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Βρήκα τις σελίδες που ακολουθούν μέσα στο βιβλίο μου «Ημέρες Βε-
λονισμού και Laser» του 1993. Τις ανέσυρα γιατί αυτές αποτελούν ένα κομμά-
τι της προσωπικής μου καριέρας και μάλιστα της νιότης μου. Οι αναγνώστες 
και κυρίως ο επισκεπτόμενος το ιατρείο μου έχει το δικαίωμα να μάθει για μέ-
να, κάνοντας σύντομη αναγνωριστική πτήση στα βάθη της ψυχής μου, των 
νευρώνων του εγκεφάλου μου και των απόκρυφων σκέψεών μου.

Έχοντας 37 έτη συντάξιμου χρόνου, νιώθοντας όμως ακόμα νέος και ι-
κανός να προσφέρω απευθύνομαι στο μέσο αναγνώστη, ο οποίος μέσα από 
αυτές τις αράδες ίσως ασχοληθεί με τη δική του πορεία ή την πορεία των δι-
κών του προσφιλών προσώπων. Υπό την έννοια αυτή κλείστε την τηλεόραση 
και  διαβάστε εύκολα και προσεκτικά το βατό και «ευκολοχώνευτο» κείμενο 
που ακολουθεί.

Το κείμενο έχει μείνει ατόφιο, όπως γράφτηκε πριν από 15-20 χρόνια, 
τότε που ζούσε ένα 20-25% του λαού που έφυγε από τη ζωή και που αντικα-
ταστάθηκε από ένα άλλο αντίστοιχο 20-25% νέων ανθρώπων, την ελπίδα του 
αύριο της γης μας. Σήμερα έχω γιο ορθοπεδικό και ιατρό εφαρμογής βελο-
νισμού και κόρη δασκάλα. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχω δύο μικρές εγγονούλες 
με όλα τα στοιχεία της αθωότητας των πρώτων βημάτων της νιότης. Έπεται η 
συνέχεια,  γιατί  η ζωή δε σταματάει  ποτέ,  είναι  αέναη προς τέρψη του Δη-
μιουργού του σύμπαντος κόσμου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1993

Ο αναγνώστης πρέπει να ξέρει, ότι υπηρετώ τον άνθρωπο, γιατί υπη-
ρετώ την ΑΛΗΘΕΙΑ και το ΦΩΣ. Έτσι θα με συγχωρέσει αν καμία φορά η 
γλώσσα μου «καίει», αφού η αλήθεια μερικές φορές καίει, όπως το ΘΕΙΟ α-
στροπελέκι. Η αλήθεια δηλαδή δε γνωρίζει συμβιβασμούς.

Όταν σαν έφηβος ξεκίνησα το όραμα να γίνω γιατρός, ήταν για να βοη-
θήσω τον πάσχοντα συνάνθρωπό μου. Δεν ήταν δηλαδή το όνειρο της ιδιωτι-
κής κλινικής, αν και δεν είναι ούτε άσχημο, ούτε κακό το να έχεις κλινική!

Πάντως πιστεύω, ότι έτσι ξεκινάει κάθε νέος, γεμάτος όνειρα και κουρά-
γιο για να κατακτήσει τη ζωή. Σε καμία περίπτωση δεν έχει φτηνά ιδανικά και 
ευτελείς στόχους.

Άλλωστε στις αρχές της δεκαετίας του '60 τα πράγματα ήταν πιο ξεκά-
θαρα για ένα νέο, από ότι είναι σήμερα. Ήταν η εποχή ακόμη, που οι πολιτικοί 
μηχανικοί έβγαζαν τα «λεφτά» και οι γιατροί ήταν λίγοι, όπως και οι δικηγόροι.

Μετά τα πράγματα άλλαξαν, οι Έλληνες έκαναν αγώνα δρόμου για το 
χρήμα! Το τελευταίο με την ταχύτητα και τη δυναμική του, υποσκέλισε κάθε ι-
δανικό. Δημιουργήθηκαν νέες δομές και νέες κοινωνικές δυνάμεις. Στον ελλη-
νικό ορίζοντα φάνηκαν οι στρατιές του εύκολου κέρδους και ενδεικτικά αναφέ-
ρω χωρίς να είναι πρόθεσή μου να στιγματίσω κανέναν, τους τραγουδιστές, 
τους εργολάβους οικοδομών, τους βιοτέχνες με τα εξαγωγικά πριμ, τους ε-
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μπόρους του ιδιωτικού αυτοκινήτου, του ψυγείου, της ηλεκτρικής κουζίνας και 
της τηλεόρασης! Ο Έλληνας από αγρότης έγινε τότε αστός!

Αγόρασε αυτοκίνητο και έμαθε να πετάει τα σκουπίδια του στο δρόμο!!. 
Αντί η οικονομική άνοδος να οδηγήσει στην ταυτόχρονη πολιτιστική άνοδο, ο-
δήγησε τα πολιτιστικά και πνευματικά πράγματα σε απύθμενα βάθη και η ζωή 
υποβαθμίστηκε.

ΝΕΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Μέσα σε αυτά τα χρόνια της αναδιάρθρωσης της κοινωνίας μας από έ-
φηβος, βρέθηκα γρήγορα γιατρός. Υπήρξαν βέβαια δυσκολίες.

Δεν μπορώ να ξεχάσω το μαραθώνιο των εισαγωγικών εξετάσεων για 
το πανεπιστήμιο με διάβασμα ακόμα και το τελευταίο καλοκαίρι. Την εποχή ε-
κείνη οι εξετάσεις γίνονταν στο τέλος του καλοκαιριού. Τότε η ύλη των εξετά-
σεων δεν ήταν περιορισμένη, αλλά μπορούσε να πέσει στις εξετάσεις οποιο-
δήποτε θέμα φυσικής ή χημείας ή βιολογίας. Ήταν πραγματικά μία μαρτυρική 
δοκιμασία. Θυμάμαι ότι είχα χάσει πάνω από είκοσι κιλά βάρος και έτσι κατά- 
φερα να φαίνομαι καχεκτικός και πρόωρα γηρασμένος!

Φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω δύσκολους πανεπιστημιακούς καθηγη-
τές, όπως ο καθ. Σάββας της ανατομίας, ο καθ. Χρηστομάνος της βιοχημείας, 
ο καθ. Λογαράς της φαρμακολογίας, ο καθ. Βαλτής της εσωτερικής παθολο-
γίας κτλ.

 Στο πανεπιστήμιο μπήκα και με καλή σειρά και με την πρώτη προσπά-
θεια. Είχα τον αριθμό 51 ανάμεσα σε 600 εισακτέους. Στη συνέχεια δεν έχασα 
χρονιά και παρόλο που κουράστηκα, δεν άσπρισαν τα μαλλιά μου! Τελικά δε 
γέρασα!

Οι φοιτητές της ιατρικής ήταν πάντοτε εγωιστές. Έτσι και εγώ δεν μπο-
ρούσα να αποτελέσω εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα. Μαζί με τις φιλοδοξίες 
μου βλάστανε και ο εγωισμός μου, βγάζοντας συνεχώς νέα κλωνάρια!

Ήξερα ότι ο εγωισμός είναι αμαρτία για αρκετούς και σημάδι μη τελείω-
σης για μερικούς. Ήξερα επίσης ότι ο γάμος είναι ένα πεδίο αλληλοϋποχώρη-
σης, τελείωσης του ανθρώπου, συνέχισης της μάχης και όχι σκλαβιάς. Ακόμα 
ήξερα ότι ο γάμος είναι η πιο στενή και δύσκολη ανθρώπινη σχέση, το ιερό 
μυστήριο, η μεγάλη δοκιμασία.

Στο δρόμο του πεπρωμένου μου είχε ήδη μπει μία λαμπρή κοπελιά 
-κατά  τη  σημερινή  έκφραση  -  η  Έλενα  Κουλούρη,  τέλεια  για  τα  δικά  μου 
πρότυ-πα,  κορίτσι  από  τα  σπλάχνα  του  ελληνικού  λαού  και  συνάμα  με 
πρότυπη μόρ-φωση, αφού αποφοίτησε από δημοτικό σχολείο της Αυστραλίας 
και  από  γυμνάσιο  σαν  αυτό  του  αμερικανικού  κολεγίου  «Ανατόλια»  της 
Θεσσαλονίκης.

Με το τελευταίο σχολείο έχω κάποια σχέση. Τόσο αυτό, όσο και εγώ 
προερχόμαστε από τις αξέχαστες πατρίδες του Πόντου! Παντρεύτηκα λοιπόν 
την Ελένη μου, ελάττωσα τον εγωισμό μου, είμαι ευτυχισμένος και έχω δύο υ-
πέροχα μεγάλα παιδιά, τον Ιωάννη και την Ευμορφία.

Στο στρατό χρησιμοποίησα το πρώτο μέσον. Ήταν για να πάρω μετά-
θεση για το στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και για να πάρω ειδικότητα 
ταυτόχρονα. Ποτέ άλλοτε δεν το χρησιμοποίησα και είμαι γι' αυτό υπερήφα-
νος.
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Στο στρατό όμως ποτέ δεν υπήρχαν τα κριτήρια των προσόντων. 'Άρα 
δέσποζε στις σκέψεις μου το προσωπικό κριτήριο του γάμου και των εξόδων 
της καθημερινής ζωής, που εκτός Θεσσαλονίκης θα ήταν περισσότερα.

Έτσι αυτοσυγxωρέθηκα που χρησιμοποίησα το «μέσον» και δεν έχω 
τύψεις συνειδήσεως γι’ αυτό. Από το στρατό βγήκα πολλαπλά κερδισμένος, 
γιατί απέκτησα πείρα, ιατρική σκέψη και δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης. Ακό-
μα έκανα αρκετές  σπουδαίες γνωριμίες,  οι  οποίες όμως ξεθώριασαν με τα 
χρόνια, γιατί έλειψα πάρα πολλά χρόνια εκτός Θεσσαλονίκης.

Στη ζωή μου ήμουνα, πάντοτε σβέλτος. Έτσι τη μία ημέρα έφυγα από 
το στρατό και την άλλη μέρα βρέθηκα αγροτικός γιατρός, λίγα χιλιόμετρα μα-
κριά από την Κομοτηνή, στον Αίγειρο και την Αμβροσία Ροδόπης. Εκεί για 
πρώτη φορά ήμουνα αφεντικό! Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αφεντικά, 
υπάρχει μόνο η ψευδαίσθηση του αφεντικού. Αφεντικό είναι κανείς μόνο στο 
σπίτι του και εκεί με περιορισμένη δικαιοδοσία.

Ο κάθε γιατρός περνάει μία μεγάλη δοκιμασία σα νέος γιατρός. Βρίσκε-
ται συνήθως σε ένα ξένο τόπο με πολλά ιατρικά προβλήματα και με σχεδόν 
μόνο θεωρητικές  ιατρικές  γνώσεις.  Ο νέος  αγροτικός γιατρός  προσφέρεται 
σαν αμνός προς θυσία, εκτός και εάν είναι γεννημένος για γιατρός!

Στην περίπτωσή μου δεν ξέρω αν ίσχυε αυτό. Εκείνο που γνωρίζω εί-
ναι ότι με  βοήθησε η εκπαίδευσή μου στην παθολογία και καρδιολογία, όσο 
ήμουνα στο στρατιωτικό νοσοκομείο.  Έτσι  αντί  να κρύβομαι,  όπως μερικοί 
νέοι γιατροί, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και απέκτησα οικονομική άνεση. 

Ο κόσμος με αγάπησε και άρχισε ένας προβληματισμός, αν θα έπρεπε 
να φύγω ή όχι, μετά τον υποχρεωτικό χρόνο ιατρικής υπηρεσίας υπαίθρου. 
Είχα 2-4 επισκέψεις κατ’  οίκον κάθε μέρα και κυρίως τις βραδινές ώρες. Ο 
προηγούμενος  από εμένα ιατρός έμεινε  13 ολόκληρα χρόνια  στο αγροτικό 
ιατρείο. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο αγροτικό ιατρό εγώ έμεινα στο αγρο-
τικό ιατρείο 13 μήνες, δηλαδή ανανέωσα τη σύμβαση μου για δεύτερο χρόνο, 
αλλά έφυγα για Βερολίνο στο τέλος του πρώτου μηνός. Αν έμενα στην Ελλά-
δα θα γινόμουν Νευρολόγος-Ψυχίατρος, γιατί την ίδια εποχή με ειδοποίησαν 
για  ειδικότητα  στη  Θεσσαλονίκη  στο  τότε  Δημοτικό  και  τώρα  Νοσοκομείο 
«Άγιος Δημήτριος». Στο ελληνικό προξενείο του Βερολίνου υπέγραψα τη δια-
κοπή της σύμβασής μου με το αγροτικό ιατρείο, όπως εκεί επίσης ορκίστηκα 
δόκιμος αξιωματικός, αν και μήνες πριν για 73 ημέρες υπήρξα αξιωματικός 
στην επιστράτευση του 1974. Όμως από τη μία μεριά η φλόγα της προόδου 
και από την άλλη ο εγωισμός, ο οποίος ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση, με ο-
δήγησαν χωρίς το χασομέρι ούτε μίας ημέρας στο δυτικό Βερολίνο για μετα-
πτυχιακές σπουδές.

Μη ξεχνάτε, ότι οι νέοι τολμούν και κάνουν μεγάλα άλματα, κάτι που δε 
χαρακτηρίζει τους μεσήλικες! Άλλωστε με επηρέασε τότε και η αρχή της επο-
χής της μεταπολίτευσης και των έντονων αλλαγών.

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Τον ειδικευόμενο γιατρό σε γερμανικό νοσοκομείο, τον θεωρούν είλωτα 
οι Έλληνες γιατροί! Ο λόγος είναι ότι ο πρώτος εργάζεται σκληρά από το πρωί 
μέχρι το βράδυ με εξαντλητικό ωράριο στο νοσοκομείο, ενώ ο γιατρός στην 
Ελλάδα έχει ελαστικό ωράριο. Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις, όπως όταν 
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την ελληνική κλινική διευθύνει ένας αυστηρός καθηγητής, ο οποίος εφαρμόζει 
και εξαντλεί το νόμο.

Βρέθηκα λοιπόν στο ακαδημαϊκό νοσοκομείο ΜΟΑΒΙΤ του Βερολίνου, 
χωρητικότητας 1100 κλινών με όλες σχεδόν τις ιατρικές ειδικότητες και υποει-
δικότητες. Μπήκα στο τμήμα ακτινολογίας, αλλά και κλινικής ακτινοθεραπείας 
όπου και ασχολήθηκα με τους κακοήθεις όγκους. Όμως παράλληλα φρόντισα 
να έχω σχέσεις με τον εξωπανεπιστημιακό κύκλο των γιατρών βελονιστών, 
γιατί κάτι με τραβούσε στη θεραπευτική μέθοδο του βελονισμού με τα εκπλη-
κτικά αποτελέσματα.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ανοικτού πανεπιστημίου στο πνευματικό κέντρο Κατε-
ρίνης.  Δίπλα μου  ο  πρόεδρος της  πνευματικής  κίνησης,  κύριος  Διμηνάς,  επίλεκτο 
τέκνο της παρά τον Όλυμπο πόλης.
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Από τις δύο ειδικότητες του ακτινολόγου και του ακτινοθεραπευτού με 
μαγνήτιζε  η  δεύτερη,  γιατί  ήταν  κλινική  ειδικότητα  και  είχε  σχέση  με  τον 
ανθρώπινο πόνο. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος του γιατρού, να θεραπεύσει 
τον άρρωστο, αφού τεθεί η διάγνωση.

Όμως εκείνη την εποχή για να γίνεις ακτινοθεραπευτής, έπρεπε πρώτα 
να πάρεις την ειδικότητα του ακτινολόγου - ραδιολόγου. Ξεκίνησα λοιπόν την 
ακτινολογία. Όπως και στις Η.Π.Α. έτσι και εκεί σε δύο μήνες, έπρεπε να κά-
νεις σα γιατρός εφημερία. Για να σας δώσω να καταλάβετε τις πραγματικές 
δυσκολίες, πρέπει να επεκταθώ λίγο.

Τα νοσοκομεία εκεί εφημερεύουν κάθε μέρα και όλο το εικοσιτετράωρο 
με ανοικτές εφημερίες. Με αυτό τον τρόπο δεν πέφτει ο φόρτος εργασίας σε έ-
να νοσοκομείο, όπως γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μοιάζει εκείνη την 
ημέρα το νοσοκομείο, σαν να κηρύχθηκε πόλεμος! Όμως και εκεί η κίνηση δεν 
είναι τελείως μειωμένη για τους παρακάτω λόγους.

Οι ιδιώτες Γερμανοί γιατροί εργάζονται με ραντεβού και μετά τις 6 το α-
πόγευμα δεν ανευρίσκονται. Έτσι κανείς προστρέχει εύκολα στο νοσοκομείο. 
Επίσης υπάρχουν πάντα οι ανάγκες των εσωτερικών ασθενών που είναι πά-
ντα πολλοί και οι πιθανότητες μεγάλες να χρειαστούν αρκετοί από αυτούς κά-
τι. Τέλος, υπάρχουν τα επείγοντα περιστατικά που βέβαια μοιράζονται σε πε-
ρισσότερα νοσοκομεία, αλλά δεν παύουν να καταφθάνουν συνεχώς.

