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ΗΡεφλεξολογία είναι μία αρχαία φυσική αφάρ-
μακος συμπληρωματική μέθοδος που βασίζε-
ται στην ύπαρξη αντανακλαστικών σημείων 

στα πέλματα, στις  παλάμες, στα αυτιά τα οποία αντι-
στοιχούν στα όργανα, στους αδένες και στους μυϊκούς  
ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Είναι αξιοσημείωτο 
πως στα πέλματα υπάρχουν 7.�00 νευρικές απολήξεις, 
οι οποίες όταν διεγείρονται κατάλληλα μέσω του νευ-
ρικού συστήματος συνδέονται με ολόκληρο το σώμα.  

Η μέθοδος αυτή έχει τις ρίζες της στην Κίνα, όπου 
5.000 χρόνια πριν εξασκούσαν μια μορφή πιεσο-θερα-
πείας, με αρχές παρόμοιες με αυτές του βελονισμού. 
Επίσης, στην  Αίγυπτο το �.��0 π.Χ., βρέθηκε στη Σα-
χάρα σε τάφο ιατρών, στην Ανκμαχόρ, τοιχογραφία 
που παρουσιάζει ανθρώπους να εφαρμόζουν  παρό-
μοιες μεθόδους με πιέσεις 
στα πέλματα και στα χέρια. 
Ο διάλογος που συνοδεύει 
την τοιχογραφία σαφέστα-
τα αναφέρει επίκληση ία-
σης! 

Ο ανθρώπινος οργανι-
σμός διαθέτει ένα φυσικό 
αμυντικό σύστημα. Σκοπός 
της Ρεφλεξολογίας είναι 
να ενεργοποιήσει αυτό το 
σύστημα και να ενισχύσει 
ενεργοποιώντας μέσω των 
ειδικών  πιέσεων που ανα-
φέραμε όλα τα συστήματα 
του οργανισμού με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση 
της αρμονίας και της ισορροπίας του ίδιου του οργανι-
σμού. Προέρχεται ετυμολογικά από την αγγλική λέξη 
ρεφλέξ (αντανακλαστικό) και την  ελληνική κατάληξη 
– ‘’λογία’’. Η καθημερινή μας ζωή επιβαρύνεται από 
ποικίλους παράγοντες όπως κακή διατροφή, άγχος, 
καθιστική ζωή, συναισθηματικά και επαγγελματικά 
προβλήματα, κακές κλιματολογικές συνθήκες. Επίσης, 
η κατάθλιψη, ο θυμός, το stress κι άλλα συναισθήματα 
έχουν αρνητικές επιδράσεις στο σώμα μας, καθώς έχει 
ανακαλυφθεί από έρευνες πως η  σωματική υγεία και η 
ψυχολογική κατάσταση είναι αλληλένδετες. Όλα αυτά 
αδυνατίζουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργα-
νισμού μας  με αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφόρων 
δυσλειτουργιών. Διεγείροντας λοιπόν συστηματικά 
αυτά τα αντανακλαστικά σημεία με ειδικούς φυσικούς 
χειρισμούς και ειδικές πιέσεις επιτυγχάνεται η ενεργο-
ποίηση, η εξισορρόπηση, η υγεία και η αρμονία του 
οργανισμού μας.

Η Ρεφλεξολογία είναι μία ήπια μέθοδος η οποία 
προσφέρει χαλάρωση, δημιουργεί ευεξία χωρίς πα-
ρενέργειες εφόσον εφαρμόζεται από επαγγελματίες 
Ρεφλεξολόγους με αναγνωρισμένη από τα σωματεία 
ΣΕΡ και ΠΕΣΡ εκπαίδευση. Συνδυάζεται αρμονικά  με 
την συμβατική ιατρική αλλά και με άλλες συμπλη-
ρωματικές αγωγές. Η Ρεφλεξολογία συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, όπως:, μυο-
σκελετικά προβλήματα (οσφυαλγία, ισχιαλγία, αυχε-
νικό σύνδρομο κ.α.), άγχος, αϋπνίες, γυναικολογικές 
διαταραχές (πόνους-ανωμαλίες περιόδου, εμμηνό-
παυση), πεπτικές διαταραχές (σπαστική κολίτιδα κ.α.), 
αλλεργίες, ημικρανίες, υπερκόπωση, αναπνευστικά 
προβλήματα, ήπιες μορφές κατάθλιψης, σκλήρυνση 
κατά πλάκας, πάρκινσον κ.α. Δημοσιευμένες έρευνες 

και μελέτες δείχνουν ότι η 
Ρεφλεξολογία είναι αποτε-
λεσματική στην διαχείρι-
ση του στρες – σχετίζεται 
σύμφωνα με την συμβατι-
κή ιατρική με  το 75% των 
προβλημάτων υγείας των 
ανθρώπων – και στην δια-
χείριση του πόνου!

Το Σωματείο Ελλήνων 
Ρεφλεξολόγων (Σ.Ε.Ρ.) ιδρύ-
θηκε το �99�. Πρωταρχικός 
στόχος του είναι η προστα-
σία του κοινού, η ενημέρω-
ση των Ρεφλεξολόγων και η 

προστασία των μελών του. Έτσι δημιουργήθηκε και 
το περιοδικό μας για την ανάπτυξη και την διάδοση 
της Ρεφλεξολογίας πιστεύοντας ότι η ενημέρωση 
είναι πρώτιστο καθήκον όλων μας. Επίσης το �007 
ιδρύθηκε και το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωμα-
τείο Ρεφλεξολόγων (Π.Ε.Σ.Ρ.).

Ο ΣΕΡ και ο ΠΕΣΡ, συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση των Ρεφλεξολόγων RIEN καθώς και με το 
Παγκόσμιο Σύλλογο Ρεφλεξολόγων ICR, του οποίου 
είναι μέλη. 

Η ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή από συνανθρώ-
πους μας που έχουν γνωρίσει ή επιθυμούν να γνω-
ρίσουν τη μέθοδο της Ρεφλεξολογίας, μας δημιούρ-
γησε την ανάγκη διάδοσης του περιοδικού μας σε 
περισσότερους χώρους, στους οποίους μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση στη σελίδα ��.

Ευγενία Δούλβαρη
Ευγενία Χαλκίδου

[  Γνωριμία με τη Ρεφλεξολογία  ]
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[  editorial  ]

Από τον Μάρτιο του 2010, η Επιτροπή Περιο-
δικού ανέλαβε την συνέχιση της Ναυαρχίδας 
του Σωματείου μας από τα έμπειρα χέρια 

του συναδέλφου Σπύρου Δημητράκουλα.
 
Μέχρι και το14ο τεύχος, απ΄το οποίο και ξεκίνησα 
να γράφω το editorial, ο αγαπητός μας συνάδελφος 
υπερασπίστηκε και τίμησε με τον καλύτερο τρόπο 
τη ρεφλεξολογία μέσω του περιοδικού, όχι μόνον 
μέσω άρθρων, αλλά και με την προσωπική του 
δουλειά. Τί να πούμε που θα κάλυπτε ένα κενό που 
σίγουρα δεν καλύπτει  το εκτόπισμά του. Γνωρίζω 
όμως ότι είναι δίπλα μας σε αυτή τη νέα εποχή του 
περιοδικού. Θέλω να εκφράσω τα πολλά ευχαρι-
στώ!!!!!!!, υπόσχεση για περισσότερη και ουσιαστι-
κότερη δουλειά από εμάς και να υποσχεθώ σε εσάς 
αλλά και στον Σπύρο μας, την επέκταση του περιο-
δικού χωρίς να χάσει το εύρος του, ποικιλία άρθρων, 
διάθεση του περιοδικού σε περισσότερους χώρους 
και με περισσότερα φύλλα, παρά την δύσκολη επο-
χή για όλους μας.
 
Προσβλέπω στην στήριξη τη δική σας, τη διακριτι-
κή βοήθεια του Δ.Σ. και ειδικά του Προέδρου μας κ. 
Μιχάλη Κυριακίδη, του κ. Ιωάννη Πολυεκταρίδη, του 
κ. Γιώργου Κλάδη και όλων σας, που δίνοντάς μας 
τον καλό σας λόγο, μας δίνετε δύναμη και διάθεση 
για σωστή επαγγελματική κάλυψη θεμάτων που μας 
απασχολούν. Να ξέρετε επίσης ότι μέλημά μας είναι 
να δίνουμε βήμα σε όλους τους χώρους. 

Στην Γενική Συνέλευση χαρήκαμε ιδιαίτερα για τη 
διάθεση των νέων συναδέλφων να ενεργοποιη-

θούν σε όλες τις Επιτροπές μας.
Επίσης τα Μπράβο μας και καλή δουλειά στους συ-
ναδέλφους εκλεκτούς παλαιότερους και νέους!!!!!!! 
που εξελέγησαν στις εκλογές του Επαγγελματικού 
μας Σωματείου. Νομίζω ότι τα άτομα με την πορεία, 
την εμπειρία και τη φρεσκάδα τους θα βγάλουν 
πολλά θέματα καινούρια …. και θα δώσουν νέες 
ωθήσεις στον τομέα μας. Εμείς είμαστε εδώ ενω-
μένοι και με νέα πνοή… άλλωστε από όλους μας 
εξαρτάται.
 
Τα ΝΕΑ του Δ.Σ. νομίζω όπως πάντα είναι ενδια-
φέροντα, αλλά σε αυτό το τεύχος έχουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα. Ας στείλουμε όλοι μας τη θετική σκέψη 
προς τα μέλη του Δ.Σ.  που εργάζονται συστηματικά 
για την κατοχύρωση του επαγγέλματός μας και ας 
ελπίσουμε σύντομα να έχουμε καλά νέα. 

