑΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τόσο λεπτές, που σε διατομή είναι δέκατα του χιλιοστού (0.15-0.32mm)