Όταν είσαι νέος στο νοσοκομείο και έχουν περάσει μόνο δύο μήνες, η 
χώρα είναι ξένη και βρίσκεσαι μόνος στο νοσοκομείο σε νυκτερινή υπηρεσία, 
δεν είναι και τόσο δα απλό πράγμα. Ιδιαίτερα σε μία ειδικότητα σαν αυτή, από 
την οποία όλοι οι άλλοι εφημερεύοντες ζητούν βοήθεια για να στηρίξουν τη 
διάγνωση.

Οι  πρώτοι  μήνες  στην ειδικότητα στο εξωτερικό  είναι  δυσβάστακτοι, 
γιατί αντιμετωπίζει  ο Έλληνας γιατρός που σπούδασε στην Ελλάδα πολλές 
δυσκολίες. Πρώτα δυσκολίες ειδικότητας, όπως και στη χώρα μας, σαν κάτι 
καινούργιο. Αμέσως μετά δυσκολίες που πηγάζουν από τη συνεννόηση, γιατί 
και ο κάτοχος της ξένης γλώσσας δεν τη γνωρίζει σαν τη μητρική. Όμως υ-
πάρχουν ακόμα και άλλες δυσκολίες, που πηγάζουν από τη διαφορετική ιατρι-
κή γνώση και ορολογία.

Σε όλα αυτά προστίθεται η εθνική υπερηφάνεια, δηλαδή η επιτακτική α-
νάγκη να δείξουμε στους ξένους πόσο καλοί είμαστε εμείς οι Έλληνες! Προ-
σπαθούμε δηλαδή να διακριθούμε. Αφού πέφτουμε στα νερά, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να κολυμπήσουμε, αλλά θέλουμε και να βγούμε πρώτοι! Αυτό είναι 
καταγεγραμμένο πάνω στο γενετικό υλικό κάθε Έλληνα εδώ και χιλιάδες χρό-
νια και επομένως δεν αφορά μόνο την εποχή μας. Τέλος υπάρχει εκεί ακόμη 
μία δυσκολία για το νέο ειδικευόμενο, είτε Γερμανό, είτε ξένο. 

Σύμφωνα με το νόμο, οι πρώτοι έξι μήνες είναι δοκιμαστικοί. Η συνέχι-
ση της παραμονής του ειδικευόμενου στο νοσοκομείο κρίνεται από τη θετική ή 
αρνητική έκθεση του διευθυντού του τμήματος. Όποιος αποτύχει κτυπάει την 
πόρτα του ταμείου ανεργίας και αργότερα την πόρτα νέου νοσοκομείου. Ευτυ-
χώς εγώ, όπως και σχεδόν όλοι οι Έλληνες γιατροί, περάσαμε με επιτυχία τις 
πολλαπλές δοκιμασίες.

Τρεις μήνες αργότερα άρχισε να ελαττώνεται  η καθημερινή αφόρητη 
κεφαλαλγία και άρχισαν να είναι πολλά τα χρήματα, μαζί με το ειδικό επίδομα 
τότε του Βερολίνου και φυσικά τις εφημερίες. Είχα ήδη την αίσθηση της σιγου-
ριάς. Σε αυτό βοήθησε το όλο κλίμα. Δε θα ξεχάσω τη βοήθεια που μου προ-
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σέφεραν οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι. Ο Γερμανικός λαός είναι πιο ευ-
γενικός και πιο δημοκρατικός από ότι γενικά πιστεύεται.

Βρέθηκα λοιπόν σε ένα ανοικτό δρόμο και τίποτε δεν με σταματούσε. 
Προόδευα στην ειδικότητα της ακτινολογίας και τη συναφή της ακτινοθερα-
πείας. Στις δικές μου στιγμές όμως της αυτοσυγκέντρωσης, του διαλογισμού 
και της προσευχής, καταλάβαινα ότι δε βρήκα ακόμη το δρόμο μου.

Σε αυτό συνέβαλε και η απογοήτευσή μου από την ορθόδοξη ιατρική. 
Πολλές εξετάσεις για το τίποτε από τη μία μεριά ακόμα και σε υπέργηρους. 
Σκληρές θεραπείες από την άλλη μεριά με ταυτόχρονη ταλαιπωρία του αρρώ-
στου, τάχα για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ο καρκινοπαθής ασθενής για παράδειγμα με προχωρημένο καρκίνο εί-
χε προδιαγεγραμμένη τη μοίρα του. Ποιος σωζόταν; Μόνο ο ασθενής με αρ-
χόμενο ή μερικές φορές με μέσο όγκο. Όλα αυτά παρόλη την προχωρημένη 
τεχνολογία. Παράλληλα με ενοχλούσε, ότι για μας τους γιατρούς υπήρχε μόνο 
η εγχείρηση, τα κυτταροστατικά φάρμακα και η ακτινοθεραπεία! Φυσικά είμαι 
υπέρ της χρήσης αυτών των μεθόδων, όχι όμως της κατάχρησής τους.

Ξεχνούσαμε σα γιατροί τις περισσότερες φορές πως πίσω και πέρα α-
πό την ανθρώπινη μηχανή υπήρχε και η πνευματικότητα του ανθρώπου, το 
ψυχικό σκέλος της υπόστασης.

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

Ο άνθρωπος αποτελεί αντίγραφο του σύμπαντος. Τα απειροελάχιστα 
στοιχεία της ύλης δηλαδή τα άτομα, που και αυτά αποτελούνται από μικρότε-
ρα σωμάτια, ενώνονται μεταξύ τους για τη δημιουργία των μορίων. Κάθε άτο-
μο στη φύση φέρει  θετικό και  αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. Όταν υπάρχει  η-
λεκτρική ισορροπία τότε παραμένει σταθερή η ύλη. Γνωστές οι πέντε δυνάμεις 
που κάνουν υπαρκτό και επιτυχές το άτομο της ύλης σ’ όλο το γνωστό σύ-
μπαν.

Όλα τα πράγματα της φύσης και ο άνθρωπος βασίζουν την ύπαρξή 
τους στην  ηλεκτρομαγνητική  ισορροπία των δομικών υλικών τους.  Όλοι  οι 
νόμοι της φυσικής ισχύουν και για το μικρόκοσμο του ανθρώπου.

Τα μόρια συγκροτούν κύτταρα.  Κάθε κύτταρο αποτελεί  το μικρότερο 
τμήμα της ζωντανής ύλης. Από τα κύτταρα δημιουργούνται οι ιστοί και τα όρ-
γανα του σώματος. Μέσα σε αυτά γίνονται χιλιάδες χημικές αντιδράσεις. Πα-
ράγονται ορμόνες, νευροορμόνες, ένζυμα και χιλιάδες άλλες ουσίες που προ-
φανώς όλες ακόμα δεν ανακαλύφθηκαν. 

Για να υπάρχει αρμονία και κατά συνέπεια υγεία, πρέπει να υπάρχει ι-
σορροπία μεταξύ της χημικής και της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Έτσι μόνο 
θα λειτουργούν με ακρίβεια οι  κυρίαρχοι μηχανισμοί του σώματος. Οι κυ-
ριότεροι από αυτούς είναι ο μηχανισμός της ανταλλαγής της ύλης, της ι-
κανότητας για ανάπλαση των ιστών, της απέκκρισης και ακόμα ο αμυ-
ντικός μηχανισμός και ο μηχανισμός της βιοενέργειας.

Η βιοενέργεια του ανθρώπου είναι δυνατό να μετρηθεί με το ηλεκτρονι-
κό γαλβανόμετρο του Voll και είναι μηδέν μόνο με το θάνατο. Ο συντονισμός 
όλων των μηχανισμών ζωής γίνεται από το νου. Ο τελευταίος πάλι εποπτεύε-
ται από την ενέργεια των λεπτών κραδασμών, το Θεϊκό δώρο, την ψυχή.

Ο άνθρωπος με τις αυτούσιες ψυχικές δυνάμεις μπορεί να αποτρέψει 
την ασθένεια στη γέννησή της και το κάνει. Σε όλους μας δημιουργούνται καρ-
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κινογόνα κύτταρα,  αλλά ο οργανισμός με τα Τ-λεμφοκύτταρα τα κατατρώει 
πριν πολλαπλασιασθούν τόσο, ώστε να είναι αργά. Στον ήρεμο και αφυπνι-
σμένο άνθρωπο, κατατρώγονται τέτοια κακά κύτταρα στη γέννησή τους.

     

Βουλγαρία,  Πανεπιστημιακή Δερματολογική κλινική Σόφιας.  Ο Έμιλ Ίλιεφ,  γνωστός 
καθηγητής βελονισμού σε όλη την Ευρώπη. Στην πρώτη σειρά με το μπουφαν και το 
μουστάκι, ο Ηλίας Κωνσταντινίδης.

Όταν όμως ο άνθρωπος είναι απελπισμένος και εσωστρεφής, ευάλω-
τος ψυχικά και διακατέχεται από αρνητικές ιδέες αλλά και ιδέες εγκατάλειψης, 
τότε κάτω από κατάλληλες συνθήκες αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα τα καρκινο-
γόνα κύτταρα.  Δηλαδή παρατηρείται  ελαττωμένη αμυντική ικανότητα σε ξε-
χαρβαλωμένο ψυχικά οργανισμό.

Τέτοια άτομα που μάλιστα καπνίζουν, που έρχονται σε επαφή με πε-
τρέλαια, πλαστικές ουσίες και μολύνονται από τροφές με λιπάσματα, ορμόνες, 

8



χρώματα, βελτιωτικά και συντηρητικά τροφών ή ακόμα εισπνέουν μολυσμένο 
αέρα με βαρέα μέταλλα, αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου. Βέ-
βαια η γονιδιακή επιβάρυνση παίζει τον πρώτο ρόλο.

ΣΚΛΗΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάτω από αυτήν την καινούρια ιατρική θεώρηση, έβλεπα ότι βρισκό-
μουνα σε ένα σταυροδρόμι αποφάσεων. Συνδέθηκα περισσότερο με τη φιλική 
ομάδα των ιατρών βελονιστών, αν και πέρασα ακόμα εποχές αμφισβήτησης 
και επανεξέτασης.

Τα πράγματα όμως είχαν ξεκαθαρίσει για μένα. Στον επαγγελματικό το-
μέα ήταν τρεις οι στόχοι. Ο πρώτος να συνεχίσω τις ορθόδοξες ειδικότητες, 
πράγμα που έκανα. Πήρα τις ειδικότητες του ακτινολόγου ραδιολόγου και του 
ακτινοθεραπευτού.

Ο δεύτερος στόχος ήταν να αποκτήσω επιστημονική επιφάνεια, πράγ-
μα που έκανα. Έλαβα μέρος σε περίπου πενήντα επιστημονικές εργασίες και 
το κυριότερο, χωρίς καμία βοήθεια ασχολήθηκα με τη διδακτορική διατριβή 
μου και με επιτυχία αναγορεύθηκα αριστούχος διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής 
του F. U. BERLlN.

Τέλος ο τρίτος στόχος ήταν να αλλάξω νοσοκομείο. Έκανα αίτηση σε 
κενή θέση και ανάμεσα σε πολλούς Γερμανούς υποψήφιους, πήρα εγώ τη θέ-
ση του επιστημονικού συνεργάτη του περίφημου πανεπιστημιακού νοσοκο-
μείου KLlNIKUM STEGLITZ χωρητικότητας 1400 κλινών. Το νοσοκομείο αυτό 
κτίσθηκε από Αμερικανούς και Γερμανούς αρχιτέκτονες το 1969 και χαρακτη-
ρίζεται για την πρωτοποριακή τεχνολογία και αντίληψη. Ίσως είναι το πιο λει-
τουργικό νοσοκομείο στον κόσμο!

Με την αλλαγή νοσοκομείου πέτυχα τρεις  ακόμα δευτερογενείς  στο-
χους: α) να είμαι κοντά στον καθηγητή μου και τους φοιτητές μου, για τη δι-
δακτορική διατριβή, β) να συμπληρώσω τυχόν κενά στις ορθόδοξες ειδικότη-
τες και γ) να συνεργαστώ άμεσα με τον κύκλο των πανεπιστημιακών ιατρών 
βελονιστών  και  να  συμμετάσχω στο  δεύτερο  κύκλο των  πειραμάτων,  που 
γίνονταν από τρεις ομάδες.

Αυτές οι ομάδες ήταν οι δύο γερμανομαθείς Κινέζοι βελονιστές, η ομά-
δα των νευροφυσιολόγων και τα άτομα που ασχολούνταν με το βελονισμό και 
ανήκαν στην ομάδα της αντιμετώπισης του πόνου. Στην τελευταία ομάδα συμ-
μετείχα κι εγώ.

Αυτή η πρωτοποριακή ομάδα πόνου, που είχε συμβουλευτικό χαρα-
κτήρα απαρτιζόταν από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων και αντιμετώπιζε περι-
στατικά όχι μόνο από το Βερολίνο, αλλά και τη Δ. Γερμανία. Αντιμετωπίζαμε 
λοιπόν σπάνια περιστατικά και υπερβολικά ταλαιπωρημένους ασθενείς

Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες έπρεπε να φροντίσω και 
την οικογένειά μου. Το 1976 σκεπτόμασταν να μείνουμε οριστικά στη Γερμα-
νία, όμως το 1977 πήραμε την απόφαση σταθερά πλέον να γυρίσουμε κάποια 
μέρα στην πατρίδα. Επιθυμία μου ήταν να κτίσω σπίτι εκτός πόλης, άρα θα 
χρειαζόμασταν αρκετά χρήματα. Έτσι αποφάσισα να εργασθώ πιο σκληρά για 
να εξοικονομήσω πρόσθετα χρήματα, πέραν των πέντε χιλιάδων γερμανικών 
μάρκων, που κέρδιζα από το νοσοκομείο, κάθε μήνα.

Κατάφερα και πήρα άδεια από το νοσοκομείο για να μπορώ να εργάζο-
μαι τις ελεύθερες ώρες μου εκτός νοσοκομείου. Όπως και άλλοι γιατροί έτσι 
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και εγώ με τη βοήθεια του Ιατρικού Συλλόγου, έκανα αιμοληψίες τις βραδινές 
ή  νυκτερινές  ώρες  ή  σε  μέρες  γιορτών,  όταν  δηλαδή  έλειπε  το  μόνιμο 
προσωπι-κό, στην αλκοολική υπηρεσία της αστυνομίας. Τρία τέτοια κέντρα 
υπήρχαν σ’ όλο το Δ.Βερολίνο τότε. Μάλιστα το ένα ήταν δίπλα στο παλιό, 
προπολεμικό  και  ιστορικό  αεροδρόμιο  της  πόλης,  το  Tempelhof,  σε  ένα 
εγκαταλελειμένο  με-γάλο  στρατόπεδο  του  Β΄  πολέμου.  Όμως  αντί  για 
μαυρισμένους τοίχους είχε τόσο καλά ανακαινισθεί που τίποτε δε θύμιζε τις 
τραγικές  για  την  ανθρωπότη-τα  φασιστικές  καταστροφές.  Άλλωστε  ήταν 
εμπλουτισμένα όλα τα κτίρια με τε-χνολογία αιχμής για την τότε εποχή.

Κάθε αιμοληψία μου προσκόμιζε τριανταπέντε γερμανικά μάρκα. Αρκε-
τή δουλειά είχαμε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Δέκα ή είκοσι αιμοληψίες 
ήταν αρκετά χρήματα. Με ελληνικό ιδρώτα και γερμανικό αίμα άρχισε η υλο-
ποίηση του σχεδίου για απόκτηση μονοκατοικίας στα περίχωρα της πόλης 
μας.

Από το 1976 μέχρι το 1979 έχασα αμέτρητες ώρες ύπνου, δηλαδή 4 α-
πό τα 7 έτη παραμονής μου στο Βερολίνο! Ο άνθρωπος είναι εκπληκτικό ον, 
αντέχει περισσότερο από ότι πιστεύει και στην αϋπνία και στην πνευματική 
και σωματική εργασία, φτάνει να ετοιμαστεί ψυχικά. Την εποχή εκείνη λοιπόν 
πέ-ραν των πέντε εφημεριών στο νοσοκομείο έκανα και οκτώ εφημερίες στην 
αλ-κοολική υπηρεσία, δηλαδή σύνολο δεκατρία βράδυα το μήνα δεν έπεφτα 
στο κρεβάτι μου! Αυτό που λέμε μέρα νύχτα δουλειά, μέχρις εξαντλήσεως. Τα 
γο-νίδια το γνώριζαν ήδη αυτό από τον παππού μου, που φυγάς από την 
Τουρ-κία,  δούλευε  ως  φούρναρης  στη  Ρωσία  πριν  έλθει  το  1929  στην 
Ελλάδα. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία 
δουλεύ-οντας τουλάχιστον σε δύο δουλειές. Ο πατέρας μου δούλευε μέχρι τα 
83 έτη του! Η εργασιομανία είναι ίδιο της φυλής μου.

Επειδή ίσως υπάρχει ο φόβος εσφαλμένων εντυπώσεων, γι' αυτό και 
εγώ θα δώσω εδώ λίγα στοιχεία για την κοινωνική αποστολή της αλκοολικής 
υπηρεσίας.

Αν κάποιος λοιπόν κλέψει και αμέσως μετά γίνει αιμοληψία, θα διαπι-
στωθεί από την περιεκτικότητα του αλκοόλ στο αίμα, αν ήταν υπό την επήρεια 
του οινοπνεύματος ή όχι και δεν θα αδικηθεί στο δικαστήριο. 

Αν όμως ένας σκοτώσει κάποιον με το αυτοκίνητό του, ενώ ήταν μεθυ-
σμένος ή καταστρέψει αυτοκίνητα ή άλλες περιουσίες, αφού αυτό διαπιστωθεί 
από το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα, θα του πάρουν το δίπλωμα οδηγή-
σεως για μακρύ χρονικό διάστημα για να μη επαναληφθεί το κακό ή θα χάσει 
το δίπλωμα για πάντα. 

Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει είναι, ότι δε νιώθω άδικα υπερή-
φανος, που απέκτησα κάποια ταπεινά υλικά αγαθά,  προσφέροντας υπηρε-
σίες, την ώρα που θα κοιμόμουνα. Ταυτόχρονα απέκτησα τεράστια εμπειρία 
από τη ζωή, αλλά και ιδιαίτερη φιλοσοφική διάθεση. Πήρα αίμα ακόμα και από 
Γερμανό βουλευτή, αλλά και Αμερικανό αξιωματικό των δυνάμεων κατοχής 
του Βερολίνου!. Όπως έκανα και την προετοιμασία πεδίου ακτινοβολίας και τις 
θεραπείες  που  ακολούθησαν  στον  τότε  αρχιεπίσκοπο  Βερολίνου  κατόπιν 
προσωπικής εντολής του Prof. Ernst. Ο αρχιεπίσκοπος είχε έδρα το ανατολι-
κό Βερολίνο, αλλά έκανε θεραπεία στο δυτικό Berlin. Ήταν από τα λίγα άτομα 
που μπαινόβγαιναν  λες και ποτέ δεν υπήρξε διαχωρισμός σε δύο μέρη.

Με χρήματα, αποκτημένα από σκληρή ιατρική εργασία, «έστησα» το 
έμψυχο και άψυχο σπιτικό λοιπόν βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης σε υ-
ψόμετρο 500 μέτρων από τη θάλασσα και το ονόμασα ΠΛΑΝΗΤΟΣΠΙΤΟ, θέ-
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λοντας στην ουσία να καταδείξω, ότι κάθε σπιτικό είναι το πλησιέστερο γήινο 
πρότυπο της σχέσης του ανθρώπου προς τον Δημιουργό. Έτσι λοιπόν, ενώ ο 
άνθρωπος ταξιδεύει στο σύμπαν με τρομακτικές ταχύτητες γαντζωμένος πά-
νω στη γη, ατενίζει τους ουρανούς και περιμένει την ένωση με το Ένα.

Θεσσαλονίκη  14  Φεβρουαρίου  1992,  συγκέντρωση  στο  κέντρο  της  πόλης  για  το 
σκοπιανό.  Ο  κόσμος  διαλύθηκε  ήρεμα,  αλλά  αποφασισμένος  να  μη  θυσιάσει  την 
ιστορική αλήθεια.
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ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

Είχα λοιπόν κατασταλάξει, ο δρόμος μου ήταν ο βελονισμός. Δοκίμασα 
τις δυνάμεις μου και έμεινα ικανοποιημένος. Ήθελα να φτάσω τους δασκά-
λους  μου στις  επιτυχίες  και  να  τους  ξεπεράσω.  Οι  Κινέζοι  ήταν  καλοί  και 
δέχτηκα αρκετή γνώση απ' αυτούς, αλλά ήταν ξένοι προς τις ανάγκες της δυτι-
κής ιατρικής.

Αυτοί αντιμετωπίζουν ακόμα και την πνευμονία πολλές φορές με βελο-
νισμό και βότανα. Αντίθετα, εμείς δίνουμε φάρμακα και τη θεραπεύουμε με ε-
πιτυχία. Όμως, εμείς έχουμε άλλα προβλήματα, που θα έπρεπε να αντιμετω-
πισθούν με βελονισμό, όπως είναι η παχυσαρκία, το άγχος, οι ψυχοσωματι-
κές παθήσεις, η εξωγενής μελαγχολία, το άσθμα, η χρόνια υποτροπιάζουσα 
ιγμορίτιδα και μετωπιαία κολπίτιδα. 

Όπως και εκεί, έτσι και εδώ, πολύς κόσμος υποφέρει από πόνους. Τέ-
τοιοι πόνοι είναι η νευραλγία τριδύμου, οι χρόνιοι κεφαλόπονοι, οι ημικρανίες, 
το αυχενικό σύνδρομο, η οσφυαλγία και η ισχιαλγία. Στη δύση πηγαίνουν για 
βελονισμό εκείνα τα περιστατικά, στα οποία δεν είχαν αποτέλεσμα τα φάρμα-
κα. Ενώ το σωστό είναι να προσέλθουν αμέσως, οπότε με λίγες θεραπείες 
μπορούν να γίνουν καλά σε συνδυασμό με ή και χωρίς καθόλου φάρμακα. Α-
ντίθετα, αν γίνει χρόνια η κατάσταση, τότε χρειάζονται πολλές θεραπείες με 
βελονισμό. Σε μας συνήθως φτάνουν οι χρόνιοι ασθενείς με δυσεπίλυτα ή ά-
λυτα προβλήματα υγείας.

Ήμουνα λοιπόν για σπουδές σε μία χώρα, που είχε ομοιότητες με τη δι-
κή μου στο φάσμα των ασθενειών. Στη φάση αυτή δε χρειαζόταν να πάω στην 
Κίνα, όπως θα έκανα αργότερα. Τους Κινέζους τους είχα δασκάλους στην Ευ-
ρώπη, αλλά εδώ είχα επιπλέον δύο ακόμη δυνατότητες.

Για να φτάσω όμως σε αυτές, πρέπει πρώτα να κάνω μία σύντομη ι-
στορική αναδρομή. Ο βελονισμός έφτασε στην Ευρώπη νωρίς, όπως και το 
μετάξι!  Συνάντησε όμως τότε τη δυσπιστία και σε μερικές  περιπτώσεις την 
εχθρότητα και είχε μικρή ή περιορισμένη εξάπλωση. Λίγους αιώνες αργότερα 
είχε περίπου την ίδια τύχη με εξαίρεση κάποια φυτώρια βελονισμού στη Γαλ-
λία και Γερμανία σε στενό κύκλο.

Νέα ώθηση δόθηκε αιώνες αργότερα, δηλαδή πρόσφατα στη δεκαετία 
του '70. Όμως το πλήρωμα του χρόνου είχε ήδη έλθει μετά το μεγάλο πόλεμο. 
Οι  περισσότεροι  επιστημονικοί  σύλλογοι  βελονισμού  δημιουργήθηκαν  στην 
Ευρώπη, από το 1949 μέχρι το 1952, όπως οι γερμανικοί, αυστριακοί κλπ. Οι 
Αμερικανοί, Καναδοί και Αυστραλοί ενδιαφέρθηκαν για το βελονισμό το 1973 
και οι τέως Σοβιετικοί δημιούργησαν το 1975 τη μεγάλη κλινική 200 κλινών για 
βελονισμό στη Μόσχα με επικεφαλής τον καθηγητή κύριο ΓΟΪΔΕΝΓΚΟ.

Η κλινική αυτή με επιτυχία μεταφύτεψε το βελονισμό και σε άλλα μέρη 
της αχανούς χώρας. Ο παραπάνω καθηγητής είναι γνώστης της γερμανικής 
γλώσσας και έλαβε μέρος σε πολλά συνέδρια στη Γερμανία. Μάλιστα, το 1982 
ήλθε στην Ελλάδα για ένα δεκαήμερο. Τότε εμείς οι βελονιστές μαζευτήκαμε 
για να τον ακούσουμε και να συζητήσουμε μαζί του στην Αθήνα.

Το βελονισμό έβαλε σε επιστημονική βάση το 1952 ο μεγάλος Γερμα-
νός γιατρός, δόκτωρ BACHMANN. Αυτός συστηματοποίησε τη μελέτη των με-
σημβρινών και αρίθμησε για πρώτη φορά τα σημεία του βελονισμού. Μέχρι 
τότε τα σημεία βελονισμού στο δέρμα είχαν εξωτικά ονόματα της Άπω Ανατο-
λής. Μαθητής αυτού ήταν ο μετέπειτα καθηγητής του πανεπιστημίου της Βιέν-
νης BISCHKO. Μαθητής του παραπάνω καθηγητού είμαι και εγώ, όπως είμαι 
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και διπλωματούχος βελονιστής Βιέννης. Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέ-
ρασμα,  ότι  είμαι  κατευθείαν  πνευματικός  «εγγονός»  του  μεγάλου  γιατρού 
BACHMANN.

Η ευρωπαϊκή ομάδα βελονισμού, η οποία απαρτιζόταν από Γερμανούς 
και Αυστριακούς με επηρέασε. Αυτή ήταν η μία δυνατότητα που εξάντλησα, 
στην Ευρώπη, πέρα των δύο Κινέζων. Όμως ήθελα να δεχτώ και τις επιρροές 
άλλων Ευρωπαίων, οι οποίοι ακολουθούσαν καθαρά τις αρχές της κινεζικής 
σχολής. Έτσι  διάλεξα σα δασκάλους μου, τους γιατρούς, κύριο  KONIG και 
κυρία WANCURA.

Στην Κίνα. Εδώ η σύζυγός μου με την ξεναγό μας.

Αυτοί οι δύο γιατροί σπούδασαν επί έτη στην Κίνα, γνωρίζοντας κινεζι-
κά, με ειδική υποτροφία. Δεν πήγαν δηλαδή στην Κίνα με λίγα αγγλικά και δεν 
παρακολούθησαν  τα  λεγόμενα  τουριστικά  σεμινάρια,  όπου  η  διοχετευμένη 
γνώση σε ελάχιστο χρόνο, συνήθως δεν εμπεδώνεται. Γι' αυτό οι Κινέζοι προ-
σπαθούν να αυξήσουν το χρονικό διάστημα της θεωρητικής και πρακτικής εκ-
παίδευσης, αλλά προσκρούουν στο οικονομικό κόστος. 

Τα μειονεκτήματα λοιπόν των σεμιναρίων στην Κίνα είναι ο λίγος χρό-
νος, η χρήση ενδιάμεσης ξένης γλώσσας, την οποία μιλάει ο δάσκαλος, αλλά 
δε μιλάει καθόλου ο ασθενής και η διαφοροποίηση των ασθενειών σε σχέση 
με εδώ. Από τους παραπάνω δυο ιατρούς, πραγματικά σπουδασμένους στην 
Κίνα, έμαθα πολλά, αλλά μόνο λίγα υιοθέτησα. Ο λόγος είναι, ότι αυτοί χρησι-
μοποιούν συνήθως τον βαθύ και επώδυνο βελονισμό, ενώ η ευρωπαϊκή σχο-
λή χρησιμοποιεί τον σχετικά επιφανειακό και ανώδυνο βελονισμό.

Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι απτικές απολήξεις των νεύρων και όχι τα νεύ-
ρα βρίσκονται στο δέρμα. Άρα η βελόνα αν σταματήσει στο δέρμα δίνει πόνο. 
Επομένως δεν εννοούμε κάτι τέτοιο. Με τον όρο βαθύ λοιπόν εννοούμε τον 
περιοστικό βελονισμό, με πολλούς χειρισμούς, ενώ με τον επιφανειακό εννο-
ούμε λιγότερο  βαθύ,  δηλαδή πέραν  του  υποδορίου  λίπους  μέχρι  το  μυϊκό 
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ιστό,  χωρίς  χειρισμούς.  Αυτής  της  αρχής  είναι  η  πανεπιστημιακή  σχολή 
βελονισμού της Αυστρίας, δίπλωμα της οποίας έχω.

  Συμπλήρωσα τις γνώσεις μου με τις σειρές σεμιναρίων που γίνονταν σε 
διάφορες πόλεις της τότε Δ.Γερμανίας. Μετά από αυτά τα ατελείωτα Σαββα-
τοκύριακα εκπαίδευσης στο βελονισμό, έπρεπε να πάω στην πανεπιστημιακή 
κλινική της Βιέννης, όπου μετά από 5 εβδομάδες άσκησης έδωσα εξεάσεις για 
το δίπλωμα του βελονισμού, το πιο ισχυρό στην Ευρώπη. Μάλιστα κάποια ε-
ποχή με δυσκολίες οικονομικές κατά την ανέγερση της μονοκατοικίας, υπολο-
γίσαμε με τη γυναίκα μου, ότι στις μετακινήσεις, στα σεμινάρια και συνέδρια, 
ξόδεψα εβδομήντα χιλιάδες μάρκα. Αρκετά χρήματα για εκείνη την εποχή.

Στη  Γερμανία  και  μάλιστα  στη  μικρή  πόλη  του  Μέλανα  Δρυμού, 
FREUDENSTADT, γίνονται κάθε Μάρτιο και κάθε Σεπτέμβριο τα συνέδρια της 
εναλλακτικής ιατρικής και διαρκούν δέκα ημέρες. Εκεί συναντά κανείς γερμα-
νομαθείς γιατρούς από όλη την Ευρώπη. Αξίζουν τα συνέδρια αυτά τον κόπο 
και το χρήμα και είναι ένα καλό ξεσκόνισμα των γνώσεων, αλλά κυρίως είναι 
απαραίτητη  η  παρακολούθησή  τους  από  νέους  γιατρούς.  Εκεί  συνάντησα 
τους εκπληκτικούς γιατρούς του μεσοπολέμου και μεταπολέμου με την εκπλη-
κτική εμπειρία και τη βαθύτατη γνώση. Τι κακό η ανθρωπότητα να στερείται 
τέτοια μυαλά που καταστρέφονται μέσα στη γη, όταν η ψυχή φεύγει στους ου-
ρανούς!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Την άνοιξη του 1981 επέστρεψα οριστικά στην Θεσσαλονίκη. Γνώριζα 
ότι θα συναντήσω δυσκολίες, αλλά ήξερα ότι θα δώσω τον αγώνα τον καλό 
και θα κερδίσω. Έπρεπε να έχω επιτυχίες, έπρεπε να θεραπεύσω κόσμο για 
να έχω γεμάτο ιατρείο. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ξένος μέσα στη δική μου 
πόλη του ενός εκατομμυρίου ψυχών τότε, ενώ τώρα υπολογίζεται ο πληθυ-
σμός σε 1.700.000!

Δεν μου αρέσουν οι στενοί δρόμοι. Αποφάσισα να ανοίξω ιατρείο στην 
Εγνατία  οδό,  όμως  ήθελα  να  μην  υπάρχουν  πολυκατοικίες  απέναντι. 
Υπήρχαν λοιπόν ελάχιστες πολυκατοικίες για να διαλέξω τον τόπο. Από το 
1981 μέχρι τον Ιανουάριο του 1986 στέγασα το ιατρείο μου στην οδό Εγνατία, 
στον α-ριθμό 74. Το 1986 μετακόμισα στην οδό Εγνατία, στον αριθμό 88 και 
από το Δεκέμβριο του 1993 βρίσκεται το ιατρείο μου στην οδό Εγνατία, στον 
αριθμό  100, πλησίον της γωνίας Αγίας Σοφίας. Την ίδια εποχή προτιμούσαν 
οι  γιατροί  την οδό Μητροπόλεως και  Τσιμισκή,  λες  και  το  ράσο κάνει  τον 
παπά!  Σήμερα  οι  γιατροί  έχουν  εξαπλωθεί  παντού,  ακόμα  και  σε  πρώην 
χωριά  και  νυν  μικρές  περιφερειακές  πόλεις.  Εγώ  προτιμώ  κεντρικό, 
μητροπολιτικό ιατρείο, λόγω της πολυσυλλεκτικότητας, δηλαδή έχουμε κόσμο 
από παντού.

Άνοιξα λοιπόν ιατρείο και άρχισα να εφαρμόζω το βελονισμό, σαν φτα-
σμένος βελονιστής. Ήξερα ότι θα έχω πολλές επιτυχίες, αλλά αναπόφευκτα 
θα έχω και αποτυχίες. Εκείνο που δεν θα συγχωρούσα στον εαυτό μου ήταν 
όχι  να αποτύχει  ο βελονισμός σαν μέθοδος, αλλά ο βελονιστής στους χει-
ρισμούς του σε κάποιο από τα περιστατικά του. Όλοι οι ασθενείς δεν ανταπο-
κρίνονται το ίδιο εύκολα και το ίδιο γρήγορα στο βελονισμό. Ο έμπειρος ια-
τρός ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες αποτυχημένης θεραπείας. Ο γιατρός χαί-
ρεται και πλέει σε πελάγη ευτυχίας, όταν θεραπεύει ασθενείς. Αντίθετα, θλίβε-
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ται βαθύτατα όταν η θεραπευτική μέθοδός του δε θεραπεύσει κάποιον ασθε-
νή. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕIΝΗΣ

Το 1982 είχα ήδη συνδεθεί με το Σύλλογο Φυσικής Υγιεινής. Αυτοί οι 
άνθρωποι απέφευγαν το κρέας και σχεδόν όλες τις ζωικές τροφές. Μάλιστα 
δύο της διοίκησης του συλλόγου, ο Γιώργος Μπελίδης και ο Απόστολος Βου-
ραζανίδης έγιναν φίλοι.

Τα μέλη του συλλόγου ήξεραν την τέχνη του υγιεινού μαγειρέματος, 
έτρωγαν πολλά φρούτα και λαχανικά και γενικώς ήξεραν και ξέρουν τους σω-
στούς συνδυασμούς των τροφών. Όταν κανείς  δεν μπορεί  να αποφύγει  το 
κρέας, πρέπει να το τρώει με λεμόνι και λαχανικά, ποτέ μαζί με ζυμαρικά. Τέ-
τοια και άλλα πολλά μαθαίνει κανείς κοντά τους. Επίσης η νηστεία αποτελεί 
για αυτή την ομάδα το φάρμακο για τη θωράκιση της υγείας, όπως για παρά-
δειγμα η σταφυλοθεραπεία.