Να τονίσω ότι σας περιμένουμε όλους σας στην 
καθιερωμένη ΗΜΕΡΙΔΑ μας. Θα έχει ενδιαφέροντα 
θέματα όπως κάθε χρόνο άλλωστε και να τονίσουμε 
ότι και εδώ υπάρχει μία αλλαγή, ο χώρος που θα μας 
φιλοξενήσει φέτος είναι το Park Hotel.
Ελπίζουμε να μας είναι γούρικο !!!!!!!!!!!!!!!

Κλείνοντας, πιστεύω ότι είναι η εποχή όλοι να κά-
νουμε το καλύτερο που μπορούμε με καλή διάθεση 
και ομαδικότητα, που πρέπει όλους μας να μας δι-
ακρίνει σε αυτό το στοίχημα που λέγεται εξάπλωση 
της Ρεφλεξολογίας, την οποία όλοι ονειρευόμαστε. 

Ευγενία Δούλβαρη 
Ρεφλεξολόγος

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!! 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ!!!!!
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[  τα νέα του Δ.Σ.  ]

Αγαπητοί συνάδελφοι !!!
Ευχόμαστε για την νέα χρονιά, υγεία, ευτυχία και καλή 
χαρούμενη καινούρια χρονιά. Η νέα αυτή χρονιά, ας 
σηματοδότησει την έναρξη  μιας νέας εποχής για το 
σωματείο μας, καθώς αναμένονται εξελίξεις για την 
αναγνώριση του επαγγέλματος μας. Η γέννηση του 
θεανθρώπου και η αλλαγή της νέας χρονιάς, μακάρι 
να αποτελέσει έμπνευση και οδηγό μας, έτσι ώστε 
να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για όλους μας, στις 
δύσκολες αυτές εποχές που διανύουμε.    
Έχει γίνει μια πρώτη επαφή με τον Υπουργό Υγείας κ. 
Λοβέρδο, ο οποίος έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον και 
έχει βάλει στην ατζέντα του συνάντηση μαζί μας, για 
να δούμε το καλύτερο για το επάγγελμά μας. Επίσης 
και η Υπουργός Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου εξετάζει 
τα θέματά μας.
Η χρονιά αυτή έκλεισε για μας, με την Γενική Συ-
νέλευση και την υποδοχή των νέων μελών μας, που 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου. Η υποδοχή έγι-
νε στα γραφεία το συλλόγου μας, σε κλίμα ζεστασιάς 
και συνεργασίας. Στην Γενική Συνέλευση που ακο-
λούθησε έγινε ο οικονομικός απολογισμός του 2009, 
προτάθηκαν ενδιαφέρουσες αλλαγές του καταστατικού 
του ΣΕΡ, καθότι είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός 
των διαδικασιών και λειτουργιών του σωματείου, έτσι 
ώστε να μπούμε δυναμικά στον αγώνα για την πρόοδο 
και την ευημερία του σωματείου μας. 
Κατά την διάρκεια της συνέλευσης συζητήθηκε το 
θέμα της ασφάλειας των μελών του ΠΕΣΡ, περί αστι-
κής ευθύνης, έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο των 
επιτροπών κο Γιάννη Πολυαχταρίδη και σύντομα θα 
καταλήξουμε στην ασφαλιστική εταιρία με την οποία 
θα συνεργαστούμε. 
Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε στις 

εκλογές του ΠΕΣΡ, που διεξήχθησαν σε κλίμα συ-
νεργασίας και απόλυτης αρμονίας. Τα νέα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, είναι κατά σειράν ψήφων 1) 
Κυριακίδης Μιχάλης 2) Δημητράκουλας Σπύρος 3) 
Φραγκάκη Μαρία 4) Καφούρου Γεωργία και 5) Καψίλη 
Αφροδίτη. 
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη και πολύ σημαντική 
συνάντηση της επιτροπής εκπαίδευσης του ΠΕΣΡ, από 
εκπροσώπους των σχολών Ρεφλεξολογίας και τέθηκαν 
οι βάσεις για ένα ενιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το 
οποίο θα στηρίζουν όλες οι σχολές. Μια πολλή σημα-
ντική πρωτοβουλία για την επαγγελματική εξέλιξη της 
ρεφλεξολογίας, η οποία και θα συνεχιστεί. 
Το ΔΣ του ΣΕΡ ευχαριστεί την συνάδελφο και μέλος 
του ΔΣ, Άννα Ψαθά, για την προσφοράς της ως ταμίας 
του σωματείου, καθώς και για όλη την προσφορά της 
στο σωματείο. Η αγαπητή μας Άννα κατόπιν επιθυμίας 
της αποχωρεί από την θέση του ταμία για προσωπικούς 
λόγους. Την θέση του ταμία του ΣΕΡ αναλαμβάνει η 
πρώτη επιλαχούσα των εκλογών, η συνάδελφος Παναγι-
ωτίδου Μεταξία. 
Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα και 
κοπή της πίττας του ΣΕΡ, με θέμα «Η εφαρμογή της 
Ρεφλεξολογίας συνδυαστικά με άλλες ολιστικές μεθό-
δους και προσεγγίσεις». 
Κλείνοντας να ευχηθούμε για ακόμα μια φορά,  ευτυχι-
σμένος ο Καινούριος Χρόνος !! Η υγεία, η θετικότητα, 
η ειρήνη και η πίστη ας πλημμυρίσει τις ψυχές μας 
και ας αποτελέσει οδηγό μας στην ζωή !!

Με πολλή Αγάπη    
Εκ μέρους του Δ.Σ 

Μιχάλης Κυριακίδης
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[  Ημερίδα  ]

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στην 
10η Ημερίδα Ρεφλεξολογίας και στην κοπή της πίτας, που θα γίνει την 

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011, 
στο ξενοδοχείο Park hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα. 

Το θέμα της Ημερίδας είναι 
«Η εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας συνδυαστικά 

με άλλες Ολιστικές Μεθόδους και Προσεγγίσεις»

Ομιλητές: 
Γιάτση Ιωάννα, Χειρούργος Οδοντίατρος, Ρεφλεξολόγος 

Δούλελας Αθανάσιος, Ιατρός Καρδιολόγος. Διδ. Ιατρικής σχολής, 
τακτικό μέλος ελληνικής εταιρίας ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

                Καραλοϊζος  Λάζαρος, Πυρηνικός Ιατρική, ομοιοπαθητικός, βελονισμός, Ρεφλεξολογία.

Κυριακίδης Μιχάλης Ρεφλεξολόγος, Πτυχιούχος Ιατρικής, 
Φυσιοθεραπευτής (Πρόεδρος Σ.Ε.Ρ. & Π.Ε.Σ.Ρ.)

Μούζαρου Αγγελική MD, DiHom  Ειδ/νη Καρδιολογίας Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο “ΚΑΤ” 
Υπεύθυνη τμήματος Έρευνας Universal Studies of Health and Business, 

Επίσημο μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού CAMbrella 

Ώρα προσέλευσης : 09:30

Ώρα έναρξης : 10:00  

Ώρα λήξης : 15:00
 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει η κοπή της πίτας και θα προσφερθεί cocktail.
 

Τιμή συμμετοχής: 30 €



 � www.reflexology.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΟ 3o ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τ
ο πρώτο βήμα για την εξέλιξη της ρεφλε-

ξολογίας και την ανάδειξή της στο ευρω-

παϊκό επιστημονικό στερέωμα είναι πλέον 

γεγονός. Στις � και � Δεκεμβρίου �0�0 πραγματοποι-

ήθηκε στο Βερολίνο το �ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο 

συνδυαστικής  (Integrative) ιατρικής (medicine).

 Integrative Medicine(συνδυαστική ιατρική),  πρό-

κειται για κλάδο της ιατρικής όπου συνδυάζει την 

κλασσική ιατρική με εναλλακτικές και συμπληρω-

ματικές μεθόδους. Το θέμα του 

συνεδρίου ήταν  ‘The future of 

Comprehensive Patient Care’. Ανα-

λυθήκαν θέματα που είχαν σχέση 

με πόνο, πρωτοβάθμια περίθαλ-

ψη, καρκίνο,  σχέση θεραπευτή 

– θεραπευόμενου, θέματα ασφά-

λειας στην έρευνα, αλλεργίες κ.α.  

Το συνέδριο διοργανώθηκε από 

το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιατρικής 

και Επιδημιολογίας, Πανεπιστή-

μιο CHARITE (Πανεπιστήμιο Ιατρι-

κής του Βερολίνου). www.charite.

de/epidimiologie.  Οι συμμετοχές  

ήταν κυρίως από Γερμανία, Ιταλία, 

Δανία, Αγγλία, Ελβετία, κ.α., και για πρώτη φορά κα-

τάφερε ένα νεοσύστατο  ιδιωτικό ελληνικό ίδρυμα 

να εκπροσωπήσει ενεργά την Ελλάδα, με μια αξιό-

λογη εργασία (τμήμα έρευνας του Universal Studies 

of Health and Business).  

Το θέμα της εργασίας αφορά στην αντιμετώπιση 

της οσφυαλγίας με ρεφλεξολογία σε συνδυασμό με 

ηλεκτροβελονισμό χωρίς βελόνες και βεντούζες. 

Η ανακοίνωση ήταν πρωτότυπη, λόγω του ότι ποτέ 

στο παρελθόν δεν είχε υπάρξει εργασία σε ιατρικό 

συνέδριο που να αναφέρεται στην ρεφλεξολογία ως 

μέθοδο θεραπείας. Για την εργασία χρησιμοποιήθη-

καν τα ιστορικά τριών ασθενών οι οποίοι έπασχαν 

από κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου στην ΟΜΣΣ. Τα 

περιστατικά είχαν όλα απεικόνιση της βλάβης με 

MRI (μαγνητική τομογραφία), και άλγος στην οσφυ-

ϊκή περιοχή. 

Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την 

αποκατάστασή τους ήταν κυρίως 

ρεφλεξολογία (με ηλεκτροβελονι-

σμό χωρίς βελόνες και βεντούζες)  

χωρίς άλλη παράλληλη θεραπεία  

(φαρμακευτική αγωγή ή φυσικοθε-

ραπεία). Οι ασθενείς που δέχτηκαν 

ρεφλεξολογία είχαν αρχικά βελτί-

ωση και τελικά πλήρη ύφεση του 

άλγους. Το συμπέρασμα είναι ότι 

βάση των προαναφερθέντων πι-

στεύουμε  πως θα ήταν χρήσιμο να 

διερευνηθεί κατά πόσο  η ρεφλε-

ξολογία μπορεί να ενταχθεί στην 

φαρέτρα των θεραπειών της οσφυ-

αλγίας. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως ήταν η μοναδι-

κή παρουσίαση που αναφερόταν στην ρεφλεξολο-

γική μέθοδο.

Το μεγαλύτερο μέρος των παρουσιάσεων αφο-

ρούσε στον βελονισμό – ηλεκτροβελονισμό, ομοι-

οπαθητική, συνδυασμένη ιατρική (ΙΜ), καθώς και 

στις  βεντούζες και στα  βότανα – κινέζικα βότανα. 
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Επίσης, υπήρχαν  εργαστήρια που έδιναν την δυ-

νατότητα επαφής με τις παραπάνω μεθόδους. Άξιες 

λόγου ήταν οι ομιλίες του καθηγητή Ιατρικής Lewith 

G, (Southampton, UK.), ο οποίος τόνισε πως η ιατρι-

κή είναι μια και ενιαία και όλες οι συμπληρωματικές  

– εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να συνεισφέρουν 

και να βοηθήσουν στην υγεία του ανθρώπου, χωρίς 

να σημαίνει πως η καθεμία από μόνη της, μπορεί να 

φτάσει στην αλήθεια. Μια ακόμη σημαντική παρου-

σία στο συνέδριο, ήταν του γνωστού καθηγητή δερ-

ματολογίας του Πανεπιστήμιου του Μονάχου, 

Ring J, που επισήμανε την συμβολή της συνδυαστι-

κής  ιατρικής  στην αντιμετώπιση των αλλεργιών. 

Στο συνέδριο υπήρξαν παράλληλες εργασίες του 

Πανευρωπαϊκού Ερευνητικού Δικτύου, για την συ-

μπληρωματική – εναλλακτική ιατρική (CAMbrella). 

Κατά την διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθη-

κε ένταξη νέων μελών. Το τμήμα του USHB ήταν ένα 

από τα καινούρια μέλη, γεγονός το οποίο αποτελεί 

μια αναγνώριση της ερευνητικής του προσπάθειας. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

το γεγονός της ανακοίνωσης είναι ελπιδοφόρο για 

την ειδικότητα της ρεφλεξολογίας. Η επιστημονική 

κοινότητα αποδεχόμενη την παρουσίαση αυτής της 

εργασίας, ουσιαστικά  αναγνώρισε  την αναγκαιό-

τητα να επενδύσει σε περισσότερες έρευνες γύρω 

από αυτή την μέθοδο. Ο προσανατολισμός για εμάς 

είναι πλέον σαφής, συνεχίζουμε την σκληρή δου-

λειά για την επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου 

της ρεφλεξολογίας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά  

τον Πρόεδρο των σχολών U.S.H.B, κ. Μιχάλη Κυρια-

κίδη, ο οποίος από την αρχή αναγνώρισε την ανα-

γκαιότητα μιας τέτοιας προσπάθειας και βρίσκεται 

συνεχώς δίπλα μας αρωγός. 

Ανδριανόπουλος Δ., Καραμιχάλη Ε., 

Μούζαρου Α., Ψαθά Α
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Το νεύρο της Ρεφλεξολογίας
Το ισχιακό νεύρο είναι ενδιαφέρον, φυσικά, γιατί τόσοι 
πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από πόνους του ισχιακού νεύ-
ρου. Αλλά για τους Ρεφλεξολόγους το νεύρο έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, διότι αυτό είναι το νεύρο που διενεργεί – με-
ταφέρει όλες τις αισθήσεις αφής και πόνου από τα πόδια. 
Κάθε πόδι περιέχει 75.000 ελεύθερες νευρικές απολήξεις 
καταγράφοντας ό, τι κάνουμε ως Ρεφλεξολόγοι! Αυτή η 
απίστευτη ποσότητα των πληροφοριών αναμεταδίδεται στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα μέσω του ισχιακού νεύρου. Ως εκ 
τούτου, είναι λογικό να υποτεθεί ότι η ορθή λειτουργία του 
ισχιακού νεύρου είναι απαραίτητο για ένα καλό αποτέλεσμα 
της Ρεφλεξολογίας.

Το ισχιακό νεύρο
Λατινικά όνομα: Nervus Ischiadicus. 
Προέλευση: Ο� - Ι� (ιερού πλέγματος) 
Πορεία: Μέσα από την πύελο στην περιοχή των γλουτών. 
Συνεχίζει κάτω στο πίσω μέρος του ποδιού, όπου χωρίζεται 
σε δύο κλάδους, τους περονιαίο και κνημιαίο νεύρα. 
Κινητική νεύρωση: λαγονοκνημιαίοι και όλη την κνήμη και 
το πόδι.
Αισθητηριακή νεύρωση: Κάτω πόδι και πέλμα.

Ισχιαλγία
Ισχιαλγία είναι ο πόνος που ακτινοβολεί από την περιοχή 
των γλουτών κάτω στο πόδι. Κάπου κατά μήκος του ισχια-
κού νεύρου είναι εγκλωβισμένο, προκαλώντας ερεθισμό ή 
φλεγμονή και έτσι τον πόνο.

Πίεση Ρίζας
Ελαφρώς απλοποιημένα, μπορεί κανείς να διακρίνει ανάμε-
σα σε δύο κύριες αιτίες των ισχιακού πόνου: εγκλωβισμού 
της ρίζας και εντάσεις μυών των πυελικού ή γλουτών περιο-

χές. Πίεση ρίζας συνεπάγεται τα σπονδυλικά νεύρα από τους 
Ο�-Ι�. Μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο από μια διολίσθηση 
ή κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, η οποία είναι πιο συχνή 
εμφάνισης στην ομάδα �0-50 ετών. Παγίδευση της ρίζας των 
νεύρων μπορεί επίσης να οφείλεται σε αρθριτική στένωση 
του σπονδυλικού σωλήνα (σπονδυλική στένωση). Αυτό πιο 
συχνά συμβαίνει με τους ηλικιωμένους.

Ο απιοειδής μυς 
Μια πιο συνηθισμένη αιτία για την ισχιαλγία είναι εντάσεις 
μυών στους γλουτούς. Το ισχιακό νεύρο αφήνει την πύελο 
μέσω ενός ανοίγματος (το υπαπιοειδές - infrapiriform τρή-
μα), όπου μοιράζεται το περιορισμένο μέγεθος του χώρου 

με αρκετούς μυς, νεύρα και αγγεία (Εικ. �). Το νεύρο έχει 
μια ιδιαίτερη σχέση με τον απιοειδή μυ, σε ορισμένα άτομα 
πράγματι περνάει μέσα από το μυ. Ο απιοειδής μυς εκφύεται 
από την κοιλιακή επιφάνεια (εσωτερικό) του ιερού στο επί-

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τους 
Δανούς ρεφλεξολόγους Dorthe Krogsgaard 

και Peter Lund Frandsen
Κλείνουμε την παρουσίαση των Δανών ρεφλεξολόγων Dorthe Krogsgaard και Peter Lund Frandsen με 
την ιδιαίτερη αναφορά τους στο ισχιακό νεύρο.
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πεδο των Ι�-Ι� και καταφύεται στο μηρό (μείζονα τροχαντή-
ρα). Εντάσεις σε αυτό το μυ μπορεί, επομένως, πολύ εύκολα 
να συμπιέσουν το ισχιακό νεύρο (Απιοειδή σύνδρομο) και να 
προκαλούν πόνο. Ευτυχώς αυτή η κατάσταση είναι σχετικά 
εύκολη να αξιολογηθεί και να θεραπευτεί.

Το ανακλαστικό σημείο για τον απιοειδή μυ  
Το αντανακλαστικό αντιμετωπίζεται πολύ σχολαστικά με αρ-
γές, βαθιές κινήσεις. Είναι μια καλή ιδέα να δώσετε ιδιαίτερη 
προσοχή στην έκφυση (ιερό οστούν) και στην κατάφυση 
(μείζονα τροχαντήρα). Βλέπε Εικ. 9.

Νεύρο Ρεφλεξολογικό σημείο για το ισχιακό νεύρο
Το σημείο αυτό έχει μια καλά καθορισμένη τοποθεσία στο 
άνω όριο του  οστού της πτέρνας (Εικόνα �0). 

Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας τεχνική 
Νεύρο - Ρεφλεξολογίας, η οποία είναι μια ακριβής στατική 

πίεση στο περιόστεο του οστού έως ότου ο πόνος στο 
σημείο έχει εξαφανιστεί (μέγιστος χρόνος εφαρμογής �5 
δευτερόλεπτα).