Αν και είχα μερικές θεωρητικές διαφορές, συνεργάστηκα μαζί τους και 
πραγματοποίησα πολλές διαλέξεις τα επόμενα χρόνια.  Φυσικά το θέμα της 
διάλεξής μου ήταν πάντοτε η αφάρμακη μέθοδος του βελονισμού. Η κυρία Α-
λεξάνδρα Ευθυμιάδου, ιατρός, που ασχολείται με τις μεθόδους της φυσικής υ-
γιεινής ήταν φυσικό να κάνει πιο πολλές ομιλίες, αφού τα θέματά της ήταν πά-
νω στα πιστεύω του ίδιου του συλλόγου. Άλλωστε ο πατέρας της κυρίας Ευ-
θυμιάδου έγραψε σημαντικά βιβλία πάνω στη διατροφή και τη θεραπεία με 
φυσικά μέσα.

Από τους υγιεινιστές έμαθα λοιπόν πολλά και μερικά υιοθέτησα. Όσες 
φορές δοκίμασα φρουτοθεραπεία σαν αποκλειστική μονοφαγία στους ασθε-
νείς μου, υπήρξε αποτέλεσμα. Επτά μέχρι είκοσι μέρες αυστηρής δίαιτας για 
μία μέχρι δύο φορές το χρόνο, ωφελεί τον οργανισμό και επιτρέπει σχετική α-
ποτοξίνωση και αυτοκάθαρση. Χρυσός κανόνας είναι η φρουτοθεραπεία ή η 
αποκλειστική σαλατοθεραπεία κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.

Στα τέλη του 1982 και σε ηλικία περίπου 37 ετών έδωσα, υπό την αιγί-
δα του συλλόγου φυσικής υγιεινής, μια μεγάλη διάλεξη στη Νεφέλη. Το ξενο-
δοχείο είναι έξω από την πόλη στο Πανόραμα και οι άνθρωποι της διοίκησης 
ήταν σχεδόν βέβαιοι, ότι δε θα γεμίσει η αίθουσα των τετρακοσίων ατόμων. Ό-
μως τελικά υπήρξαν και όρθιοι. Έτσι καταλάβαμε το ρόλο που παίζει η αίθου-
σα. Όμως για άλλους λόγους οι συχνές διαλέξεις των υγιεινιστών συνεχίστη-
καν σε μικρές αίθουσες και με ποικίλα θέματα. Την ίδια εποχή συνεργάστηκα 
και έγραψα πολλά άρθρα σε εντυπα μικρής εμβέλειας, στην εφημερίδα «Επι-
λογές» και στο περιοδικό «Υγεία και Ομορφιά». Αυτά όμως τελείωσαν τώρα, 
όπου όλοι βλέπουν μόνο τηλεόραση. Ελάχιστοι πάνε πλέον σε διαλέξεις.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

 Στις αρχές του 1983 πήρα θέση επιμελητού Ακτινοθεραπευτικού Τμήμα-
τος στο Θεαγένειο Ιατρικό Ινστιτούτο, το μοναδικό στο είδος του στο βορειοελ-
λαδικό χώρο. Είχα αρνηθεί το 1981 την πρόταση του καθηγητού Δημόπου-
λου, που κατείχε την έδρα ακτινολογίας ακτινοθεραπείας, να πάω στην Πάτρα 
και να αναλάβω την ακτινοθεραπεία. Η πρόσληψη στο Θεαγένειο έγινε μετά 
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από προκήρυξη και δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Η νέα θέση άλλαζε τις 
συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου μου. Στο ιατρείο συνέχισα να ασχολούμαι 
αποκλειστικά σχεδόν με βελονισμό, αλλά τώρα πήγαινα σε αυτό απευθείας α-
πό το νοσοκομείο, στις δύο το μεσημέρι. Η θέση του επιμελητή σήμερα είναι η 
αντίστοιχη του αναπληρωτή διευθυντή, δηλαδή όταν έλειπε ο διευθυντής εκτε-
λούσα χρέη αναπληρωτή διευθυντή.

Έτσι έγινα σαν άλογο με μία «κούρσα» από το πρωί μέχρι το μεσημέρι 
στο νοσοκομείο και με μία δεύτερη «κούρσα» από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ 
στις 11 στο ιατρείο. Δε χρειάζεται να γράψω, ότι ένα τέτοιο ωράριο είναι κου-
ραστικό και ότι δίκαια οι συνάδελφοι γιατροί πήγαιναν στο σπίτι τους για λίγες 
ώρες ανάπαυσης. Να σκεφτεί κανείς ότι την ίδια εποχή έκτιζα σπίτι και πήγαι-
να στην οικοδομή, κάθε πρωί στις 6 για παρακολούθηση των εργασιών. 

Όμως όταν πας αντίθετα προς το ρεύμα, μαθαίνεις να συνεχίζεις. Το ί-
διο κάνει και ένας αθλητής, κουράζεται, αλλά συνεχίζει, δεν τα βάζει κάτω. Εί-
ναι αστείρευτες οι δυνάμεις του ανθρώπου. Στίβος είναι η ζωή, στίβος και η ε-
πιστήμη και μάλιστα εξειδικευμένος.

Στο Θεαγένειο πήγα για να αξιοποιήσω και την ειδικότητα του ακτινο-
θεραπευτού. Έμεινα εκεί περίπου τρία χρόνια και πήρα το καπέλο μου και έ-
φυγα με την εφαρμογή του Ε.Σ.Υ. Ύστερα σου λένε ότι δεν υπάρχει τύχη, ότι 
εσύ την καθορίζεις. Εμένα την καθόρισε το Ε.Σ.Υ. Στην Ελλάδα επιβιώνουν οι 
υστερόβουλοι, οι υποκριτές, οι πονηροί και οι κουτοπόνηροι. Σ’ αυτούς δεν 
ανήκουν οι  βλακωδώς τίμιοι  και  φυσικά σχεδόν ποτέ οι  έξυπνοι  που πάνε 
αντίθετα στο ρεύμα. Πάντως οποιοδήποτε σύστημα υγείας, που αρχίζει δίχως 
χρήματα και έχει λίστες αναμονής είναι σίγουρο, ότι θα αποτύχει, όπως έγινε 
με το Ε.Σ.Υ. Εδώ δεν αντέχει το σύστημα Υγείας η γιγαντιαία γερμανική οικο-
νομία και θα το αντέξει η ασθενούσα ελληνική;

Οι  συνθήκες εργασίας στο Θεαγένειο  ήταν διαφορετικές  από εκείνες 
του εξωτερικού. Για ένα τέτοιο τμήμα χρειάζονταν τουλάχιστον επταπλάσιος 
χώρος. Παρά τις δυσκολίες, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο προσπαθούσαν 
να σταθούν στο ύψος των ευθυνών τους και η προσφορά τους ήταν μεγάλη, 
αν ληφθεί υπόψη, η μοναδικότητα του Θεαγενείου στην ευρεία περιοχή της 
Θράκης, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Στις 31.01.1986 πήγα για τελευ-
ταία ημέρα στο νοσοκομείο. Η παλαιά θέση του επιμελητού που κατείχα ήδη 
είχε καταργηθεί και εγώ δεν ήθελα να κλείσω το ιατρείο για να ενταχθώ στο 
νέο καθεστώς. Αυτό δε σημαίνει, ότι δεν αγαπούσα το νοσοκομείο, αντίθετα 
μάλιστα. Είχα δύο αγάπες και ήμουνα υποχρεωμένος να διαλέξω μία και διά-
λεξα το ιατρείο. Το Θεαγένειο, ενώ είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, δεν ανή-
κει στο πανεπιστήμιο. Οι πανεπιστημιακοί το έχουν δίπορτο και νοσοκομείο 
και ιατρείο. Αυτό θα πει δίκαιο! Πήρα τις αποφάσεις μου, ενώ ήξερα ότι σε λί-
γο χρονικό διάστημα θα ανοίξουν για πρώτη φορά οι πανεπιστημιακές θέσεις. 
Πραγματικά όταν προκηρύχθηκε θέση επίκουρου καθηγητού μετά το 1990 δεν 
υπέβαλα αίτηση, ενώ γι’ αυτό είχα προετοιμαστεί βγαίνοντας στο εξωτερικό. 
Τη θέση την πήρε η σημερινή καθηγήτρια ακτινοθεραπείας και μέχρι το 1986 
βοηθός μου, ειδικευόμενη τότε. Φύγαμε 32 άτομα την εποχή εκείνη από το 
Θεαγένειο Νοσοκομείο, όλοι διευθυνές και επιμελητές, δηλαδή ο μισός αιθέ-
ρας του νοσοκομείου,. Όσοι πήγαν το κράτος στα δικαστήρια αποζημιώθηκαν, 
εγώ όμως δεν είμαι δικομανής.

16



ΟΡΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Τέλη 1985 πήρα τη προσωπική απόφαση να μην ενταχθώ στο Ε.Σ.Υ. 
Αναζήτησα καλύτερο ιατρείο και πραγματικά βρήκα στο νούμερο 88 της Εγνα-
τίας. Τώρα ήμουνα πλέον απέναντι από τα μεσαιωνικά λουτρά και την αρχαία 
αγορά.

Όταν ένας γιατρός εγκαταλείπει μία θέση, είναι ένα σοκ. Έτσι η αλλαγή 
επαγγελματικής στέγης και τα καινούρια ενδιαφέροντα, αποτέλεσαν τη βάση 
για να ξεπεραστεί κάθε ψυχολογική επιβάρυνση. Ετοίμαζα το νέο ιατρείο, ό-
ταν ήλθε η τραγική είδηση. Ο συνάδελφος ΜΑ'Ι'Ρ είχε σκοτωθεί σε τροχαίο 
πηγαίνοντας για βελονισμό στη Μαρίκα Μητσοτάκη. Δεν ήταν ούτε ο πρώτος, 
ούτε ο τελευταίος γιατρός, που έπεσε θύμα της ασφάλτου. Οι γιατροί οδηγούν 
γρήγορα, από ανάγκη να προλάβουν πολλά. Όμως κανείς δεν έχει το δικαίω-
μα να οδηγεί χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας, που σώζει ζωές.

Από πρώτη Φεβρουαρίου 1986, δούλευα στο καινούριο ιατρείο.  Την 
προηγούμενη ημέρα είχα εγκαταλείψει το νοσοκομείο για πάντα. Η κίνηση αυ-
ξήθηκε για δύο λόγους. Ο ένας ήταν, ότι ο συνάδελφος που είχε φύγει από τη 
ζωή είχε μεγάλη κίνηση και ο άλλος ότι εργαζόμουνα τώρα περισσότερες ώ-
ρες. 

Το Μάρτιο μου τηλεφώνησε η κυρία Σούλα Μαΐρ για να συνεργασθού-
με στο ιατρείο του μακαρίτη άνδρα της. Είχε συλλέξει πληροφορίες, που με έ-
φερναν πρώτο. Αφού δεν τα βρήκε με τους Αθηναίους μετά από δεκατρείς η-
μέρες  συνεργασίας  και  αφού  απέρριψε  ασυζητητί  τους  εδώ συναδέλφους, 
προσπάθησε να με πείσει. Την πρώτη φορά συναντηθήκαμε στο ιατρείο του 
μακαρίτη.  Η συνάντηση έγινε παρουσία του δικηγόρου της. Η δεύτερη συ-
νάντηση έγινε στο σπίτι της κοντά στο τζάκι, χωρίς το δικηγόρο. Τηλεφωνηθή-
καμε και μερικές φορές με θέμα συζήτησης τη συνεργασία.

Θα δεχόμουνα μόνο, αν ήθελε την ύπαρξη δύο ιατρείων, το δικό της 
σαν πρωινό και το δικό μου σαν απογευματινό. Εκείνη όμως φοβόταν, ότι θα 
της έπαιρνα την πελατεία και μετά θα εγκατέλειπα το ιατρείο της. Της φαινό-
ταν απίστευτο, που έφερνα πολλές δυσκολίες. Να σας πω ένα μυστικό. Οι 
Εβραίοι  έχουν μυαλό,  που δουλεύει  στην ίδια συχνότητα με το μυαλό των 
Ποντίων. Και οι δύο είναι δραστήριοι και εργατικοί. Λυπάμαι που δεν μπορέ-
σαμε να βρούμε κοινές γέφυρες συνεργασίας. Αγαπώ τους Εβραίους της Θε-
σσαλονίκης και θεωρώ απαράδεκτο και ανήθικο, το μίσος και την προκατάλη-
ψη μερικών, δήθεν προοδευτικών, στην ουσία όμως σκοταδιστών.

Η χρονιά 1986 πήγε θαυμάσια από πλευράς προσέλευσης ασθενών, 
παρόλη την αρχόμενη αδικαιολόγητη φοβία με το AIDS. Το Aids μεταδίδεται 
μόνο με το σεξ και τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος. Με ιατρικό εργαλείο α-
ποστειρωμένο δε μεταδίδεται, γιατί ο ιός καταστρέφεται στους 60°C και της η-
πατίτιδας στους 118°C. Όταν ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να αποστειρώνει 
α-πό τους 140°C μέχρι τους 300°C δεν υπάρχει κανένας φόβος. Αυτό κάνει ο 
χειρουργός,  ο γυναικολόγος,  ο  γαστρεντερολόγος,  ο  οδοντίατρος  κλπ.  Την 
εποχή εκείνη  ο  φόβος μας  δεν  ήταν  η  αποστείρωση,  αλλά  η  υστερία  του 
κόσμου και η ημιμάθεια. Ο κόσμος δεν ξέρει να σκέπτεται. Σήμερα βέβαια οι 
βελόνες βελονισμού είναι μίας χρήσεως.
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Δεκαετία του ΄80. Αίθουσα διαλέξεων Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών. Ομιλητής δρ. 
Ηλίας Κωνσταντινίδης. Αγώνας για την ενημέρωση. Ο βελονισμός είναι εδώ και είναι 
αποτελεσματικός.
 Διακρίνεται σε πρώτο πλάνο ο γιός μου Ιωάννης, που τότε ήταν παιδί και τώρα 
ορθοπεδικός!. Μετά τη γυναίκα μου φαίνεται και η κόρη μου που τώρα είναι δασκά-λα.



Από το ιατρείο μου πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια πολλοί ασθενείς και 
φυσικά οι περισσότεροι έγιναν καλά. Το λειτούργημα του γιατρού είναι πολύ 
ενδιαφέρον. Είναι μία συνεχής ανανέωση. Συνεχής επαφή με τον άνθρωπο, 
με τον πόνο του, τα προβλήματά του, τις κρυφές σκέψεις του, τους φόβους 
του, τα σχέδιά του, τα άγχη του, τις γνώσεις του και την ίδια την ψυχή του. Έ-
τσι και η ευθύνη του γιατρού είναι μεγάλη. Όλα αυτά κάνουν αναγκαίο το διά-
βασμα για τη βελτίωση των γνώσεων. Επίσης, είναι αναγκαία η σαφής παρα-
τήρηση των πραγμάτων για να γίνει δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπιση. 
Τέλος, η εν τω βάθει διερεύνηση είναι απαραίτητη για να φωτιστούν οι σκοτει-
νές πτυχές του ανθρώπου, πίσω από το πέπλο της συμπυκνωμένης ύλης.

Ο αγώνας του Έλληνα γιατρού για θεραπεία, είναι αγώνας για να μην 
υπάρχει πόνος, να μην υπάρχουν άρρωστοι. Δε γίνεται γιατρός, όποιος σκέ-
πτεται το χρήμα, αλλά έμπορος, επιχειρηματίας. Δε γίνεται επίσης γιατρός, ό-
ποιος σκέπτεται το ωράριο, την καλοπέραση, γίνεται δημόσιος υπάλληλος!

Όσα διαβάσατε μέχρι τώρα, ήταν γραμμένα τέλη 1987. Από τότε παρά-
τησα τα χειρόγραφα και τα έπιασα τώρα παραμονές Χριστουγέννων 1992. Έ-
κανα μερικές προσαρμογές στο κείμενο και τώρα τα συνδέω με τα γεγονότα 
που επακολούθησαν. Διατηρώ το απόρρητο των ασθενών μου. Θα αναφερθώ 
όμως σε λίγους επώνυμους, από τους πολλούς που είχα σαν ασθενείς, γιατί 
έτσι και αλλιώς η θεραπεία με βελονισμό στην οποία υποβλήθηκαν έφτασε 
στις εφημερίδες. Καθημερινά έγραφαν οι εφημερίδες για το βελονισμό, επειδή 
οι ασθενείς ήταν διάσημοι.

Θα βασισθώ κυρίως σε αυτά που γράφτηκαν στον ημερήσιο τύπο και 
δεν θα αναφερθώ καθόλου στην προσωπική ζωή αυτών των ατόμων, που 
κατ’ ανάγκη τη γνωρίζω, αφού έγινα για χρόνια η σκιά αυτών των ατόμων. Τι 
σου είναι οι αναμνήσεις, κανείς δεν μπορεί να σου τις κλέψει. Πλούσιος είναι ο 
άνθρωπος που έχει αναμνήσεις και διορατικός αυτός που βλέπει τα γεγονότα 
πριν υπάρξουν!

ΑΡΗΣ, Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Το ιατρείο μου ήταν πάντα πετυχημένο. Όμως πάντα ζητούσα καινούρ-
γιους χώρους για να δημιουργήσω. Επειδή ο γιος μου έπαιζε ερασιτεχνικά 
μπάσκετ άρχισα να ενδιαφέρομαι ενεργά γι' αυτό το σπορ από το 1984. Πριν 
αρκετές δεκαετίες είχα παρακολουθήσει ελάχιστα παιχνίδια στο ανοιχτό τότε 
γήπεδο της ΧΑΝΘ. Προσωπικά ασχολήθηκα με τον αθλητισμό, ως αθλητής 
των οκτακοσίων μέτρων στα νεανικά μου χρόνια. Το καλοκαίρι του 1987 η εθ-
νική ομάδα μπάσκετ πήρε το χρυσό μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες 
της Αθήνας και υπήρξε εθνική ικανοποίηση και χαρά.

Τότε ξαφνικά άρχισε το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για το μπάσκετ 
και από το Νοέμβριο του 1987 άρχισε το ενδιαφέρον των ανθρώπων σε όλη 
την Ελλάδα για την ευρωπαϊκή πορεία του ΑΡΗ. Κάθε Πέμπτη βράδυ όλη η 
Ελλάδα έβλεπε μόνο την ομάδα μπάσκετ του ΑΡΗ να αγωνίζεται με τα μεγα-
θήρια. Οι δρόμοι ήταν άδειοι. Αντίθετα σήμερα οι δρόμοι τις Πέμπτες είναι γε-
μάτοι κόσμο. Αυτό συνέβαινε γιατί οι δύο κορυφαίοι αθλητές και πρωταγωνι-
στές του καλοκαιριού του 1987, Γκάλης και Γιαννάκης, το τρομερό δίδυμο, ή-
ταν και οι πρωταγωνιστές στον ΑΡΗ, μαζί με τον Φιλίππου, Ρωμανίδη και τα 
άλλα παιδιά. 
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Τότε ήλθε η ώρα της μοίρας, η στιγμή της σύνδεσής μου με τον ΑΡΗ. Η 
ομάδα μπάσκετ του ΑΡΗ δεν πήγαινε καλά. Μέσα στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο 
ο ΑΡΗΣ κατατροπώθηκε από την  Μπαρτσελώνα.  Ένας σούπερ σουτέρ,  ο 
Λευτέρης Σούμποτιτς, του οποίου η μητέρα είναι Ελληνίδα και ο θείος του δι-
κηγορεί στον Πειραιά, δεν είχε πάρει ακόμα τότε την ελληνική ιθαγένεια και έ-
παιζε σαν ξένος στα παιχνίδια της Ευρώπης. Κατείχε τη δεύτερη θέση του ξέ-
νου για τον ΑΡΗ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν από μηνός τραυματισμένος και πριν α-
πό κάθε παιχνίδι του έκαναν αναλγητική ένεση για να παίξει. Κάθε φορά όμως 
που σηκωνόταν να ρίξει ένα φαρμακερό τρίποντο είχε φοβερούς πόνους. Δεν 
μπορούσε να παίξει και ήταν απελπισμένος. Απογοητευμένοι ήταν και οι συ-
μπαίκτες του. Αργότερα μου αποκάλυψε, ότι ήταν έτοιμος να φύγει από την ο-
μάδα για το εξωτερικό και ίσως να εγκατέλειπε το μπάσκετ για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα.
  

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ

Παρασκευή βράδυ, αρχές του 1988, στην καρδιά του χειμώνα, αποφά-
σισα να πάω στη διάλεξη που θα έδινε ένας ψυχολόγος από την Αθήνα στη 
μεγάλη και γνώριμη αίθουσα της Νεφέλης. Έτσι μετά μία κουραστική ημέρα 
στο ιατρείο χωρίς όπως πάντα, μεσημεριανή ανάπαυση, βρέθηκα στο ξενοδο-
χείο. Εκεί ήταν και η ομάδα μπάσκετ του ΑΡΗ και έτρωγε. Πλησιάζω και πιά-
νω από τους ώμους τον Παναγιώτη Γιαννάκη και του λέω. Κουράγιο, μη τα 
βάζετε κάτω, η ήττα από την Μπαρτσελώνα γρήγορα θα ξεχαστεί και θα έλ-
θουν νίκες και πάλι νίκες. Στο νου μου είχα βέβαια τη χθεσινοβραδινή ήττα της 
ομάδας. Ασφαλώς, εγώ τις νίκες της ομάδας, τις έβλεπα σα νίκες της Θεσσα-
λονίκης, της πόλης μου και κατ' επέκταση της Μακεδονίας και της Ελλάδας.
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Ο Γιάννης Ιωαννίδης μετά από νίκη επί των Γιουγκοσλάβων

Στο διάλειμμα, ενώ κοιτούσα κάποια βιβλία με πλησιάζει ο κύριος Άγγε-
λος, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και με πηγαίνει κοντά στο Γιάννη Ιωαννίδη 
και με συστήνει σαν «μέγα» ιατρό βελονιστή. Εκείνος δείχνει ενδιαφέρον, δη-
λώνει ότι κάτι έχει ακούσει και ζητά συνεργασία. Του απαντώ, ότι είμαι στη 
διάθεσή του για το προσεχές χρονικό διάστημα, αφού παρακολουθώντας τους 
παίκτες στην τηλεόραση είχα ήδη σχηματίσει μια εικόνα γι' αυτούς. Ήξερα, ότι 
ο βελονισμός θα τους βοηθούσε ψυχικά και σωματικά. Πραγματικά ένας για-
τρός σαν και μένα βλέπει λεπτομέρειες για τον παίκτη, που σε άλλους διαφεύ-
γουν.

Η απάντηση του Γιάννη Ιωαννίδη ήταν κεραυνός. «Τώρα θέλω τη βοή-
θειά σου. Έχω πάνω παίκτη κουλουριασμένο από τους πόνους, που δεν έφα-
γε βραδινό και μάλλον δε θα παίξει αύριο με τον ΠΑΟΚ». Δεν ήμουνα οπαδός 
καμίας ομάδας, μόνο απλά φίλαθλος, Θεσσαλονικιός. Αγαπώ την πόλη μου 
και τις ομάδες της. Τώρα άμεσα μία μου ζητούσε βοήθεια. Ήθελα να πω στον 
Ιωαννίδη ότι ο βελονισμός δεν έχει πάντα άμεσα αποτελέσματα, αλλά πολλές 
φορές χρειάζεται βιολογικό χρόνο για να δράσει. Όμως εκείνος με κοιτούσε ε-
πίμονα και εγώ σταθερά του απάντησα με ερώτηση. «Πού είναι ο παίκτης»; 
Ήταν μια πρόκληση για μένα. Δεν υπήρχαν περιθώρια, ούτε για αργές αντι-
δράσεις.  Αν αποτύγχανα, θα με πετούσαν σαν λεμονόκουπα. Ζητούσαν το 
θαύμα και αυτό δεν έρχεται κάθε στιγμή. Όμως πίστευα σε μένα και στον Θεό 
και ποτέ δε φοβήθηκα.

Ο προπονητής, ο Φάνης Ταρνατώρος έφορος του ΑΡΗ, ο Παναγιώτης 
Γιαννάκης και εγώ ανεβήκαμε μαζί στο τέταρτο όροφο. Ο Παναγιώτης πήγε 
για ύπνο.  Ήταν τριάντα λεπτά της ώρας πριν τα μεσάνυχτα.  Οι  υπόλοιποι 
μπήκαμε στο δωμάτιο του Σούμποτιτς. Στο ίδιο δωμάτιο κοιμότανε και ο Γιώρ-
γος Δοξάκης. Συστήθηκα στον παίκτη. Αν και πονούσε ήταν ευγενικός και μι-
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λούσε άνετα τα ελληνικά. Είχε κάνει ήδη δηλώσεις στον τύπο, όπου έλεγε ότι 
θα χειρουργηθεί και το κλίμα ήταν βαρύ.

2 ημέρες πριν από τον αγώνα με Σκαβολίνι

Του ζήτησα να ξαπλώσει στο δάπεδο, όπου είχαμε στρώσει κάτω τις 
κουβέρτες του Δοξάκη. Γονάτισα και τον εξέτασα προσεκτικά και από τις δύο 
πλευρές.  Ο  άνθρωπος  είχε  πολλαπλά  προβλήματα.  Είχε  θλάση  στους 
πρόσθιους κοιλιακούς μυς, αλλά και μερικώς στους προσαγωγούς και σαν να 
μη έφτανε αυτό,είχε και έντονη οσφυαλγία εξαιτίας δισκοπάθειας του πέμπτου 
οσφυικού δίσκου(Ο5/Ι1). Όση ώρα εξέταζα τον παίκτη, με κοίταζαν εξεταστικά 
τα μάτια του προπονητού και του εφόρου της ομάδας. Τους είπα, ότι θα πάω 
να φέρω βελόνες μίας χρήσεως από το σπίτι μου. Σαν αστραπή πήγα και γύ-
ρισα από την Εξοχή στο Πανόραμα. Στην εξώπορτα του ξενοδοχείου με περί-
μενε ο Γιάννης Ιωαννίδης.

Πριν ξεκινήσω έκανα το σταυρό μου, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, 
γιατί μου ζητούσαν να πετύχω εδώ και τώρα. Αυτό άρεσε στον Ιωαννίδη και 
το είπε πολλές φορές. Αυτός ο άνθρωπος είναι θρήσκος, άσχετα αν σε ώρες 
δύσκολες ακούγονται «άλλες λέξεις», όμως σπάνια και μόνο μέσα στο γήπεδο 
και φυσικά μερικοί δυστυχώς τον κακολογούν. Όι τελευταίοι πρέπει να γνωρί-
ζουν, ότι ο Ιωαννίδης πηγαίνει συχνά πριν από τους αγώνες σε εκκλησία και 
προσεύχεται.  Δεν  θα  αποκαλύψω  τίποτε  περισσότερο,  γιατί  σέβομαι  τον 
άνθρωπο και τον αγώνα του. Απλά μπορώ μόνο να προσθέσω ότι ο Ιωαννί-
δης στις παρέες του ιδιωτικά είναι ένας άνετος, μεγαλόκαρδος, απλός και άμε-
σος συνομιλητής. Γενικά είναι αρεστός στις παρέες του, γιατί κάνει τους άλ-
λους να αισθάνονται ευχάριστα και άνετα και γι' αυτό θεωρείται φιλοσοφημέ-
νος άνθρωπος και εξαιρετικά ευφυής. Λίγο πιο κάτω θα προσθέσω κάτι ακό-
μη. 

Ήλθε η ώρα να αρχίσω το βελονισμό. Αποφάσισα να κάνω ανορθόδο-
ξο βελονισμό, δηλαδή έκανα διπλό βελονισμό στον Λευτέρη Σούμποτιτς. Σή-

22



μερα δεν κάνω κάτι τέτοιο στους ασθενείς μου, αλλά βάζω ταυτόχρονα βελό-
νες εμπρός και πίσω στο σώμα. Αφού έκανα βελονισμό στο μπροστινό μέρος 
του σώματος και άφησα τις βελόνες για είκοσι λεπτά στη συνέχεια τις αφαίρε-
σα και έβαλα καινούργιες στο πίσω τμήμα του σώματος του παίκτη. Φυσικά, ο 
βελονισμός ήταν ανώδυνος. Μετά χρησιμοποίησα την πίεση των δακτύλων 
μου στα σημεία του βελονισμού σαν είδος μασάζ σιάτσου. Πέντε ψυχές, πέντε 
άνθρωποι βρισκόμασταν εκεί. Όμως εκεί κοντά ήταν και το θαύμα. Γνώριζα ή-
δη ότι είχα πετύχει. 

Ύστερα ζήτησα να ξαπλώσει ο παίκτης στο κρεβάτι. Υποσχέθηκα ότι 
το πρωί στις 10.45' θα πήγαινα για δεύτερο βελονισμό και ο Ιωαννίδης είπε 
ότι θα περίμενε κάτω το πρωί του Σαββάτου. Πήγα στο σπίτι μου, αλλά δεν με 
έπιανε ύπνος. Σκεπτόμουνα τον παίκτη και τους μηχανισμούς αποκλεισμού 
της αποτυχίας. Ήταν σαν να είχα εξετάσεις. Ζητούσαν από μένα το ακατόρ-
θωτο. Όσα δεν πέτυχαν οι προηγούμενοι γιατροί σε ένα μήνα, ήθελαν να τα 
πετύχω σε λίγες ώρες!

Το πρωί σηκώθηκα από το κρεβάτι μου, φρόντισα τον εαυτό μου, ήπια 
τον καφέ μου, γιατί τότε έπινα ακόμα καφέ και μετά έφυγα. Πήγα στο ξενοδο-
χείο.  Στην πόρτα δε με περίμενε  ο προπονητής!  Κάθεται  ως αργά φροντί-
ζοντας ακόμα και για τη ζέστη των δωματίων των παικτών και φυσικά δεν 
μπορούσε να ξυπνήσει.  Στο ισόγειο ψυχή δεν υπήρχε. Ανέβηκα με αγωνία 
στο τέταρτο όροφο. Κτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε ο Δοξάκης. Μου είπε, 
ότι ο Σούμποτιτς δοκίμαζε το αν πονάει ή όχι, ανεβοκατεβαίνοντας τις σκάλες 
του ξενοδοχείου. Όμως, ήταν χαρούμενος γιατί δεν πονούσε. Ο πόνος είχε 
φύγει κατά 70%. Το θαύμα έγινε.

Πραγματικά εξέτασα τον παίκτη, που στο μεταξύ είχε επιστρέψει  και 
διαπίστωσα και εγώ τη διαφορά. Του έκανα ξανά βελονισμό τροποποιημένο 
σε σχέση με το νυκτερινό και ζήτησα από τον Δοξάκη να φωνάξει τον Φιλίπ-
που, γιατί βλέποντας αυτόν τον παίκτη στο προηγούμενο παιχνίδι, ήμουνα σί-
γουρος ότι είχε προβλήματα στη θωρακοοσφυϊκή χώρα της σπονδυλικής στή-
λης. Ο Νίκος Φιλίππου ήλθε, τον εξέτασα και διαπίστωσα με την ψηλάφηση 
και ελαφρά δακτυλική πίεση, ότι υπήρχε το πρόβλημα ακριβώς, όπως είχα 
προβλέψει.

Όμως η ώρα ήταν 11.45 πρωινή και οι παίκτες έπρεπε να φάνε, γιατί έ-
παιζαν νωρίς το απόγευμα και το στομάχι δεν έπρεπε να είναι γεμάτο, την ώ-
ρα του παιχνιδιού. Όταν έπαιζαν αργά το βράδυ έτρωγαν μετά τη μία το μεση-
μέρι. Τώρα όμως ήταν παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος, που έδειχνε η τη-
λεόραση ακριβώς 4.15 το απόγευμα.

Ακολούθησα τους παίκτες στο φαγητό. Ο Ιωαννίδης έμεινε άναυδος. 
Νόμιζε, όπως είπε, ότι τους είχα πουλήσει. Δεν περίμενε, έλεγε, τέτοια επαγ-
γελματική επαγρύπνηση και επιμονή στο στόχο. Αργότερα έμαθα ότι έχουμε 
την ίδια ηλικία και ανήκουμε στον ίδιο κύκλο, άσχετα αν είχαμε διαφορετική 
πορεία και μεγαλώσαμε διαφορετικά. Κάθε μέρα διαπίστωνα πόσα κοινά ση-
μεία είχαμε.

Ο Γκάλης κυρίως, αλλά και ο Γιαννάκης ρωτούσαν τον Λευτέρη, αν πο-
νάει. Εκείνος τους διαβεβαίωνε, ότι δεν πονούσε και ότι θα παίξει. Διαπίστωνα 
και εγώ, ότι τον είχα ήδη βοηθήσει και σωματοψυχικά και ψυχοσωματικά… 
Από τη θέση που καθόμουνα τους παρατηρούσα όλους. Τα τραπέζια ήταν 
στρόγγυλα και κάθε τρεις ή τέσσερις παίκτες κάθονταν σε ένα τραπέζι. Ο Ιω-
αννίδης κάθονταν πάντα σε ξεχωριστό τραπέζι μαζί με τον έφορο και το γυμ-
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ναστή. Εμένα με έβαλε να καθίσω δίπλα του από αριστερά του. Ήταν μια θέ-
ση που συνήθιζα να κάθομαι από τότε και πέρα στο φαγητό.

    
Με τον Σούμποντιτς και τον Φιλίππου (ΑΡΗΣ, μπάσκετ). Ο δημοσιογράφος Πάρης 

Καλημέρης παίρνει συνέντευξη μέσα στο αεροπλάνο

Η σύναξη των παικτών για φαγητό, έμοιαζε με μυστικό δείπνο. Ήταν η 
στιγμή, που μπορούσες να διαβάσεις τα ψυχικά και σωματικά αποθέματα του 
παίκτη. Φυσικά του καθενός ανάλογα με τις δυνατότητές του και τα ψυχικά και 
σωματικά χαρίσματα που τον προσδιόριζαν.

Ο Νίκος Γκάλης ρωτούσε και ξαναρωτούσε, αν πονάει ο βελονισμός. 
Τόσο αυτός, όσο και ο Γιαννάκης είχαν ενοχλήσεις στον ώμο και ένιωθαν κου-
ρασμένοι από την υπερπροσπάθεια της μάχης της Πέμπτης. Δεν είχαν περά-
σει ούτε δύο εικοσιτετράωρα από το προηγούμενο παιχνίδι. Σύννεφα υπήρ-
χαν στον ουρανό της ψυχής τους και σε τέσσερις ώρες έπρεπε να αντιμετω-
πίσουν τον συμπολίτη ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοδοξούσε να καταλάβει την κορυ-
φή του Ολύμπου και της εγκόσμιας δόξας, στον ουρανό της Ελλάδας.