Τι κάνει την μεγάλη διαφορά 
στις Θεραπείες Ρεφλεξολογίας;
Δύο Ρεφλεξολόγοι δεν εργάζονται με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να σεβαστεί κανείς 
τις δικές του δυνάμεις. Μερικοί έχουν εξαιρετικές δεξιότητες 
διαίσθησης, άλλοι μπορεί να έχουν μια εξαιρετική ικανό-
τητα να οραματίζονται τα μέρη του σώματος στα οποία 
εργάζονται. Για μερικούς η ικανότητα συγκέντρωσης και να 
εισέλθουν σε μια «κατάσταση θεραπείας” έχει υψηλή προ-
τεραιότητα, ενώ άλλοι έχουν υψηλή γνώση της ανατομίας, 
φυσιολογίας, δημογραφικούς παράγοντες, κ.λπ., και είναι σε 
θέση να το μεταδώσουν αυτό στους πελάτες τους. Όποια και 
να είναι τα ισχυρά στοιχεία σας, νομίζουμε ότι θα πρέπει να 
εστιάσετε σε αυτά ως μια στέρεη βάση για όλες τις πτυχές 
της δουλειάς σας.

Ως Ρεφλεξολόγοι μπορούμε να επωφεληθούμε από τα 
νέα πεδία της έρευνας, τις αναπτυσσόμενες νέες γνώσεις 
σχετικά με την ενέργεια και τον τρόπο που το σώμα διατηρεί 
την ομοιόσταση. Τρόποι για να γίνει αυτό περιλαμβάνει την 
απεικόνιση των ποδιών και του σώματος, τα αντανακλαστι-
κά συστήματα και ολόκληρου του ατόμου, ως ένα πρότυπο 
δόνησης της ενέργειας. Να γνωρίζουμε την πληθώρα των 
συστημάτων επικοινωνίας που δρουν. Να επικεντρώσουμε 
την προσοχή και την πρόθεσή μας για την εξεύρεση “του 
παραθύρου” για να “μας καλέσουν μέσα”. Για να αναμει-
χθούμε με το ενεργειακό έδαφος - biofield του πελάτη, να 
προσφέρουμε ερεθίσματα χωρίς προκαθορισμένη έκβαση, 
και αφήστε τον εσωτερικό γιατρό του πελάτη να κάνει τη 
δουλειά.

Μετάφραση από το πρωτότυπο κατόπιν αδείας - 
Σπύρος Δημητράκουλας.
http://touchpointdk.vip.web-selv.dk/touchpoint/UK/UK_
artikler_Big%�0difference.htm

Αναδημοσιεύεται από το 
http://spiros-reflexologia.blogspot.com/
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Παραθέτουμε ένα από τα αξιώματα για τα οποία μιλάει ο συγγραφέας 
σχετικά με την ασθένεια και μας συμβουλεύει για το πώς μπορούμε να 
επηρεάσουμε εμείς οι ίδιοι την υγεία μας.
 
Η ασθένεια είναι κάτι το πολυδιάστατο, και συνδέεται με μια περί-
πλοκη και συστημική πραγματικότητα στοιχείων, που βρίσκονται 
σε μόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Η ιατρική είναι βασισμένη σε ένα διπλό αξίωμα που στηρίζεται στο δι-
αχωρισμό του σωματικού από το ψυχικό. Πρώτον, θεωρεί ότι εάν ένα 
φαινόμενο εκδηλώνεται στο σωματικό επίπεδο, αυτό συμβαίνει επειδή 
είναι φαινόμενο που αφορά το σώμα. Δεύτερον, όταν έχει προσβληθεί 
ένα συγκεκριμένο όργανο, ως αιτία θεωρείται η κακή λειτουργία του 
οργάνου.
 
Όμως, στην καθημερινή μας εμπειρία παρατηρούμε ότι μια άσχημη ψυ-
χολογική κατάσταση, μια άσχημα βιωμένη διαπροσωπική σύγκρουση, 
η απώλεια του νοήματος της ζωής, ένα φιλοσοφικό δίλημμα, η υπερέ-
νταση της καθημερινής ζωής, όλα αυτά, επηρεάζουν έντονα την σωμα-
τική μας υγεία. Αντιστρόφως, σωματικές διαταραχές μπορούν να μας 
εμποδίσουν να αισθανόμαστε καλά μέσα μας, μπορεί να μας κάνουν 
να χάσουμε την πίστη μας ή να μας κατακρημνίσουν σε βαθιά κρίση. Το 
να προσπαθείς να θεραπεύσεις κάποιον άνθρωπο διαχωρίζοντας την 
σωματική, την ψυχική, την κοινωνική και την πνευματική του διάσταση, 
μου φαίνεται ότι προέρχεται από αδυναμία αντίληψης που είναι αναπο-
τελεσματική αλλά και επιβλαβής. Δηλαδή το σωματικό επηρεάζει το 
ψυχικό, όπως και το ψυχικό επηρεάζει το σωματικό.
 
Επιπλέον, ακόμα και αν περιοριστούμε αυστηρά στη σωματική σφαίρα, 
η κινεζική ιατρική, η ομοιοπαθητική, η οστεοπαθητική αλλά ακόμη και 
άλλοι κλάδοι όπως η ορθοδοντική, η (etiopathie), η ολιστική ιατρική, 
μας έχουν δείξει ότι η ανισορροπία κάποιου ιδιαίτερου οργάνου, προ-
καλείται συχνά από την ανισορροπία κάποιου άλλου οργάνου. Δεν είναι 
σπάνιο το γεγονός, οι ιγμορίτιδες να θεραπεύονται απελευθερώνοντας 
τις τοξίνες τους στο συκώτι, ο πόνος της ράχης να ανακουφίζεται με 
ξεμπλοκάρισμα των εντέρων, οι πονοκέφαλοι να εξαλείφονται με ανά-
ταξη του κόκκυγα ή τα προβλήματα των γονάτων να ρυθμίζονται με 
αναπροσαρμογή του κλεισίματος των σαγονιών ... Και πάλι, δεν πρόκει-
ται να βρούμε την λύση στο πρόβλημα επιτιθέμενοι στο ίδιο το όργανο. 
Θα ήταν περισσότερο πρόσφορο να επανεισαγάγουμε στην ιατρική την 
ολιστική και συστημική θεώρηση ώστε να μπορέσουμε να ενεργή-
σουμε πιο αποτελεσματικά.
 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που ευρέως αποκαλείται ασθένεια 
δεν είναι παρά η έκφραση μιας ανισορροπίας (μη ορατή διαδικασία) 
που προσπαθεί να επανέλθει σε ισορροπία (ορατή διαδικασία). Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο, το όργανο πρέπει να θεωρείται μόνο ως το σημείο 
εκδήλωσης, μέσα από το οποίο προσπαθεί να εκφραστεί, η διαδικασία 
της θεραπείας. Σε καμία περίπτωση, δεν είναι η πρωταρχική αιτία! Η αι-
τία, αυτό το είδαμε ήδη, είναι η εσωτερική σύγκρουση, το έντονο στρες, 
το οποίο όταν λυθεί, ξεπεραστεί, επιτρέπει τη θεραπεία.

Πώς να προλάβουμε τις ασθένειες και πώς να τις θεραπεύσουμε ;
 
Ο εγκέφαλός μας δε σφάλει ποτέ και αυτός είναι που ενεργοποιεί όλες 
τις «ασθένειες» έτσι ώστε να εγγυηθεί στο άτομο τις μεγαλύτερες πιθα-
νότητες επιβίωσης. Καμιά πάθηση, καμιά ανισορροπία μας δεν οφείλε-
ται στην τύχη.
 
Θα μπορέσουμε να καταλάβουμε από πού προέρχονται όλες οι ασθένει-
ές μας, και θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να τις προλαμβάνουμε μαθαί-
νοντας τις βασικές αρχές της επικοινωνίας τις οποίες κάθε άνθρωπος 
θα έπρεπε να κατέχει : το να εκφράζει τις ανάγκες και τα συναισθήματά 
του, να τολμά να αντιπαρατίθεται στους άλλους (με σεβασμό βέβαια), 
να αναγνωρίζει και να δέχεται την πραγματικότητα όπως αυτή είναι, οι 
πράξεις του να είναι προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα, να τελει-
ώνει τις όποιες συναισθηματικές εκκρεμότητες έχει με τους άλλους, να 
συγχωρεί. Ας πάρουμε αυτές τις αρχές μία μία, για να εξετάσουμε με 
ποιο τρόπο μπορούν να μας κάνουν να αποφύγουμε τις ασθένειες ή να 
μας θεραπεύσουν...

- να εκφράζουμε τις ανάγκες μας: πολλές απογοητεύσεις, πολλές 
καταστάσεις στρες προέρχονται από το γεγονός ότι αφενός, λίγοι είναι 
οι άνθρωποι που γνωρίζουν συνειδητά τις αληθινές ανάγκες τους και 
αφετέρου, ακόμη πιο σπάνιοι είναι εκείνοι που έχουν την ικανότητα να 
τις εκφράσουν με κατάλληλο τρόπο. Συνεπώς, συσσωρεύουμε μίση 
και μνησικακίες, μένουμε μπλοκαρισμένοι σε αδιέξοδα. Αισθανόμαστε 
βέβαια ότι κάτι δεν μας ταιριάζει, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς να ξεφύ-
γουμε. Μας συμβαίνουν συχνά απαράδεκτα πράγματα. Εντούτοις τα 
δεχόμαστε, επειδή δεν γνωρίζουμε ούτε καν τα όριά μας, σχετικά με το 
τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε.
      Το να ξαναμάθουμε να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες μας και τα όριά 
μας για όσα δεν θέλουμε πια, το να είμαστε ικανοί να τα εκφράσουμε 
στους συνομιλητές μας, χωρίς να φοβόμαστε τις συνέπειες, αυτό είναι 
ένας από τους τρόπους που μπορεί να προλάβουν ή να θεραπεύσουν 
τις ασθένειες που προκαλούνται από τις ανθρώπινες εσωτερικές συ-
γκρούσεις και τις απογοητεύσεις.
 