Στο μυαλό του Ιωαννίδη γινότανε διάφορες διεργασίες. Διαισθάνθηκα τι 
γινότανε μέσα στην ψυχή, του ψυχικά δυνατού αυτού ανθρώπου. Ήταν και 
αυτός άνθρωπος του φωτός και ταξίδευε μέσα σε αυτό. Όταν ήλθε η ώρα του 
γλυκού,  κοίταξε  το  ρολόι  του  και  είπε  Νικ,  Παναγιώτη  και  Νίκο  πηγαίνετε 
πάνω για βελονισμό!

Έτσι τρεις ώρες πριν τον αγώνα, έβαλα για πρώτη φορά βελόνες στον 
Γκάλη, Γιαννάκη και τον Φιλίππου. Ο βελονισμός έγινε στα κρεβάτια του Σού-
μποτιτς - Δοξάκη και ο Γιαννάκης έμεινε καθήμενος. Σε λίγο ανέβηκε πάνω και 
ο προπονητής και μου ζήτησε να πάω και στο γήπεδο.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
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Η πρώτη εμπειρία της εισόδου στο γήπεδο ήταν τρομακτική και δε θα 
την ξεχάσω ποτέ.Το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο ήταν κατάμεστο. Από τη μία πλευ-
ρά οι χιλιάδες οπαδοί του ΑΡΗ που ζητωκραύγαζαν μέχρι τον ουρανό και πε-
τούσαν εκατομμύρια κομματάκια κίτρινου χαρτιού, ολόκληρες κίτρινες θάλασ-
σες!. Όλα αυτά μόλις είδαν την αγαπημένη ομάδα τους να μπαίνει στο γήπεδο 
με προορισμό τα αποδυτήρια.

Από την άλλη πλευρά ήταν χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ, που με πολε-
μικές ιαχές και άγριο ποδοπάτημα του τσιμεντένιου κλιμακωτού δαπέδου των 
κερκίδων, δημιουργούσαν ισχυρό σεισμό μερικών Ρίχτερ. Η δαιμονισμένη και 
άγρια ατμόσφαιρα, που βγάζει στην επιφάνεια τον άγριο παλαιό άνθρωπο, το 
θηρίο, μου έφερε ανάμεικτα ρίγη στην καρδιά και την ψυχή μου.

Ακαριαία έχασα χρόνο και τόπο λες και βρέθηκα σε ρωμαϊκή αρένα, έ-
τοιμος να προασπίσω τη ζωή μου σαν μονομάχος,  σαν μελλοθάνατος. Τα 
επι-νεφρίδιά μου αμέσως έδωσαν στο αίμα μου αδρεναλίνη σε μεγάλες ποσό-
τητες. Μονομιάς ένιωσα σα να ήμουνα ο Ηρακλής που ήθελε να σκοτώσει τη 
Λερναία Ύδρα ή σαν να ήμουνα το λιοντάρι που θέλουνε να το λαβώσουνε. 
Γινότανε διεργασίες μέσα στην ψυχή μου. Ήμουνα ένας καλός άνθρωπος, έ-
νας Σαμαρείτης. Τι ζητούσα εδώ πέρα;

Μήπως δεν είχα καταλάβει, ότι οι ιαχές ήταν ψυχολογικό τρικ για να κα-
ταβάλουν και κυριολεκτικά να εξουθενώσουν τον αντίπαλο; Καλά όμως οι ια-
χές, αλλά όλα εκείνα τα κέρματα, οι αναπτήρες και τα κλειδιά που είχαν στόχο 
τα είκοσι κεφάλια της αποστολής, τι ρόλο έπαιζαν; Ήξερα, ότι ακριβώς το αντί-
θετο σκηνικό και οι αντίθετοι ρόλοι θα παιζόταν, όταν περνούσε η αντίπαλη ο-
μάδα για τα αποδυτήρια. Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. 
Παντού ισχύει στη φύση η δυαδική αρχή, θετικό και αρνητικό, φως και σκότος, 
καλό και κακό, πίεση και χαλάρωση, αγάπη και μίσος κτλ.

Φτάσαμε στα αποδυτήρια, αφήνοντας πίσω τα απειλητικά σηκωμένα 
χέρια, τα απειλητικά πρόσωπα και τις ανάμεικτες πολεμικές ιαχές και τις βρι-
σιές.  Ήθελα να  ήξερα πόσοι  από αυτούς τους  «πολεμιστές»  της  κερκίδας 
ήταν έτοιμοι να πέσουν στα πεδία των μαχών για την προάσπιση των δικαίων 
και  της πατρίδας;  Επίσης ήθελα να  ήξερα,  γιατί  όλη αυτή η δυναμική  δεν 
μπορού-σε άραγε να διοχετευθεί στην κατεύθυνση της σκληρής και πολύωρης 
εργα-σίας, ώστε να παραχθεί έργο και να οδηγήσει ακόμη στην αύξηση της 
παρα-γωγικότητας.  Σήμερα  ο  πατριωτισμός  είναι  ισοδύναμος  της 
εργατικότητας του πολίτη, γιατί σήμερα οι πόλεμοι γίνονται στον οικονομικό 
τομέα.  Ισχυρή  οικο-νομία  σημαίνει  ελευθερία.  Η  ισχυρή  οικονομία  και  η 
ενότητα  του  Έθνους  είναι  οι  δύο  ακρογωνιαίοι  λίθοι,  που  φοβούνται  και 
σέβονται οι αντίπαλοι της χώρας μας.

Οι παίκτες άρχισαν να ντύνονται σιωπηλοί, ο καθένας συντροφιά με τις 
σκέψεις τους. Για μία στιγμή τους λυπήθηκα και δεν είχα άδικο. Στη μετέπειτα 
τρίχρονη πορεία με αυτά τα παιδιά, έζησα μαζί τους την αγωνία τους, τις χα-
ρές τους και τη λύπη τους. Είδα το χαμόγελό τους στο πρόσωπό τους, είδα ό-
μως και το κλάμα τους.

Ο Ιωαννίδης πηγαινοερχότανε νευρικά στο διάδρομο. Πέρασα λίγες βε-
λόνες μίας χρήσεως στον Σούμποτιτς και στους βασικούς παίκτες κόλλησα α-
πό μία μικροσκοπική ακίδα μίας χρήσεως στο πτερύγιο του αυτιού, σε κάποιο 
αντανακλαστικό  σημείο  μεγάλης  ενέργειας  και  αποφασιστικότητας.  Η ακίδα 
στο αυτί  έμεινε μέχρι  το τέλος του παιχνιδιού και  αυτό γινότανε  σε όλα τα 
παιχνίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όταν συνόδευα τον ΑΡΗ, τη χρυσή ε-
ποχή της ευρωπαϊκής πορείας. Χωρίς ακίδα και χωρίς να βάλω τα χέρια πά-
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νω τους, πριν τον αγώνα δεν έπαιζαν οι Έλληνες και ξένοι παίκτες. Υπήρχε 
τέτοια ταύτισή μου με τον ΑΡΗ, όπως ταιριάζει το γάντι στο χέρι.

Ο Φάνης Ταρνατώρος αγαπούσε την ομάδα, όπως ο Ιωαννίδης και ο 
ηλικιωμένος φροντιστής. Θυμάμαι μία φράση του, όταν αγωνιούσε μην τα πα-
ρατήσω, τότε στις αρχές. «Ηλία, όπως σου είπα η ομάδα είναι σαν παρθενα-
γωγείο, θα εφαρμόσεις το έργο σου με άνεση!» Υπήρχε αρμονία λοιπόν στον 
ΑΡΗ τότε.

Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΗ

Ο Λευτέρης Σούμποτιτς πέτυχε στο παιχνίδι αυτό με τον ΠΑΟΚ πέντε 
τρίποντα και στα δίποντα είχε καλή ευστοχία. Ο ΠΑΟΚ πάγωσε, έριξε όλο το 
βάρος στους Γιαννάκη -  Γκάλη και  έχασε το παιχνίδι  από τον Σούμποτιτς. 
Πολλοί στη Θεσσαλονίκη είχαν στοιχηματίσει μεγάλα ποσά, όταν είδαν να πα-
ραπαίει ο ΑΡΗΣ αργά το βράδυ της Πέμπτης και τώρα απόγευμα Σαββάτου έ-
τριβαν τα μάτια τους και έχαναν μεγάλα ποσά. Λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδό-
χο! Ποιος ήταν αλήθεια ο ξενοδόχος;

Τα χαμόγελα ήλθαν στα στόματα των Αρειανών. Στο τέλος του παιχνι-
διού, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, έκανε την παρακάτω μνημειώ-
δη δήλωση: «Την πάθαμε από έναν πεθαμένο», εννοώντας τον Λευτέρη Σού-
μποτιτς. Στα αποδυτήρια του ΑΡΗ έγινε το έλα να δεις! Αγκαλιές, φιλιά παρα-
γόντων, θριαμβολογίες διαφόρων αποχρώσεων και εντάσεων. Έμεινα αμέτο-
χος στο ξέφρενο πανηγύρι. Μου αρέσει η μάχη, η δύναμη, η αυτοθυσία, η γεν-
ναιότητα, η μεγαλοκαρδία και γιατί όχι η αναγνώριση του έργου με τιμητικές 
διακρίσεις. Είμαι άνθρωπος του μέτρου και αποδέχομαι την εκδήλωση χαράς, 
αλλά όχι σε κάθε ευκαιρία. Πρέπει να ξεχωρίζουμε τις σημαντικές στιγμές.

Περίμενα να υποτροπιάσει ο τραυματισμός του Σούμποτιτς. Ήμουνα α-
νήσυχος, όχι χαρούμενος. Ο Γκάλης έλεγε, ότι για πρώτη φορά έπαιξε χωρίς 
να κουραστεί. Ο Λευτέρης έλεγε ότι δεν ένιωθε ενοχλήσεις και δεν υποτροπία-
σε! Τότε τους ζήτησε ο Ιωαννίδης να έλθουν όλοι μαζί την επομένη, ημέρα 
Κυριακή στο ιατρείο μου, γιατί  την επόμενη Πέμπτη ήταν ο αγώνας με την 
ΜΑΚΑΜΠΙ του Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη.  Αν ήθελε ο ΑΡΗΣ να πάει  στη 
ΓΑΝΔΗ έπρεπε να μην έχει άλλες ήττες μέσα στο Αλεξάνδρειο και να πάρει 
μία - δύο νίκες στο εξωτερικό.

Την Κυριακή το μεσημέρι γέμισε το ιατρείο μου μικρούς γίγαντες. Έχω 
οκτώ κλίνες θεραπείας. Το μήκος τους είναι 195 εκατοστά του μέτρου. Όπως 
καταλαβαίνετε, πολλά πόδια περίσσευαν και κρέμονταν έξω από τις κλίνες! 
Την ημέρα αυτή έγινε και πάλι βελονισμός με στόχο την ψυχική και σωματική 
τόνωση. Έτσι χωρίς να το καταλάβω, έγινα αναπόσπαστο μέλος της ομάδος 
και λίαν χρήσιμος και αξιαγάπητος. Είχα όμως και ιατρείο και φιλοδοξίες. Έ-
πρεπε να τα μοντάρω όλα έτσι, ώστε να προχωρήσω, χωρίς αρνητικά επακό-
λουθα.

Στο σημείο αυτό έγιναν λάθη στρατηγικής, όσο αφορά τα προσωπικά 
συμφέροντά μου. Έγιναν λάθη εκτίμησης. Έπρεπε να υπάρχουν πολλαπλά 
οικονομικά οφέλη που να αποζημιώνουν την απουσία μου από το ιατρείο. 
Όμως ο ΑΡΗΣ έκανε αγώνα δρόμου και δεν έβλεπε και δεν ήθελε να δει. Εμέ-
να με απασχολούσε το πρόβλημα, όμως το ξεχνούσα όταν έκανα την προ-
σπάθεια για να αποδώσουν οι παίκτες και να δώσουν ο καθένας εκείνα που 
μπορούσε στο παιχνίδι. Ο ΑΡΗΣ νόμιζε, ότι με διαφήμιζε. Ξεχνούσε, ότι αυτοί 
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που πηγαίνουν στα γήπεδα συνήθως δεν πάνε στα ιατρεία. Η καλύτερη δια-
φήμιση είναι ο θεραπευμένος ασθενής της γειτονιάς, που θα φέρει το γείτονά 
του. Ο ΑΡΗΣ ήταν μόνο ο λούστρος και η καταξίωση. Ενώ νηστική αρκούδα 
δε χορεύει, ήμουνα επαγγελματίας στις υποχρεώσεις μου και εθελοντής αν ή-
ταν για απολαβές!

Ήταν φυσικό να γεμίσω το ιατρείο μου με φωτογραφίες. Σε όλες ήμου-
να και εγώ παρών. Άλλωστε καμάρωνα, ότι έθεσα και εγώ ένα λιθαράκι για τη 
νίκη. Ήμουνα συμπολεμιστής, ήμουνα έξω από το τερέν, αλλά στις άλλες φά-
σεις του έργου, έπαιζα το ρόλο μου για τη νίκη. Σπάνια με έπαιρνε λίγο ο φα-
κός και ένιωθα σαν τον Χίτσκοκ! Ήμουνα όμως περήφανος και ήθελα εκείνα 
τα χρόνια τη νίκη περισσότερο από τον καθένα. Γι' αυτό, όταν μερικές φορές 
με ρωτούν άσχετοι στο ιατρείο, αν είμαι αρειανός, μου κακοφαίνεται. Με αυτό 
τον τρόπο μου αφαιρούν το σθένος, το πάθος, τη σκληρή εργασία, τα ξενύ-
χτια, τη ψυχή για την επιτυχία του σκοπού, την επιβεβαίωση, το αίσθημα του 
αρχιερέα και του μεγάλου γιατρού, που πολλοί μέσα στην ομάδα και έξω από 
αυτήν, περίμεναν πολλά από αυτόν. Αρειανός ή Παοκτζής σημαίνει οπαδός 
και νοοτροπία οπαδού, ενώ εγώ έχω νοοτροπία νικητή και όχι οπαδού. Εκεί 
με εμπιστεύθηκαν για να βοηθήσω, ως ένας πετυχημένος μοχλός επιτυχίας 
και όχι για να συμπληρώσω μία θέση της κερκίδας. Ναι, είναι  αλήθεια, δεν 
έχω ούτε μία φωτογραφία, που δεν απεικονίζομαι. Αυτός δεν είναι εγωισμός, 
αλλά γνώθι σ' αυτόν. Δηλαδή πήγα εκεί για ένα σκοπό και δεν έχασα τον στο-
χο ούτε στιγμή. Ποτέ δε θα έπαιρνα αυτόγραφο από κανέναν, αυτής της νοο-
τροπίας είμαι.

 
Ο επίσημος Άρης εξάντλησε τις υποχρεώσεις προς τον ιατρό Ηλία Κωνσταντινίδη με 

μια τιμητική πλακέτα

Στην αρχή διατυπώθηκε η άποψη να μείνει μυστικός ο βελονισμός, πα-
ρόλο που είναι ιατρική μέθοδος αφάρμακη και νόμιμη. Συμφώνησα φυσικά. 
Άλλωστε δεν είχα διασυνδέσεις, ούτε με το κύκλωμα των δημοσιογράφων, ού-
τε ανήκα σε κάποια ειδική ομάδα, ούτε ήξερα οπαδούς και διοίκηση., Για μένα 
όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι, εκτιμώ τις αξίες, όμως ούτε προσκυνώ κανέναν, 
ούτε ζηλεύω κανέναν.
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Παρόλο που επιθυμία ήταν να μείνει μυστικός ο βελονισμός, γρήγορα 
έκανε το γύρο της πόλης, από στέκι σε στέκι, όπου μαζεύονται φίλαθλοι. Φυ-
σικό ήταν, να αρπάξουν την είδηση οι εφημερίδες. Σιγά σιγά πήρα τον τίτλο 
του «μάγου», εννοώντας φυσικά, ότι πετυχαίνω το ακατόρθωτο, ενώ φυσικά 
εγώ είμαι, άνθρωπος του Θεού και μόνο σε Αυτόν ανήκω.

Ίσως είναι χρήσιμο για τον αναγνώστη εδώ να γραφούν μερικοί τίτλοι ε-
φημερίδων της  εποχής  εκείνης  όπως:  1)  Αθλητισμός και  βελονισμός,  2) 
«Βελόνες» για το Σούμποτιτς, 3) Ο βελονισμός εφαρμόζεται πλέον συχ-
νά στoν αθλητισμό - Λύθηκαν πολλά προβλήματα, 4) Βελόνες στο κορμί 
του! Το άρθρο αναφέρεται στο Νίκο Γκάλη, 5) «Ντοπάρισμα» από βελο-
νιστή «εξπέρ» του είδους, μια μέθοδος αφάρμακη, 6) Ώθηση με βελο-
νισμούς, 7) Ο βελονισμός στην υπηρεσία της ψυχολογικής και σωματι-
κής προετοιμασίας του αθλητή κτλ. Χύθηκε αρκετή μελάνη πάνω στο θέμα, 
γιατί τα ιερά τέρατα «πωλoύσαν»! Ενώ κουραζόμουν τρομερά ψυχικά και σω-
ματικά, ήταν σαν να ήμουνα αόρατος. Άλλοι γιατροί ή δικηγόροι κάνουν λίγα 
και φαίνονται πολύ, εγώ, έκανα πολλά -άθλoυς- και φαινόμουνα λίγο. Ο συνά-
δελφος εξ Αθηνών Aλέξανδρoς Λουπασάκης με πήρε πολλές φορές στο τηλέ-
φωνο και με συμβoύλεψε να κάνω το παν να φαίνομαι! Τίποτε εγώ, ταπεινός 
σα βλάκας ή άγιος! 