-  να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας: Το συναίσθημα μοιάζει με 
το σύμπτωμα. Είναι ο δείκτης του βαθμού ικανοποίησης ή μη ικανοποί-
ησης των αναγκών μας. Μια ανάγκη μας ματαιώνεται· εμφανίζεται ένα 
δυσάρεστο συναίσθημα (θυμός, θλίψη, φόβος, κ.λπ.). Μια ανάγκη μας 

Η Γλώσσα της Θεραπείας 
Απόσπασμα από το άρθρο
«Η γλώσσα της θεραπείας: η ιστορία μιας επανάστασης στην ιατρική επιστήμη» 
Του Ζαν-Ζακ Κρεβκέρ (Jean-Jacques CREVECOEUR)
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ικανοποιείται· ένα ευχάριστο συναίσθημα θα εκδηλωθεί (χαρά, ευχαρί-
στηση, κ.λπ.). Δυστυχώς, η παιδεία μας μας έχει διδάξει, να αντιμετωπί-
ζουμε τα συναισθήματά μας όπως η ιατρική αντιμετωπίζει τα συμπτώ-
ματα : να τα αρνούμαστε, να τα απορρίπτουμε, να τα εξαφανίζουμε. Με 
αυτό τον τρόπο στερούμαστε τα καλύτερα σημάδια, που έχουμε στη 
διάθεσή μας για να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι είναι καλό για μας και 
τι δεν είναι. Αυτή η άγνοιά μας μάς οδηγεί στην απογοήτευση, αφού μην 
έχοντας πια τους φωτεινούς δείκτες στον πίνακα ελέγχου, δεν ειδοποι-
ούμαστε καν ότι μια ή περισσότερες ανάγκες μας ματαιώνονται. Σ’ αυτό 
το σημείο ο εγκέφαλος παίρνει αναγκαστικά τα ηνία, για να εγγράψει 
στη βιολογική διαδικασία των οργάνων τις ίδιες πληροφορίες που μας 
είχαν δώσει τα συναισθήματα [Ας συγκρίνουμε το σώμα μας (φυσικό 
όχημα) με ένα αμάξι (αυτοκίνητο όχημα), εάν οι φωτεινοί δείκτες του 
πίνακα ελέγχου (τα συναισθήματα) δεν λειτουργούν πια ή δεν ληφθούν 
υπόψη, η βλάβη θα εκδηλωθεί στα όργανα της μηχανής (στα όργανα 
του σώματος)].
      Το να ξαναμάθουμε λοιπόν να ακούμε τα συναισθήματά μας, να τα 
αναγνωρίζουμε και να τα δεχόμαστε, να τα ευχαριστούμε μάλιστα που 
επαγρυπνούν για μας, είναι ένας πρώτος σταθμός για να αποφεύγουμε 
τις καταστρεπτικές εσωτερικές συγκρούσεις και το στρες. Εάν, επιπλέον, 
μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας με τρόπο κατάλληλο, 
υπεύθυνα, χωρίς να αποδίδουμε στους άλλους την ευθύνη, θα μπορέ-
σουμε πολύ γρήγορα να ξαναβρούμε την ισορροπία μας.
 
-  να τολμούμε τις αντιπαραθέσεις, με σεβασμό στους άλλους: πό-
σες φορές, σε δύσκολες, τεταμένες, δυσάρεστες καταστάσεις, δεν συνέ-
βη να μη τολμήσουμε να πούμε τα πράγματα στον άλλο, με σεβασμό, 
αλλά και σταθερά, με θάρρος ; Πόσες φορές δεν κατάπιαμε τα λόγια μας 
από φόβο μην προκαλέσουμε σύγκρουση ; Φοβόμαστε συχνά να πού-
με δυσάρεστα πράγματα, επειδή πιστεύουμε ότι είναι προτιμότερο να 
διατηρούμε την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Όμως αυτή η ειρή-
νη είναι απατηλή, αφού μέσα μας μπορεί να γεννιέται ένα ισχυρό βίαιο 
συναίσθημα. Σημειώστε ότι ακόμη και ο υπολογισμός είναι λανθασμέ-
νος : θέλοντας να αποφύγουμε τη σύγκρουση, δεν λέμε αυτό που θα 
έπρεπε να ειπωθεί. Όμως, μην λέγοντας τίποτα, αυξάνουμε την αίσθηση 
απογοήτευσης και μνησικακίας μέσα μας, μέχρι που η κατάσταση γίνε-
ται αφόρητη. Τότε, είτε ξεσπάμε βίαια πάνω στον άλλο, οπότε συμβαίνει 
αυτή η σύγκρουση και η ρήξη που ακριβώς θέλαμε να αποφύγουμε, 
είτε καταπίνουμε τα συναισθήματά μας για άλλη μια φορά, και τότε 
συμβαίνει ο καρκίνος ή η οξεία ασθένεια, που μας καλεί να εξετάσουμε 
προσεχτικά την ανισορροπία που έχουμε δημιουργήσει ...
Το να τολμάμε την σύγκρουση, είναι το να μάθουμε να μιλάμε για τα 
πράγματα που μας ενοχλούν, ήρεμα, χωρίς υπεκφυγές. Το να μάθου-
με να εκφράζουμε με ειλικρίνεια το τι μας συμβαίνει, είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να φροντίζουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους.
 
-  να αναγνωρίζουμε και να δεχόμαστε την πραγματικότητα όπως 
αυτή είναι: συχνά έχω παρατηρήσει, ότι πολλές ασθένειες ξεκινάνε 
όταν αρνούμαστε να δούμε μια κατάσταση, όταν της αντιστεκόμαστε, 
όταν δεν δεχόμαστε αυτό που μας συμβαίνει. Έτσι, μπορεί να μπούμε 
σε καταστάσεις εσωτερικής σύγκρουσης, αντίστασης, αυτοϋποτίμησης, 
απώλειας της ταυτότητας ή του χώρου κυριαρχίας μας. Και όσο περισ-
σότερο μαχόμαστε την πραγματικότητα, τόσο περισσότερο ενισχύου-

με την επιρροή της και τη δύναμή της πάνω μας, μέχρις ότου εξαντλη-
θούμε.
      Χωρίς να είμαστε καθόλου μοιρολάτρες (το θέμα δεν είναι να είμαστε 
ανθρώπινα ράκη που δέχονται τα πάντα χωρίς αντίδραση, αντιθέτως), 
το να δεχόμαστε την πραγματικότητα είναι το να τολμάμε να την κοι-
τάμε κατάματα, αντικειμενικά, χωρίς να κρίνουμε. Είναι επίσης το να 
αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα γεγονότα, θεωρώντας τα ούτε 
καλά, ούτε κακά : η συμβουλή μου είναι, να θεωρούμε μάλλον ό,τι μας 
συμβαίνει σαν ευκαιρίες που μας προσφέρονται για να μάθουμε κάτι 
καινούργιο.
 
-  οι πράξεις μας να είναι προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα: 
Ο Γιούνγκ επέμενε πολύ σε αυτό το σημείο. Πράγματι, δεν υπάρχει θε-
ραπεία εάν δεν δράσουμε πραγματικά. Συχνά, μένουμε εγκλωβισμένοι 
στις εσωτερικές συγκρούσεις μας και τα στρες, επειδή δεν τολμάμε να 
δράσουμε. Ή ακόμα χειρότερα : επειδή νομίζουμε ότι αρκεί να συνειδη-
τοποιήσουμε την αιτία του καρκίνου μας για να θεραπευθούμε. Λάθος. 
Όσοι πίστεψαν πως είναι έτσι, έχουν πεθάνει. Η δράση είναι ο μόνος 
τρόπος να δώσουμε στον εγκέφαλο την πληροφορία ότι η συγκρουσια-
κή κατάσταση τελείωσε. Ειδάλλως, το είδαμε παραπάνω, η ενεργοποίη-
ση της ασθένειας δεν θα σταματήσει ποτέ.
 
-  να τελειώνουμε τις όποιες συναισθηματικές εκκρεμότητες έχουμε 
με τους άλλους: αυτή η έννοια εκφράστηκε για πρώτη φορά από την 
Ελίζαμπεθ Κίμπλερ Ρος (Kübler-Ross), την ελβετίδα γιατρό που μετανά-
στευσε στις Η.Π.Α, από όπου ξεκίνησε η εφαρμογή της φροντίδας για 
την ανακούφιση των βαριά ασθενών, που σήμερα είναι διαδεδομένη 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Έλεγε, ότι πολλοί ασθενείς, στο τέλος της ζωής 
τους, αισθανόντουσαν την απόλυτη ανάγκη να συμφιλιωθούν με αυ-
τούς με τους οποίους είχαν έρθει σε ρήξη. Παρατήρησε χιλιάδες φορές, 
ότι μόλις αυτές οι εκκρεμείς υποθέσεις έκλειναν, οι ασθενείς πέθαιναν 
την ίδια νύχτα, νηφάλιοι και γαληνεμένοι.
      Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε το τέλος της ζωής μας, 
στο τελευταίο στάδιο μιας μακράς και επίπονης ασθένειας για να το κά-
νουμε αυτό. Από προσωπική εμπειρία ξέρω, ότι κλείνοντας ταχτικά τις 
εκκρεμείς υποθέσεις μου, με βοηθάει να διατηρώ την ισορροπία μου 
και να μην δημιουργώ άχρηστες και επιζήμιες πηγές άγχους.
 