Χωρίς να το πολυκαταλάβω άρχισα μια κουραστική εργασία από βρα-
δύς πριν από κάθε σημαντικό  αγώνα.  Αμέσως δηλαδή μετά την τελευταία 
προπόνηση και  το βραδινό φαγητό, έκανα βελονισμό και  ειδικό μασάζ ση-
μείων στους σημαντικότερους παίκτες. Η εργασία μου άρχιζε στις 10.20 μ.μ. 
από τον Σoύμπoτιτς και τελείωνε στον Γκάλη στις 01.45 π.μ. Δηλαδή ενώ ο 
πρώτος έβλεπε ήδη όνειρα, συνέχιζα την εργασία μου στο Γιαννάκη και με 
τoυς άλλους και τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, πήγαινα στo δωμάτιο του 
Γκάλη. Ήμουνα ο τελευταίος που τους έβλεπε πριν τον ύπνο. Με τη μεθo-
δoλoγία μου, γέμιζα τις δικές τους μπαταρίες και άδειαζα τις δικές μου. Μερι-
κές φορές άδειαζαν σε υπερβολικό βαθμό οι δικές μου μπαταρίες, που έπρε-
πε να κοιμηθώ τουλάχιστον δεκαπέντε ώρες για να καταφέρω να επανέλθω 
α-πό την υπερπροσπάθεια.
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Αφού έφευγα από το δωμάτιο του τελευταίου παίκτη, κατέβαινα και ε-
νημέρωνα, δυο ώρες μετά τα μεσάνυχτα τον Ιωαννίδη για τη σωματική και ψυ-
χολογική κατάσταση των παικτών παίρνοντας πάντα το μέρος των αθλητών. 
Ποτέ δε μετέφερα στον προπονητή στιχομυθίες με τους παίκτες. 

Κρατούσα στεγανά. Όλοι τους σεβάστηκαν αυτή την πολιτική μου και 
με διευκόλυναν στο έργο μου. Ήμουνα ανεξάρτητος, τεχνοκράτης, ψυχολό-
γος, γιατρός, «αρχιερέας» και αγνοούσα τυχόν διενέξεις.

Έφερα το βάρος της μεγίστης ευθύνης στους ώμους μου και είναι προς 
τιμήν τους, ότι με περιέβαλαν με εμπιστοσύνη, παίκτες, διοίκηση και τεχνική η-
γεσία. Τότε στην αρχή, ήλθε το παιχνίδι με τη Μακάμπι. Η ομάδα του Ισραήλ 
ήλθε με υπεροψία στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν σίγουρη για τη νίκη. Ήξερα ότι 
και αυτοί κάνουν βελονισμό. Ήθελα να νικήσω λοιπόν τον αντίπαλο βελονιστή 
και τα κατάφερα. Σε αυτόν τον αγώνα ο Γιάννης Ιωαννίδης χρησιμοποίησε μό-
νο πέντε παίκτες!.. Ο ΑΡΗΣ κτύπησε τη μεγάλη ΜΑΚΑΜΠΙ σα χταπόδι!

Στα αποδυτήρια με σύνθημα του προπονητή με έπιασαν οι παίκτες ό-
λοι μαζί και με πετούσαν ψηλά προς την οροφή των αποδυτηρίων με ιαχές 
θριάμβου. Το πήγαινε - έλα συνεχίστηκε για λίγο ακόμη και ήταν το ευχαριστώ 
της ομάδας για το ανέλπιστο έργο μου και της προσφοράς μου προς αυτούς. 
Ακόμα θυμάμαι εκείνο το πέταγμα προς την κεκλιμένη οροφή, όπου το σώμα 
μου την πλησίαζε επικίνδυνα. Η μύτη μου απείχε λίγα εκατοστά από το κεκλι-
μένο ταβάνι! Ήταν ώρες θριάμβου και μεγάλης αποδοχής, που δε γίνεται να 
τις ξεχάσω. Θα τις θυμάμαι όσο ζω.

Η πόρτα των αποδυτηρίων ήταν κλειδωμένη. Από έξω μάταια ο πρόε-
δρος της ομάδος Άκης Μιχαηλίδης κτυπούσε για να μπει μέσα, όπως είχε δι-
καίωμα. Κανείς όμως δεν του άνοιγε, γιατί η ομάδα ήταν απασχολημένη. Ή-
μουνα εκείνος που τους γαλβάνιζε τότε την ψυχή. Είχαν ταλέντο, ήταν νικητές 
και θα έγραφαν ιστορία. Εγώ απλώς εκμεταλλεύθηκα προς το συμφέρον τους, 
τα ψυχικά και σωματικά αποθέματα, που έμεναν κρυμμένα. Χρησιμοποιήθηκα 
σαν καταλύτης ή σαν εξάρτημα απαραίτητο για να λειτουργήσουν διάφοροι 
μοχλοί ενέργειας.
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Στην αρχή ο Γκρεκ Γουίλτσερ φοβόταν τις βελόνες, όπως φοβόταν και τα 
κενά αέρος στο αεροπλάνο και πολλές φορές στην καρδιά της Ευρώπης ζήτη-
σε τη βοήθειά μου, αυτός ο γίγαντας, κυρίως για κάποιο λόγο μέσα στα αερο-
πλάνα. Αργότερα ζητούσε και αυτός μόνος του τη βοήθειά μου με το βελο-
νισμό, όπως και οι άλλοι στη συνέχεια ξένοι. Αυτοί ήταν ο Στόγιαν Βράνκοβιτς 
και ο έγχρωμος Μάικ Τζόουνς.

Με τον καιρό αποδείχθηκε, ότι τη μεγαλύτερη ανάγκη για βελονισμό, 
την είχε ο σούπερ σταρ Νίκος Γκάλης. Το βράδυ πριν από κάθε παιχνίδι μετά 
το ιατρείο, πηγαίνοντας για τη «Νεφέλη» Πανοράματος περνούσα από το σπί-
τι μου στην Εξοχή, φορούσα φόρμα και με τη τσάντα στο χέρι έφτανα στo ξε-
νοδοχείο. Αυτοί που όλοι τους ζητούν αυτόγραφα και τους αγαπούσαν, όπου 
και να πήγαιναν, σταματούσαν το φαγητό και με χειροκροτούσαν ζωηρά μόλις 
κατέφθανα. Κάποια φορά που άργησα να πάω, όλοι ανησύχησαν και ο Γκά-
λης έβαλε τον Ταρνατώρο να τηλεφωνήσει στο σπίτι μου. Ήμουνα όμως κα-
θοδόν, όπως του είπε η γυναίκα μου. Αυτό δείχνει πόσο απαραίτητος ήμουνα 
τότε.

    
Επινίκια μετά τη νίκη του Άρη επί της Μακάμπι  Ισραήλ. Στη φωτογραφία φαίνομαι 
με μουστάκι, δίπλα στο πρόεδρο του Άρη, Άκη Μιχαηλίδη, ενώ ο Ιωαννίδης είναι δε-
ξιά όρθιος, καθώς και διοικητικοί παράγοντες.

Μετά από χρόνια άρχισα να κουράζομαι και δεν ήθελα να αφήνω για 
τρεις μέρες κλειστό το ιατρείο μου για να ταξιδεύω στο εξωτερικό. Έτσι κάποια 
φορά ο δημοσιογράφος Πάρις Καλημερίδης έγραψε: «Τα παράπονά τους εξέ-
φρασαν οι παίκτες του ΑΡΗ με επικεφαλής το Νίκο Γκάλη για τη μια ακόμη 
φορά αδικαιολόγητη απουσία από το ταξίδι της ομάδος στο εξωτερικό του για-
τρού κ. Κωνσταντινίδη, που την τελευταία στιγμή ματαίωσε τη μετάβασή του 
στο Μιλάνο, προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι έχει επείγουσες δουλειές στη 
Θεσσαλονίκη».

Το δεξί χέρι του Γκάλη και επιστήθιος φίλος του ήταν τότε ο Γιώργος 
Ραμπότας, γυμναστής επί σειρά ετών του ΑΡΗ, στέλεχος της ομάδας. Σε κά-

30



ποιο ταξίδι στο εξωτερικό (Ολλανδία) μετά το παιχνίδι ήλθε και με ξύπνησε. 
Ήταν Παρασκευή πρωί 1.30 π.μ. και ήθελε να κάνω κάτι για να κοιμηθεί ο 
Γκάλης γιατί το Σάββατο το απόγευμα υπήρχε σπουδαίο παιχνίδι στην Ελλά-
δα και η Παρασκευή ήταν κουραστική ημέρα, αφού ήταν το πολύωρο ταξίδι 
της επιστροφής με πούλμαν και δύο αεροπλάνα και σα να μη έφτανε αυτό υ-
πήρχε και η βραδινή προπόνηση! Πραγματικά σε λιγότερο από 25 λεπτά της 
ώρας ο Γκάλης κοιμότανε, αφού του έφυγε η δικαιολογημένη υπερένταση της 
υπερπροσπάθειας για τη νίκη. 

Κάποια φορά, ήταν δεν ήταν Νοέμβριος, στα αποδυτήρια με παρακαλεί 
ο Γκάλης να πάω οπωσδήποτε Χριστουγεννιάτικα στη Μαδρίτη μαζί τους για 
ένα  φιλικό τεσσάρων ομάδων.  Το ίδιο  επανέλαβε  τρεις-τέσσερις  φορές  τις 
επόμενες εβδομάδες. Τελικά με έπεισε, λόγω της επιμονής του. Ήρθε η ημέρα 
της αναχώρησης για το μακρινό ταξίδι. Συνόδεψα και εγώ την ομάδα παρόλο 
του φιλικού χαρακτήρα των παιχνιδιών. Ο Γκάλης δεν ήλθε σε εκείνο το ταξίδι, 
γιατί είχε οικονομικές διαφορές με τη διοίκηση. Πήγα με ανάμεικτα αισθήματα 
αφήνοντας χρονιάρες ημέρες μόνη την οικογένειά μου! Ενοχλήθηκα τότε σφό-
δρα!

Μία άλλη φορά αποφάσισα να μην πάω στο ταξίδι για Πολωνία και έ-
πεσα βαρύς για ύπνο για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα την άλλη μέρα στο 
κουραστικό  ιατρείο  μου.  Το  αεροπλάνο  της  αποστολής  θα  έφευγε  πρωί  - 
πρωί. Είχα ήσυχη τη συνείδησή μου, γιατί ο αγώνας, θα ήταν εύκολος με την 
αδύναμη πολωνέζικη ομάδα. Ξαφνικά μέσα στην απόλυτη ησυχία της νύκτας, 
κουδούνισε το τηλέφωνο εκνευριστικά.  Ήταν η τρίτη πρωινή. Το ακουστικό 
σήκωσε η γυναίκα μου, η οποία κοιμάται πιο ελαφρά. Στο άλλο άκρο του σύρ-
ματος ήταν ο Νίκος Γκάλης. Όταν πήγα στο ακουστικό άκουσα τη φωνή του 
Γκάλη επίμονη, ανήσυχη και ελαφρώς θυμωμένη. Αφού δικαιολογήθηκα, τον 
καθησύχασα όσο ήταν δυνατό και τελικά του είπα, ότι εγώ θεωρώ τη νίκη δε-
δομένη. Χρήσιμοι λοιπόν για ένα σούπερ αθλητή οι μέθοδοί μου, ο οποίος ή-
θελε την παρουσία μου και στα εύκολα παιχνίδια.

Όμως, πριν αλλά και μετά τον ΑΡΗ, τη βοήθειά μου ζήτησαν και άλλοι 
αθλητές και αθλήτριες και πάλι έφτασαν οι περιπτώσεις τους στις εφημερίδες. 
Έτσι τα κορίτσια από τη Θεσσαλονίκη, που είχαν καλή πορεία στην Ολυμπιά-
δα της Σεούλ, η Φωφώ Βαρβαριώτου της ενόργανου γυμναστικής και η Γιώτα 
Τσίτσελα της ρυθμικής γυμναστικής για χρόνια ήταν ασθενείς του ιατρείου μου 
και βοηθήθηκαν, όταν γρήγορα έπρεπε να γιατρευτούν από τραυματισμούς. 
Επίσης, πολλοί ποδοσφαιριστές, πολιτικοί,  μεγάλα τζάκια, οικονομικοί γίγα-
ντες και καλλιτέχνες υπήρξαν επί σειρά ετών ασθενείς μου.

Επειδή το θέμα είναι μεγάλο και καυτό παρόλο που πέρασαν μερικά 
χρόνια και αν κατέγραφα όλες τις αναμνήσεις μου θα γέμιζα πολλές εκατοντά-
δες σελίδες,  θα «φωτογραφίσω» ελάχιστα σημεία κυρίως χρησιμοποιώντας 
δηλώσεις ή λεζάντες του τύπου:

«Κοντά στην ομάδα για άλλη μια φορά ο γιατρός της ομάδος Η-
λίας Κωνσταντινίδης, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την περίπτω-
ση του Παναγιώτη Γιαννάκη και παράλληλα ήταν έτοιμος να προσφέρει 
τις πολύτιμες υπηρεσίες του, όπου χρειάζονταν με πιο εμφανή βέβαια 
χθες την περίπτωση του Στόγιαν Βράνκοβιτς».

«Κοντά  στον  Παναγιώτη  Γιαννάκη  από  την  πρώτη  στιγμή  του 
τραυματισμού του ο γιατρός των κιτρίνων Ηλίας Κωνσταντινίδης. Μαζί 
του και στον πάγκο στο παιχνίδι Άρη - Κομμοντόρε, όπου και το φωτο-
γραφικό στιγμιότυπο».
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Γιαννάκης, Γκάλης στο πάγκο για μια ανάσα. Ο Ηλίας Κωνσταντινίδης, πίσω 
τους σε απόσταση αναπνοής από τους σούπερ σταρ της εποχής. Πίσω το 
πλήθος στην κερκίδα.

«Ο Παναγιώτης  έκανε  θεραπεία  χθες  πρωί  -  απόγευμα  πρώτα 
στον φυσιοθεραπευτή Λάζαρο Κιοφετζόγλου (υπέρηχους) και στον ειδι-
κό επιστήμονα δρα κ. Ηλία Κωνσταντινίδη για βελονισμό και Laser. Το ί-
διο θα κάνει και σήμερα».

«Ο Σούμποτιτς  πραγματικά  «αναγεννημένος»  μετά τον τραυμα-
τισμό του σίγουρα χρωστάει πολλά στο γνωστό Θεσσαλονικιό επιστή-
μονα βελονιστή κ. Ηλία Κωνσταντινίδη και σε αυτόν που είχε την ιδέα 
της επέμβασης».

«Ο διεθνής πλέι μέικερ εναπόθεσε τις ελπίδες του στη μέθοδο του 
βελονισμού. Η λύση στο πρόβλημα του σούπερ-σταρ των «κιτρίνων» 
φαίνεται έτσι να έχει κινέζικες ρίζες».

«Είναι ένας λαμπρός επιστήμονας και θαυμάσιος ψυχολόγος και 
άνθρωπος». Τα λόγια αυτά ανήκουν στον πρόεδρο του ΑΡΗ κ. Μιχαη-
λίδη και χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα του γνωστού επιστήμονα 
βελονιστή κ. Ηλία Κωνσταντινίδη, που συνοδεύει πλέον μόνιμα τον ΑΡΗ 
στα ταξίδια του στο εξωτερικό».

«Τόσο ο Γκάλης, όσο και οι Σούμποτιτς - Φιλίππου, εκφράσθηκαν 
με  τα πλέον κολακευτικά λόγια για τη δουλειά  του επιστήμονα βελο-
νιστή Ηλία Κωνσταντινίδη, που ακολούθησε την αποστολή στην Κολω-
νία».
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«Προσπάθεια να παίξει ο Νίκος Γκάλης κόντρα στην ιταλική Σκα-
βολίνι. Από την Κυριακή ο άσσος του Άρη άρχισε θεραπείες με τον ια-
τρό Ηλία Κωνσταντινίδη. Στον αριστερό αντίχειρα του παίκτη έγινε συν-
δυαστική θεραπευτική αγωγή με ακτίνες Laser και βελονισμό, με στόχο 
την άμεση ανακούφιση από τους πόνους και την επιτάχυνση του χρό-
νου ίασης.

Όπως τόνισε ο γιατρός Κωνσταντινίδης η θεραπεία θα συνεχισθεί 
όλη την εβδομάδα, για να μπορέσει ο Νίκος Γκάλης να παίξει κόντρα 
στην Σκαβολίνι» .

«Με το βελονισμό λύθηκαν πολλά προβλήματα. Μία μέθοδος που 
εφαρμόζεται ευρύτατα στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια και στην 
Ελλάδα έχει ευεργετικές επιδράσεις σε αθλητές με πολλά προβλήματα 
τραυματισμών. Πρόκειται για το βελονισμό. Αρκετοί αθλητές μπάσκετ, 
στίβου  και  ποδοσφαίρου,  έχουν κατά  καιρούς  δεχτεί  την  αναλγητική 
δράση του βελονισμού.

Οι αναλγητικές αυτές ουσίες που παράγει ο οργανισμός υπό την 
επίδραση του βελονισμού, εκτός του ότι ανακουφίζουν σημαντικά από 
τον πόνο, έχουν και μία έντονη επίδραση στον ψυχισμό του ατόμου, δη-
μιουργώντας ευχάριστη ψυχική διάθεση και ευεξία.