-  να συγχωρούμε: τέλος, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, να συγ-
χωρούμε. Όχι, να συγχωρήσουμε τον άλλο για το κακό που μπορεί να 
μας έχει κάνει, αλλά να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας για τον πόνο που 
δεχτήκαμε να ζήσουμε τόσο καιρό, μέχρις ότου χαλαρώσουμε, μέχρις 
ότου εκφράσουμε στον άλλο τις ανάγκες και τα συναισθήματά μας, μέ-
χρις ότου τολμήσουμε την αντιπαράθεση, μέχρις ότου, επιτέλους, ανα-
γνωρίσουμε και δεχτούμε την πραγματικότητα, μέχρις ότου κλείσουμε 
τις εκκρεμότητές μας.
      Όσο και αν μας εκπλήσσει, υπεύθυνοι για τα σοκ, τις εσωτερικές 
συγκρούσεις, το στρες μας, δεν είναι ποτέ οι άλλοι, ούτε τα γεγονότα. Ο 
τρόπος που δεχτήκαμε το γεγονός, ο τρόπος που το αντιληφθήκαμε, το 
ερμηνεύσαμε, το φιλτράραμε, αυτός είναι πάντα που γεννάει τον πόνο 
μας ή την χαρά μας. Δηλαδή, τελικά, με πολλή αγάπη, χιούμορ και ταπει-
νότητα, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας για την ηλιθιότητά 
μας και να μας συγχωρήσουμε για το κακό που μας κάναμε.
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Η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει τις χώρες χαμη-
λής και μέσης ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενης και της 
χώρας μας) με αποτέλεσμα να επηρεάζονται άμεσα τα 
εργατικά κοινωνικά στρώματα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί 
σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, και ωθεί μεγάλα 
τμήματα του πληθυσμού της χώρας μας να περιορίζεται 
μόνο στα απολύτως απαραίτητα αγαθά ακόμα και αν πρό-
κειται για θέματα υγείας.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν ο κλάδος μας πλέον θεωρεί-
ται σαν είδος πολυτελείας. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε σε 
ένα κλίμα συνεργατικότητας για να καταφέρουμε να ανα-
δείξουμε την ρεφλεξολογία ως συμπληρωματική μέθοδο 
αντιμετώπισης διάφορων παθολογικών καταστάσεων.
Πρόσφατες καταγραφές στην Ευρώπη έδειξαν ότι το 70-
�0% των πολιτών έχουν χρησιμοποιήσει συμπληρωματι-
κές και εναλλακτικές θεραπείες. Ένα πολύ μεγάλο ποσο-
στό που μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει
Το ερευνητικό τμήμα του Universal Studies of Health and 
Business επιχειρεί μια αξιόλογη προσπάθεια για την ανά-
δειξη της ειδικότητας μας ως συμπληρωματική μέθοδο 
θεραπείας.
Η προσπάθεια αυτή συνίσταται στη Πανελλήνια Καταγρα-
φή περιστατικών που έχουν δεχτεί Ρεφλεξολογία, δηλαδή 
στην δημιουργία του Registry Ρεφλεξολογίας.
Η καταγραφή διενεργείται από το τμήμα ερευνών του 
USHB με βασικό στόχο την επιστημονικά τεκμηριωμένη 
ανάδειξη της Ρεφλεξολογίας ως συμπληρωματικού θερα-
πευτικού συστήματος, με σύγχρονη στατιστική ανάλυση, 
η οποία και είναι αποδεκτή από όλη την επιστημονική κοι-
νότητα.
Οι βασικοί στόχοι της καταγραφής είναι: 
�. Η επίσημη αναγνώριση του επαγγέλματος μας, από την 
Ελληνική πολιτεία και τον κρατικό μηχανισμό της υγείας.
�. Αποτύπωση της εικόνας της ρεφλεξολογίας στην 
Ελλάδα.

�. Να ευαισθητοποιηθούν οι ασθενείς για την ταχύτερη 
προσέλευσή τους.
�. Να γίνουμε πιο συνειδητοί στην τήρηση ιστορικού των 
ασθενών.
Δεδομένου ότι τέτοιων ειδών καταγραφές για την ρεφλε-
ξολογία δεν έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, γίνεται 
κατανοητή η σημασία την οποία θα έχουν τα αποτελέσμα-
τα της παρούσας μελέτης. 
Η καταγραφή αυτή προσδίδει δύναμη στους επαγγελμα-
τίες ρεφλεξολόγους γιατί αφενός θα υπάρχει μια τράπεζα 
περιστατικών στην οποία θα μπορεί ο κάθε επαγγελματίας 
(ιδιαίτερα ο νέος) να αναφέρεται και να ενημερώνεται ενώ 
ταυτόχρονα  θα αποτελέσει και ένα εργαλείο διεκδίκησης 
μιας αξιόλογης θέσης στα επαγγέλματα υγείας.  
Δίνεται η δυνατότητα σε όλους του ρεφλεξολόγους να 
συμβάλλουν ενεργά στην πραγματοποίηση αυτού του 
μοναδικού στόχου για την κατοχύρωση της Ρεφλεξολογί-
ας.. Ο τρόπος συμβολής στην διαδικασία αυτή είναι απλός 
και δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο. Στις �5.0�.�0�0 θα πραγ-
ματοποιηθεί δωρεάν ημερίδα ενημέρωσης στην σχολή 
Universal Studies of Health and Business και η παρουσία 
όσων ενδιαφέρονται θα είναι σημαντική για τη δύσκολη 
αυτή προσπάθεια όλων μας. Περισσότερες λεπτομέρειες 
αλλά και οδηγίες για τον τρόπο συλλογής και καταγραφής 
των δεδομένων θα δοθούν στην ημερίδα. 
Πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι να συμβάλουμε σε αυτή την 
προσπάθεια,για να αναδείξουμε την ρεφλεξολογία ως συ-
μπληρωματική θεραπευτική μέθοδο

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας: 
κ. Διαμαντοπούλου Σταματική 
(γραμματέας ερευνητικού τμήματος) 
τηλέφωνο: ��0 9955��� 
email: m.diamantopoulou@universalstudies.gr       

Εκ μέρους του ερευνητικού τμήματος των Universal Studies of 
Health and Business
Δημήτριος Ανδριανόπουλος
Ρεφλεξολόγος – Ερευνητής

Πανελλήνια Καταγραφή 
Ρεφλεξολογικών Περιστατικών

                 EGISTRY ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
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Αυτός ο κόσμος γεννήθηκε 
μέσα από πόνο. Στην αρχή, 
πολύ πριν γεννηθούμε, πριν ακό-
μα σχηματιστεί ο πλανήτης στον 
οποίο ζούμε, μια μικρή αλλαγή 
συνέβη. Η τάξη που υπήρχε μέ-
χρι τότε, διαταράχθηκε. Ακολού-

θησε μια μεγάλη έκρηξη, την οποία ακολούθησαν άλλες 
μικρότερες εκρήξεις και συνέχισαν ακόμα μικρότερες. 
Μέσα από τις φωτιές των εκρήξεων γεννήθηκαν γαλαξίες, 
ηλιακά συστήματα, πλανήτες, μετεωρίτες. Όλα με τον ίδιο 
τρόπο, φωτιά και πόνος.

Πολύ αργότερα, ήρθαμε εμείς, μακρινοί απόγονοι της 
πρώτης έκρηξης. Ο ίδιος νόμος μας διέπει. Ερχόμαστε 
στη ζωή μέσα από πόνο. Για το βρέφος είναι η αλλαγή, η 
πρώτη ανάσα στον αέρα μετά από εννιά μήνες στο υγρό 
στοιχείο. Ο τοκετός για τη μητέρα περιγράφεται ως ο με-
γαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει άνθρωπος.

Όσο υπάρχει ζωή, θα υπάρχει και πόνος. Ο πόνος είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένος με τη ζωντανή ύλη. Και φυσικά, 
δεν είναι μόνο σωματικός. Ενίοτε, οι «άλλοι πόνοι» είναι 
περισσότερο επώδυνοι από τους σωματικούς, αλλά ποιος 
είπε ότι αυτοί δε συνδέονται μεταξύ τους; Ποιος ξέρει με 
σιγουριά ποια είναι η αιτία και ποιο το σύμπτωμα;

Στο σώμα μας, υπάρχουν αναρίθμητοι νευρώνες. Σκεφτεί-
τε ότι μόνο στο ένα πέλμα υπάρχουν περίπου 7.�00 νευρι-
κές απολήξεις! Οι νευρώνες υποδέχονται και μεταφέρουν 
τα ερεθίσματα από όλο το σώμα στο νωτιαίο μυελό και 
στον εγκέφαλο. Εκεί βρίσκεται το κεντρικό σύστημα ανά-
γνωσης, αξιολόγησης και διαχείρισης των ερεθισμάτων. 
Φαίνεται ξεκάθαρα πως μια διαδικασία «αλληλογραφίας» 
συμβαίνει καθημερινά στο σώμα μας. Μηνύματα από όλες 
τις περιοχές πηγαίνουν στον εγκέφαλο κι αυτός απαντάει 
με συγκεκριμένες εντολές.

Ο πόνος είναι μήνυμα. Μια προειδοποίηση για κάθε 
διαταραχή της υγείας. Ένα μήνυμα από το σώμα προς 
εμάς.

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται τον πόνο, σχεδόν τον 
εχθρεύονται. Τι άδικο για κάτι που έχει σαν σκοπό να ενη-
μερώσει και να προστατεύσει! Δε χρειάζεται να τον διώ-
χνουμε, ούτε να τον αγνοούμε. Συμβαίνει στους ιστούς 
του σώματός μας, δεν είναι κάτι ξένο. Εκεί, φιλικά, ας τον 

αντιμετωπίσουμε όπως του αρμόζει. Ας διαβάσουμε αυτό 
το μήνυμα και να δούμε τι θέλει να μας πει, τι κρύβεται 
πίσω απ’ αυτό. Όσο προσπαθούμε να τον κρύψουμε, όσο 
κάνουμε ότι δεν υπάρχει, τόσο αγνοούμε την αιτία που 
τον προκάλεσε, τόσο τη θρέφουμε.

Το βίωμα του πόνου είναι δυσάρεστο, σε κανέναν δεν αρέ-
σει. Δοκιμάζει συνεχώς τα ανθρώπινα όρια και τις αντοχές 
μας. Δε θυμάμαι, όμως, κάτι που να μας δόθηκε εύκολα, 
που δεν προσπαθήσαμε για να το κατακτήσουμε. 
Η αντιμετώπιση του πόνου εκπαιδεύει τον άνθρωπο. 
Μας σκληραγωγεί και μας μαθαίνει να ξεπερνάμε τις 
δυσκολίες.

Υπάρχουν και περιπτώσεις ακόμα πιο δύσκολες. 
Κάποιοι πόνοι όταν αγνοούνται, δεν αξιολογούνται σω-
στά, γίνονται στην πορεία ισχυροί και φτάνουν μέχρι τον 
περιορισμό της σωματικής κίνησης. Οπωσδήποτε μια 
κατάσταση δυσάρεστη. Ακόμα και τότε υπάρχει όφελος. 
Μας δίνει χρόνο για περισυλλογή, να καταλάβουμε 
πού κάναμε λάθος. Να σκεφτούμε και να επανεκτιμή-
σουμε. Να αλλάξουμε. 
Μπορεί να μας προικίσει με υπομονή…

Φώτης Σκουρλέτης
Ρεφλεξολόγος
http://www.myreflexologist.gr/

Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο για το ότι ενδιαφέρθηκε 
να μας στείλει το άρθρο του, είναι πολύ ιδιαίτερο και αληθινό. 
Είμαστε τελικά ιδιαίτεροι εμείς οι Ρεφλεξολόγοι.

Η επιτροπή του περιοδικού.

Περί Πόνου
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Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, όπως κάποιες φορές θα πάνε,
Όταν ο δρόμος που διαβαίνεις δείχνει όλο ανηφορικός,

Όταν τα έσοδα είναι χαμηλά και τα χρέη υψηλά,
Και θέλεις να χαμογελάσεις αλλά αναστενάζεις,

Όταν η φροντίδα για όλα, σε πιέζει πολύ
Ξεκουράσου, αν χρειάζεται, μα μην παραιτείσαι!

Η ζωή είναι αλλόκοτη με τις στροφές της και τα γυρίσματά της,
Όπως ο καθένας από εμάς κάποια στιγμή μαθαίνει,

Και κάποια στιγμή, η αποτυχία εμφανίζεται,
Εκεί που νόμιζες ότι θα κερδίσεις, κάτι ανατρέπεται

Μην παραιτείσαι, παρόλο που ο ρυθμός δείχνει αργός…
Μπορεί να επιτύχεις με ένα άλλο φύσημα…

Συχνά ο στόχος είναι πιο κοντά από ότι μπορεί να φανταστεί
Ένας αδύναμος και παραπαίων άνθρωπος,

Συχνά ο αγωνιστής παραιτείται,
Εκεί που μπορεί και να σήκωνε την κούπα του νικητή,

Και έμαθε αργά καθώς η νύχτα έφευγε,
Πόσο κοντά ήταν στην χρυσή κορώνα…..

Επιτυχία είναι η αποτυχία αναποδογυρισμένη,
Η ασημένια απόχρωση των σύννεφων της αμφιβολίας,

Και δεν μπορείς ποτέ να καταλάβεις πόσο κοντά είσαι,
Μπορεί να είσαι πολύ κοντά, όταν φαίνεται ότι είσαι πολύ μακριά,
 
Οπότε, μείνε στη μάχη παρόλο που μπορεί να δέχεσαι το δυνατότερο χτύπημα…
Όταν τα πράγματα μοιάζουν να είναι χειρότερα, τότε είναι που ΔΕΝ πρέπει να παραιτηθείς….

Ευγενία Χαλκίδου

Μην παραιτείσαι!!

Η ανοιχτή καρδιά
Η ανοιχτή καρδιά συμβολίζει ένα από τα υψηλότερα πνευματικά 
διδάγματα- το μονοπάτι της φροντίδας. Αν σκεφτούμε τους εαυτούς 
μας να κάνουμε ανιδιοτελείς πράξεις, ακόμα και μικρές, για άλλους 
ανθρώπους, κερδίζουμε σε πνευματικό και ψυχικό ανάστημα και 
ευεξία. Σκεφθείτε την καρδιά σας σαν ένα κινητό ιατρείο μεγαλο-
σύνης, μονίμως ανοιχτό για οποιονδήποτε που καλεί και χρειάζεται 
τις υπηρεσίες του….
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Στα πλαίσια της ανάπτυξης του περιοδικού μας, επιθυμία 
μας ήταν και θα είναι να συμπεριλαμβάνονται άρθρα από 
το χώρο των Συμπληρωματικών-Εναλλακτικών Θεραπει-
ών και το χώρο της Ιατρικής. Στο προηγούμενο τεύχος 
αναφερθήκαμε στην ομοιοπαθητική. Σε αυτό το τεύχος, 
σας παραθέτουμε ένα ενδιαφέρον άρθρο που λάβαμε 
σχετικά με την ορθοδοντική. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως 
τον Ορθοδοντικό κ.Ελευθέριο Τσακαλάκη ο οποίος μας 
κάνει τη γνωριμία με την Ορθοδοντική.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ:
Η Ορθοδοντική είναι ειδικότητα της Οδοντιατρικής, η 
οποία ασχολείται με την διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία 
των οδοντικών και σκελετικών ανωμαλιών των γνάθων. 
Σκοπός της θεραπείας είναι η αποκατάσταση της καλής 
λειτουργίας του στόματος, η επίτευξη ισορροπίας και αρ-
μονίας μεταξύ των δοντιών και προσώπου για ένα υγιές 
χαμόγελο και η βελτίωση της αισθητικής του προσώπου. 
Ο Ορθοδοντικός είναι ειδικευμένος οδοντίατρος, ο οποί-
ος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία [�] χρόνια μετα-
πτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά 
προγράμματα ορθοδοντικής και ασχολείται αποκλειστικά 
με την θεραπεία ορθοδοντικών προβλημάτων.

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
Ο τύπος και η σοβαρότητα του ορθοδοντικού προβλή-
ματος καθορίζουν τον κατάλληλο χρόνο για την έναρξη 
της θεραπείας. Γενικά, συνίσταται η πρώτη επίσκεψη στον 
ορθοδοντικό να πραγματοποιείται σε ηλικία � – 7 ετών 
προκειμένου να διαγνωσθούν τυχόν προβλήματα που 
μπορούν να αντιμετωπισθούν με προληπτική θεραπεία. 
Τέτοιου είδους προβλήματα είναι  η πρόωρη απώλεια 
των παιδικών δοντιών, η έξη θηλασμού του αντίχειρα, 
η ασυμμετρία της κάτω γνάθου, η έκτοπη ανατολή των 
δοντιών κλπ. Η έγκαιρη επέμβαση δύναται να προλάβει 
την επιδείνωση και να διευκολύνει την τελική θεραπεία. 
Η κυρίως επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία συνήθως 
αρχίζει σε ηλικία άνω των δέκα [�0] ετών και σίγουρα πριν 
την εφηβεία, ώστε η σωματική αύξηση να επιτρέπει την 
τροποποίηση της αύξησης των γνάθων.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την ορθοδοντική θεραπεία. 
Τα δόντια και οι ιστοί που τα στηρίζουν είνια πρακτικά τα 
ίδια σε παιδιά και ενήλικες. Σε ορισμένες χώρες όπως στις 
ΗΠΑ το ποσοστό των ενηλίκων αασθενών αγγίζει το �0%. 
Σε περίπτωση σκελετικών δυσμορφιών, η θεραπευτική 

αντιμετώπιση περιλαμβάνει συνδυασμόροθοδοντικής και 
γναθοχειρουργικής.

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:
Κατά την πρώτη επίσκεψη ο ορθοδοντικός εξετάζει τον 
ασθενή και γίνεται εκτίμηση του προβλήματος.
Αν ο ασθενής χρήζει άμεσης θεραπείας, τότε λαμβάνονται 
διαγνωστικά αποτυπώματα για εκμαγεία μελέτης από 
γύψο, φωτογραφίας του ασθενή και ακτινογραφίες [πανο-
ραμική και πλάγια κεφαλομετρική].
Με την ανάλυση των παραπάνω διαγνωστικών στοιχείων 
αποφασίζεται το σχέδιο θεραπείας, το οποίο παρουσιάζε-
ται στον ασθενή αναλυτικά, μαζί με τις πιθανές εναλλακτι-
κές λύσεις.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ:
Υπάρχουν δύο [�] είδη ορθοδοντικών μηχανισμών:
- κινητοί, όταν ο ασθενής μπορεί μόνος του να τους αφαι-
ρέσει από το στόμα του και
- ακίνητοι, οι οποίοι μένουν σταθεροί στα δόντια κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας.
Τα κινητά μηχανήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για την 
διεύρυνση του οδοντικού τόξου και τη διόρθωση σκελετι-
κών προβλημάτων με καθοδήγηση της αύξησης της γνά-
θου. Υπάρχουν επίσης και τα εξωστοματικά μηχανήματα, 
που στηρίζονται στο κεφάλι και δημιουργούν χώρο για τα 
δόντια ή αναστέλλουν την αύξηση της γνάθου σε σκελε-
τικό πρόβλημα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
Η ορθοδοντική θεραπεία συνήθως διαρκεί από �� έως �� 
μήνες και μεταξύ των επισκέψεων μεσολαβεί χρόνος τρι-
ών [�] έως εξί [�] εβδομάδων.
Με την ολοκλήρωση της θεραπείας και την αφαίρεση των 
μηχανισμών είναι απαραίτητη η διατήρηση του αποτελέ-
σματος για μία περίοδο που ποικίλλει εξαρτώμενη από δι-
άφορους παράγοντες. Η διατήρηση γίνεται με κινητούς ή 
ακίνητους μηχανισμούς. 