  Στην περίπτωση του βελονισμού, διεγείρεται ο ίδιος ο οργανισμός 
για να αυξήσει την παραγωγή ενδογενών ουσιών, που θα του αυξήσουν 
την απόδοσή του. Ότι δηλαδή κάνει μία εντατική προπόνηση, που δυ-
ναμώνει τον αθλητή και τον κάνει αποδοτικότερο, το ίδιο κάνει ο βελο-
νισμός. Μόνο που αυτός δε βασίζεται πια στο μυϊκό σύστημα του αθλη-
τή, αλλά στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αυξάνοντας την απόδοση ορι-
σμένων εγκεφαλικών κέντρων.

Στον ελληνικό χώρο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι από-
θεραπείες με βελονισμό παικτών του ΑΡΗ από τον δρα βελονιστή κ. 
Ηλία Κωνσταντινίδη».

Είχε φύγει ο Γκρεκ Γουίλτσερ για τον Καναδά. Το επόμενο καλοκαίρι 
τον είδε ο Βαγγέλης Βουρτζούμης και επιστρέφοντας μου είπε μπροστά στους 
παίκτες. Γιατρέ ο Γκρεκ σου στέλνει χαιρετίσματα, μόνο σε σένα είπε. Το γε-
γονός αυτό, μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση.

Τα παιδιά του μπάσκετ είναι έξυπνα και οι περισσότεροι έχουν καλό 
χαρακτήρα. Δεν έχω παράπονα από κανέναν. Πάντως, μου έκανε εντύπωση 
ο προβληματισμός, η αμεσότητα και γενικά ο λόγος του Παναγιώτη Γιαννάκη, 
του Μάνθου Κατσούλη και του Λευτέρη Σούμποτιτς, οι οποίοι με επισκέφθη-
καν αρκετές φορές και στο σπίτι μου. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει, παλικαρί-
σια  καρδιά  και  μπoρεί  να  συντονίσει  τους συμπαίκτες  του,  γιατί  έχει,  ανε-
ξάντλητα ψυχικά αποθέματα και έχει «γυρίσει» πολλούς αγώνες. Είναι περίερ-
γος ο χρόνος στο μπάσκετ, είναι πολύ ελαστικός! Το παιχνίδι τελειώνει στο 
μηδέν χρόνο, όμως λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να συμβούν χίλια πράγμα-
τα. Έχει λοιπόν ο Παναγιώτης ανεπανάληπτη ψυχή μέσα και έξω από τα γή-
πεδα.

Μου έκανε εντύπωση ο μεστός και λακωνικός λόγος καθώς και οι δίαυ-
λοι του μυαλού του Νίκου Γκάλη και η δυνατότητά του να ταξιδεύει σε άλλους 
κόσμους με το βελονισμό. Τον είδα να κλαίει για τη μητέρα του, για την πρώην 
γυναίκα του και προσωπική μου άποψη είναι ότι φέρει ψυχικά τραύματα της 
παιδικής ηλικίας, όπως πολύς κόσμος. Το ότι είναι κλειστός άνθρωπος δε ση-
μαίνει ότι δεν είναι ανθρώπινος. Υποφέρει. Όμως τους πόνους και τα όνειρά 
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του, δεν τα αποκαλύπτει, παρά μόνο σπάνια και σε ελάχιστους ανθρώπους. 
Αυτός ο ευφυής και πειθαρχημένος άνθρωπος ξέρει ποιός είναι και τι θέλει, 
είναι δύσκολος στις σχέσεις του, αλλά ανταμείβει τελικά τους φίλους του. Το 
μπάσκετ είναι η ζωή του και γι' αυτό στο γήπεδο νομίζει κανείς ότι είναι από 
άλλον πλανήτη! Ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης έμαθαν πολλά 
από μένα, όπως και εγώ έμαθα από αυτούς. Όσο ζει κανείς γίνεται σοφότερος 
και αυτοί θα έχουν και το χρήμα και το χρόνο και να φιλοσοφούν. Τους εύχο-
μαι υγεία και ευτυχία.

Ακόμα μου έκανε εντύπωση η ευρηματικότητα, αλλά και οι χαριτωμένες 
αταξίες καθώς και η ζωντάνια του καλού παιδιού Νίκου Φιλίππου. Είναι άρι-
στος και γρήγορος, αλλά φοβερά άτυχος, γιατί από το 1987 ταλαιπωρείται α-
πό τραυματισμούς, οι οποίοι δυσχεραίνουν την πορεία του στο μπάσκετ. Επί-
σης μου έκανε εντύπωση η καλοσύνη και η στωικότητα του Μιχάλη Ρωμανίδη 
και Γιώργου Δοξάκη. Το λάθος τους ήταν, ότι δεν έφυγαν από τον ΑΡΗ το 
1988 ή το 1989 ή έστω το 1990. Μπορούσαν σε άλλη ομάδα να είχαν άλλη 
πορεία  και  πρωταγωνιστικό  ρόλο.  Δεν  θα  τους  ξεχάσω  και  τους  εύχομαι 
υγεία, ευτυχία και επιτυχίες στη ζωή. Τέλος, μου έκανε εντύπωση η λεπτή, 
ευάλωτη  και  ευγενική  ψυχή  του  Βασίλη  Λυπηρίδη.  Εύχομαι  σε  όσους 
ανέφερα, αλλά και σε όσους δεν ανέφερα από στενότητα χώρου, καλή τύχη 
στη ζωή τους.

Ταξιδέψαμε μαζί με όλα τα μέσα και μοιραστήκαμε, σαν οδοιπόροι το 
ίδιο φαγητό. Έχουμε κοινές αναμνήσεις για ένα κομμάτι της ζωής μας. Κάποτε 
ήταν φυσικό να κουραστώ. Νόμισα ότι αν συνεχίσω, θα πάθω έμφραγμα από 
την υπερένταση. Ο Γκάλης και ο Σούμποτιτς προσπάθησαν να με μεταπεί-
σουν, όμως ο καθένας διαλέγει το σταθμό που θα κατεβεί από το τρένο, έστω 
και αν είναι το τρένο της επιτυχημένης πορείας και μεγάλης δόξας. Εξάλλου, 
εγώ δε διάλεξα τη δόξα, έζησα και ζω στη σκιά της δόξας.

Έχω κάνει βελονισμό και σε ισχυρούς αυτού του τόπου, της πολιτικής, 
του χρήματος, του τύπου και της εκκλησίας. Φυσικό ήταν να έχω ασθενείς και 
καλλιτέχνες. Είναι αυτοί με τους οποίους ασχολούνται οι εφημερίδες και τα τη-
λεοπτικά μέσα επικοινωνίας. Τίποτε δε με εντυπωσίασε, γιατί όλοι είναι απλοί 
άνθρωποι σαν και μας. Όλοι γεννιούνται με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο τρό-
πο φεύγουν από τον ορατό σε μας κόσμο.

Πιστέψτε με, τα βράδια που γυρίζω κουρασμένος στο σπίτι μου, η χα-
ρά μου είναι ότι εκεί θα βρω την πολυπληθή οικογένειά μου, γιατί δίπλα μας 
μένουν και τα πεθερικά μου, που έχουν μέχρι τώρα καλή υγεία. Με περιμέ-
νουν τα σκυλιά μου και οι γάτες μου, στον αυλόγυρο. Αναπνέω τον αέρα που 
μου χαρίζουν έτσι απλόχερα τα δασικά δένδρα που κατά κόρον φύτεψα με τα 
ίδια μου τα χέρια. Τα δένδρα επικοινωνούν με τον άνθρωπο με τον αέρα και 
το διακριτικό άρωμά τους. Το τελευταίο φτάνει  μέχρι το μεδούλι μας και δε 
χρειάζεται πολύς κόπος για να το αισθανθεί κανείς.

Όμως η μέγιστη χαρά, από όλα τα εγκόσμια είναι για μένα η δυνατότη-
τα να δω τους ουρανούς, όταν υπάρχει ξαστεριά. Η διάταξη των λόφων είναι 
τέτοια, που δημιουργούν καλή οπτική γωνία και θέα προς το σύμπαν. Η μέγι-
στη φιλοδοξία του ανθρώπου πρέπει να είναι, να ενωθεί με το Θείο, πέρα και 
πάνω από αυτούς τους κόσμους.

Ίσως αυτό συμβολίζει η ρύση «Ματαιότης, ματαιοτήτων τα πάντα μα-
ταιότης». Αυτό δε σημαίνει, ότι θα παύσουμε να δημιουργούμε, γιατί ζούμε ε-
δώ προσωρινά, αλλά ότι δε ζούμε μόνο για το σήμερα και ότι οι ενέργειές μας 
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δεν εξαφανίζονται,  όταν περάσουμε το φράγμα του τετραδιάστατου κόσμου 
μας. Πρέπει να βλέπουμε πέρα από το λόφο!

Όταν  μου  έδωσε  μία  ακόμα  ευκαιρία  ο  Γιάννης  Ιωαννίδης  ο  μέγας 
στρατηλάτης και έκανα στα παιδιά του Ολυμπιακού και του οικονομικά ισχυ-
ρού άνδρα Κόκκαλη Σωκράτη, μια φορά βελονισμό με προεξάρχοντα το χα-
ρισματικό Ζάρκο Πάσπαλι, δε θέλησα να συνεχίσω. Τα φώτα της δημοσιότη-
τας δε μου χρειάζονται. Ευχαριστώ το μεγάλο νικητή και χρυσόξανθο φίλο για 
την προτίμησή του, όμως εγώ έχω πεζούς στόχους και συγκεκριμένες δυνά-
μεις, στις οποίες πρέπει να κάνω οικονομία. Γιατί έχω να προσφέρω ακόμα 
πολλά και μπορώ, αν ακολουθήσω τον κανόνα. Παν μέτρον άριστον.

Πάντως, ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι μαχητής και νικητής όσο κανείς άλ-
λος και αξίζει ο κόπος να έχει άξιους συνεργάτες. Τον εκτιμώ αφάνταστα, ό-
πως όσοι τον γνωρίζουν καλά. Έχει πολλούς φίλους και θα κάνει και άλλους. 
Μπορεί να γίνει ένας καλός και αδέκαστος πολιτικός. Θα ήθελα να γίνει και να 
προσφέρει όπως ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο Στέλιος Παπαθεμελής, οι 
Πόντιοι Ακριτίδης και Ψωμιάδης και τόσοι άλλοι. Είναι χρήσιμες οι υπηρεσίες 
του Γιάννη Ιωαννίδη για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά γράφτηκαν το 1992-1993!

Είμαι εικοσιτρία χρόνια γιατρός και διατηρώ ιατρείο στη Θεσσαλονίκη 
εδώ και δώδεκα χρόνια (1992). Ίσως μου δοθεί η ευκαιρία να εξασκήσω την 
ιατρική, άλλες δύο δωδεκαετίες, αν Εκείνος θέλει. Πέρα και πάνω από συμπυ-
κνωμένη ύλη, είμαστε ψυχή, δηλαδή ενέργεια λεπτών κραδασμών και αυτό 
δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Το πάθος για επιτυχημένη και φωτισμένη 
δημιουργία, όποια και αν είναι αυτή στο φυσικό κόσμο, είναι στόχος της ψυ-
χής. Για τη ψυχή υπάρχει ένας μόνο δρόμος, ο δρόμος του καλού και του φω-
τός, της αλήθειας και της δημιουργίας, ο δρόμος από το Α μέχρι το Ω. Τέλος 
του 2008, συμπληρώνω 37 χρόνια άσκησης της ιατρικής και το Μάρτιο του 
2009 θα έχουν περάσει 28 έτη παρουσίας του ιατρείου μου στη Θεσσλονίκη.

Γνωρίζω πως μέσα από τη διαχρονικότητα του βιβλίου, ο τρόπος που 
πλησιάζω τα πρόσωπα, θα ηχεί παράξενα στους μελλοντικούς αναγνώστες. 
Γι' αυτούς έχω να πω τούτο: και τότε θα υπάρχει κάποιος Ιωαννίδης, και κά-
ποιος Γιαννάκης, κάποιος Γκάλης που θα πρωταγωνιστούν στον αθλητισμό, 
θα αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και θα θέλουν αυτές τις ευχές. Τα ονό-
ματα θα αλλάξουν πρόσωπα και θα γίνουν σύμβολα. Έτσι, λοιπόν, ας δουν το 
ύφος αυτού του βιβλίου οι αναγνώστες γιατί όπως έλεγε ο Ρουσσώ η ανθρώ-
πινη ζεστασιά δε χάνεται στην ψυχρότητα του χρόνου.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές δεν έχει ανατείλει το 1993. Ό-
μως θα έλθει! Αντί για γιορτή για τα δώδεκα χρόνια της πορείας του γραφείου 
μου στο ιατρικό στερέωμα της Θεσσαλονίκης, γράφω αυτό το βιβλίο. Άλλα 
ση-μεία  θα  είναι  ενδιαφέροντα  και  αλλά  ίσως  βαρετά.  Γι'  αυτό  σας  ζητώ 
προκατα-βολικά  συγγνώμη.  Όμως  είμαι  σίγουρος  αν  το  διαβάσετε  όλο  το 
βιβλίο των 182 σελίδων (έχει ήδη εξαντληθεί προ πολλών χρόνων), τελικά θα 
σχηματίσε-τε  ολοκληρωμένη  γνώμη  για  τις  μεθοδολογίες  που  αναφέρω. 
Πέραν της εργα-σίας του καθενός από εμάς όμως μας ενδιαφέρει το σπίτι μας 
που είναι η πα-τρίδα μας. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό ευτυχισμένων ατόμων 
έχει μία χώρα, τό-σο αυξάνεται και η προσωπική ευτυχία του καθενός.
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Όλοι οφείλουμε να κάνουμε την πατρίδα μας γνωστή στο εξωτερικό, σε 
όλες τις πτυχές της. Όσοι τη γνωρίζουν, την αγαπούν. Όλοι μπορείτε να στεί-
λετε βιβλία στους «μεγάλους» με θέμα την Ελλάδα. Ο Η.Κ. γνωρίζει καλά τον 
άνθρωπο και ακόμα γνωρίζει, ότι ο καθένας δέχεται επιρροές από τον περι-
βάλλοντα κόσμο, ακόμα και ο πρώτος πολίτης μίας υπερδύναμης, όπως οι 
ΗΠΑ. Η Ελλάδα δεν επιδέχεται άλλη συρρίκνωση. Είμαστε πολιτισμένος λαός 
αλλά μέχρι εδώ, ούτε σπιθαμή πιο πέρα. Η Ελλάδα πρέπει να πρωτοπορεί, 
μέσα σε ένα ειρηνικό κόσμο. Η παρακάτω ευχαριστήριος επιστoλή είναι του 
Bill Clinton για την πολυτελή αγγλόφωνη έκδοση του βιβλίου «Οι Έλληνες στη 
Μαύρη Θάλασσα» που του έστειλα.

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε

Συγχαρητήρια για τη μέγιστη κορυφή που κατακτήσατε ως Πρόεδρος 
των Η.Π.Α.

Σας στέλνω αυτό το υπέροχο βιβλίο για να γνωρίσετε τον πολιτισμό 
του βορειοανατολικού κορμού του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Οι Έλληνες δεν υπήρξαν ποτέ πολεμικός λαός, αλλά μόνο φορείς του 
πνεύματος, του εμπορίου και του πολιτισμού.

Από τη Θεσσαλονίκη, τη μητρόπολη των Βαλκανίων, οι Έλληνες σας 
εύχονται  να σας φωτίσει  ο Θεός για  να είστε  δίκαιος και  αποτελεσματικός 
κυρίως για τον φίλο αμερικανικό λαό, αλλά και για όλο τον πλανήτη Γη, όπου 
έμμεσα μπορείτε να επηρεάζετε τις εξελίξεις.

Dr Ηλίας Κωνσταντινίδης

Υποσημείωση 2008. Η χώρα μας έχει μέλλον μέσα σε μία ομοσπονδι-
ακή Ευρώπη και θα σας αποκαλύψω ότι  το όνειρό μου είναι  μία απώτερη 
Ευρώπη, ως «Ευρασία» η οποία θα φθάσει μέχρι και την ιαπωνική θάλασσα 
συμπεριλαμβάνοντας τη μεγάλη δύναμη Ρωσία. Μόνο τότε αυτός ο γίγαντας 
δε θα φοβάται, ούτε την Αμερική, ούτε την Κίνα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2008

Ελπίζω οι αναγνώστες αυτού του μικρού πονήματος να έμειναν ικανο-
ποιημένοι από αυτό το σύντομο ταξίδι σε τμήμα της επαγγελματικής τροχιάς 
ενός θεράποντος ιατρού, που είχε την τόλμη να την εκθέσει στο αναγνωστικό 
κοινό, αποκρύβοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εκθέσουν ή να πληγώ-
σουν τρίτους. 

Πιστεύω ότι ο βελονισμός θα διαδοθεί ευρέως μετά τη δική μου εποχή. 
Ήδη τα τελευταία εννέα χρόνια η σχολή μας που εκπαιδεύει ιατρούς στο βελο-
νισμό έκανε σημαντικά βήματα διάδοσής του. Είμαι διαχειριστής και γενικός 
γραμματέας της εταιρίας και ένας εκ των πέντε βασικών διδασκόντων αυτής. 
Άλλωστε, αν και νέος, είμαι ο πιο παλιός διδάξας.

***  Αυτό το μικρό υπόμνημα του βιβλίου του 1993 αφιερώνεται στους 
νέους γιατρούς, που είναι πολλά υποσχόμενοι.
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