Ελευθέριος Τσακαλάκης
Master of Science, University of Helsinki, Finland 
Royal Dental College, Aarhus, Denmark 

Ορθοδοντική 
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Για τους Νέους και Παλιούς Συναδέλφους που θέλουν πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της ατομικής τους επιχεί-
ρησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στοιχεία ταυτότητας:
α) Αστυνομική ταυτότητα (Έλληνες πολίτες)
β) Διαβατήριο σε ισχύ (πολίτες ΕΕ)
γ) Διαβατήριο, άδεια παραμονής (πολίτες εκτός ΕΕ), άδεια εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (διάρ-
κειας τουλάχιστον � έτους)

Παραστατικό για την έδρα
α) Μίσθωση: μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία του ιδιοκτήτη
β) Δωρεάν παραχώρηση μέχρι Α΄ βαθμού συγγένειας: υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης με το γνήσιο της 
υπογραφής (περιγραφή του ακινήτου και μνεία για άρση του οικογενειακού ασύλου για τυχόν φορολογικό έλεγχο) 
και το Ε9 του ιδιοκτήτη
γ) Ιδιόχρηση: Ε9 αν η αγορά είναι εντός του τρέχοντος έτους, το συμβόλαιο αγοράς και υπεύθυνη δήλωση ιδιόχρησης 
(περιγραφή του ακινήτου και μνεία για άρση του οικογενειακού ασύλου για τυχόν φορολογικό έλεγχο)

Ασφαλιστικός φορέας μελών
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής (ΟΑΕΕ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ΤΑΕ Ταμείο Εμπόρων, 
ΤΣΑΥ, Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, ΙΚΑ, κλπ)

Επιμελητήριο ή Σύλλογος
α) Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο που απαιτείται
β) Βεβαίωση συλλόγου

Σύμβαση έργου (αν υπάρχει)

Για δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται προέγκριση άδειας λειτουργίας από τον αρμόδιο Δήμο

Συμπληρωμένα τα έντυπα Μ� και Μ� που τα παραλαμβάνουμε από την εφορία
Όλα τα δικαιολογητικά πρωτότυπα και απλές φωτοτυπίες
Απαιτείται η παρουσία του ίδιου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου με το γνήσιο της υπογραφής

ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ
Επαγγελματικό επιμελητήριο
Εφορία-Μητρώο
Εγγραφή στον ΟΑΕΕ
Εγγραφή στο επαγγελματικό επιμελητήριο
Εφορία-θεώρηση βιβλίων και μπλοκ. 

Αναδημοσίευση από to http://spiros-reflexologia.blogspot.com/

Δικαιολογητικά για Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης Νέων Ρεφλεξολόγων
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Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ �η

Όσοι από τους συναδέλφους, επιθυμούν μέσω του Περιοδικού μας να καταχωρήσουν την 
ατομική τους διαφήμιση, παρακαλούμε να έρθουν σε επαφή με την αρμόδια διαφήμισης 

κα. Ευγενία Δούλβαρη στο τηλ. �9�7 975�70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ �η
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συνάδελφοι κ.Σπύρος Δημητράκουλας και κα.Ευγενία 
Δούλβαρη επισκέφθηκαν και παρέδωσαν το ποσό των �00 Ευρώ στην συνάδελφο και ασθενή 
κα Ευθυμία Καμπούρογλου τα οποία μαζεύτηκαν μετά από τη δική σας συνεισφορά από την 
πώληση του βιβλίου «Συνεδρίες Ρεφλεξολογίας για ασθενείς με καρκίνο». Βιβλία υπάρχουν 

ακόμα στο Σωματείο τα οποία μπορείτε και να προμηθευτείτε. 
Σας ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση, 
Η επιτροπή περιοδικού

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει προοπτική 

εθελοντικής συνεργασίας του Σ.Ε.Ρ. 

με Δημόσιο Νοσοκομείο 

εντός Αττικής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πολύ 

σημαντικό αυτό έργο παρακαλούμε να 

το δηλώσουν στη γραμματεία του Σ.Ε.Ρ. 

μέχρι τις �0 Φεβρουαρίου �0��*.

Οι υποψήφιοι εθελοντές θα πρέπει να είναι  

μέλη του Σ.Ε.Ρ. ή του Π.Ε.Σ.Ρ. . Στους εθελοντές 

θα δοθεί η απαραίτητη εκπαίδευση για την 

αντίστοιχη προσπάθεια.

 *ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Αμφιτρίτης ��, Τ.Κ.�75��, Π.Φάληρο

ΣΥΝΘΕΣΙΣ
Δωρίδος �0 & Δοϊράνης, Τ.Κ. �����, Αιγάλεω

ΔΙΟΔΟΣ
Νικ.Ουρανού �, Τ.Κ. ���7�, Λυκαβηττός

UNIVERSAL STUDIES OF HEALTH & BUSINESS
Ιτέας ��, Αργυρούπολη

NATURAL HEALTH SCIENCE 
Κτίριο �Πανδρόσου ��, Τ.Κ. �75��, Π.Φάληρο

NATURAL HEALTH SCIENCE 
Κτίριο �Λ.Αμφιθέας 7� & Ανδρομάχης �, Τ.Κ.�75��, 
Π.Φάληρο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΕΚΤΑΡΙΔΗΣ
Θήρας ��, Τ.Κ.���5�, Αργυρούπολη

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Σωκράτους ��, ΤΚ. ��5 ��, Κηφισιά

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠαράρτημαΑμφικτύωνος �� & Πουλοπούλου 
Τ.Κ. ��� 5�, Θησείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΙΔ.ΚΙΡΑΝΗΣ
Δημητρίου κ Καραολή 59 - Βύρωνας Φαρμακείο

ΤΕΡΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κανιγγος �9 
- Αθήνα Φαρμακείο

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ &.ΣΙΑ Ε.Ε.
Πρατίνου �� - Παγκράτι Φαρμακείο

ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Κορυτσάς �0 - �� - Βύρωνας Φαρμακείο

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ - ΒΕΝΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 
Θεμιστοκλέους �9 - ΓλυφάδαΦαρμακείο 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΡΑ - ΜΩΥΣΙΔΗ
Δαμάρεως �� - Παγκράτι Φαρμακείο

Μ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΟΥ 
Δαμάρεως 7� - Παγκράτι Φαρμακείο

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΛΙΑ
Φρύνης � - ΠαγκράτιΦαρμακείο

Δ.ΚΑΛΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ευτυχίδου �� - Παγκράτι Φαρμακείο

ΦΑΝΗΣ ΒΟΥΓΙΑ
Χρεμωνίδου 5� - Παγκράτι Φαρμακείο

ΝΙΚΟΛΑ ΗΛ.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ
Φρυγίας �� - Βύρωνας Φαρμακείο

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΗ
Αλκέτου �5 - Παγκράτι
Βιταμίνες - Συμπληρώματα διατροφής

ΒΥΖΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ
Καψάλη � - Κολωνάκι Φαρμακείο 

ΚΡΗΤΙΚΟΥ Π.ΔΙΟΝΥΣΗ
Εθν.Αντίστασης �5� - Καισαριανή Φαρμακείο 

ΜΑΡΙΑ Θ.ΤΣΕΝΤΣΕΡΗ
Εθν.Αντιστάσεως �� - Καισαριανή Φαρμακείο 

Σ.ΥΦΑΝΤΗ - Π.ΣΙΩΖΟΣ
Υμηττου �7 - 5� Παγκράτι  Φαρμακείο

ΜΑΡΙΑ Ε.ΜΑΡΚΑΚΗ
Ανδρομάχης �� - Π.Φάληρο Φαρμακείο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
Νίκης �, ΣύνταγμαΦαρμακείο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΗΣ - ΑΠ.ΤΡΑΣΤΕΛΗΣ
Βουλής �� & Μητροπόλεως ��, Σύνταγμα Φαρμακείο

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΧΟΥ-ΑΥΔΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ηφαίστου �, Βάρη Φαρμακείο

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Λ. Αγ. Βαρβάρας �0, Π. Φάληρο Φαρμακείο

ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ Φ=�,���
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αθ.Διάκου ��, Ελληνικό

ΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Αγ.Λαύρας ��, Α.Πατήσια

ΕΥΖΩΙΑ ΣΠΑΝΟΥ Μ.Βουλής �7 & Ερμού, Σύνταγμα

ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Ιωνίας �, Ν.Σμύρνη 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER 
& ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Μάρκου Μουσούρου �9 & Στίλπωνος �� ,Αθήνα

ΓΟΥΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αλκέτου �5 -�7 Παγκράτι

“ΦΙΛΟΙΚΟ”
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μ.Αντύπα ��, Ηλιούπολη

Σημεία Διάθεσης της Εναρμόνισης



 �� www.reflexology.gr


