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  Οι στόχοι μας κατά τα άλλα παραμένουν σταθεροί. Η καλλιέργεια του θεραπευτικού 
ήθους στους μαθητές μας. Η μελέτη και εφαρμογή της αρχαίας γνώσης. Η πλήρης κατάρ-
τιση στις τέχνες της θεραπείας. Στην  επιδιώκουμε την διαρκή άνοδο του ΑΚΑΔΗΜΙΑ
επιπέδου σπουδών, μέσα από ελευθερία πνεύματος και λόγου. Η εκπαίδευση στην 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ στηρίζεται σε στιβαρές βάσεις στην Ελληνική, την Κινέζικη, την Ινδική και 
την Θιβετάνικη σκέψη. Ταυτόχρονα η ΑΚΑΔΗΜΙΑ λειτουργεί και ως θεραπευτικό κέντρο, 
ώστε η μελέτη της  αρχαίας γνώσης να μην παραμένει θεωρία αλλά να έχει και πρακτική 
εφαρμογή. Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ γεννάει την ελπίδα και την αισιοδοξία πως μέσα από τα μονο-
πάτια της αρχαίας γνώσης, ίσως καταφέρουμε να βρούμε απαντήσεις στα δύσκολα θέ-
ματα της εποχής μας.

  Με την βοήθεια του Θεού, την συμπαράσταση των δασκάλων και των μαθητών της, η 
 εισέρχεται φέτος στην δέκατη ένατη εκπαιδευτική χρονιά. Καλωσορίζουμε ΑΚΑΔΗΜΙΑ

τους νέους και παλιούς μαθητές μας σε αυτήν. Αγωνιζόμαστε μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες να διατηρήσουμε αναμμένο το φως της ελπίδας. Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ Αρχαίας Ελλη-
νικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής χρησιμοποιώντας τον Ελληνικό λόγο, εκπαι-
δεύει πλήθος μαθητών στις τέχνες της θεραπείας, μέσα απ΄την Παραδοσιακή Κινέζικη 
και Αρχαία Ελληνική Ιατρική.

  Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν στην εκπαίδευση, μετά την γνωστή πανδημία δεν 
άφησαν ανεπηρέαστη και την Σχολή μας. Ταχύτατα προσαρμόσαμε, μέσα στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων μας, την διαδικασία εκπαίδευσης στην νέα εποχή της τηλε-εκπαίδευ-
σης. Βλέπουμε τον κόσμο ν' αλλάζει ραγδαία γύρω μας, να προκύπτουν νέα δεδομένα 
ως προς τα πάντα και κατανοούμε την ανάγκη προσαρμογής. 

  Η τηλε-εκπαίδευση που επιβλήθηκε δια ροπάλου στις μέρες μας, αναγκαστικά θα 
αποτελέσει το μέλλον στην διαδικασία της μάθησης. Εμείς εδώ στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ δη-
λώνουμε την πρόθεση προσαρμογής στην καινούργια εποχή. Διατηρούμε την δια 
ζώσης εκπαίδευση ως κόρην οφθαλμού και ως την ουσιωδέστερη μέθοδο μετάδοσης 
της γνώσης, αλλά ταυτόχρονα παρέχουμε την δυνατότητα της τηλε-εκπαίδευσης στο 
σύνολο των θεωρητικών μαθημάτων της Σχολής. 



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

2

  Το έργο το οποίο παράγεται μέσα στους κόλπους της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ είναι πολυεπίπεδο.
ον1  Πρώτο πολύ σημαντικό είναι ο πολυπληθής αριθμός θεραπευτών, ιδιαίτερα Παραδο-

σιακής Κινέζικης Ιατρικής και Βελονισμού που έχουν γεννηθεί μέσα στους κόλπους της 
. Οι απόφοιτοι θεραπευτές της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ αν και οι περισσότεροι από ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

αυτούς ξεκινούν από τελείως διαφορετικές αφετηρίες ως προς την θεραπεία, μέσα 
απ' την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχεται, καταφέρνουν να επιτελέσουν με 
επιτυχία και ήθος το θεραπευτικό τους έργο.
  Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ακολουθώντας τα σημάδια των καιρών έχει θέσει ως προτεραιότητα την 
διάδοση της αρχαίας γνώσης ως προς τις τέχνες της θεραπείας. Η διάδοση της αρχαίας 
γνώσης (Ελληνικής και Κινέζικης) σε όσο γίνεται ευρύτερα στρώματα του Ελληνικού πλη-
θυσμού, ιδιαίτερα μέσα από την θεραπευτική τέχνη του Βελονισμού, θα επιτρέψει την 
ανάδυση μιας νέας λαϊκής ιατρικής. Η νέα αυτή λαϊκή ιατρική στηρίζεται θεωρητικά στον 
Ιπποκράτη και τους Κινέζους και πρακτικά στην εφαρμογή του Βελονισμού. Η νέα αυτή 
λαϊκή ιατρική θα μπορέσει να επουλώσει τις πληγές που έχει προκαλέσει η σύγχρονη 
Δυτική Ιατρική. Μέσα από την διάδοση της θεραπευτικής τέχνης του Βελονισμού, τόσο 
σε μαθητές (θεραπευτές) όσο και ασθενείς, επιδιώκουμε την κατ' οίκον εφαρμογή του 
Βελονισμού, ως κύριου θεραπευτικού εργαλείου για αυτογνωσία και αυτοΐαση.
  Επιδιώκουμε την διάχυση της γνώσης της θεραπευτικής τέχνης του Βελονισμού λόγω 
της απλότητας, της ασφάλειας και της ικανότητας αυτής της τέχνης να μετατρέπει τους 
απλούς ανθρώπους σε θεραπευτές. Αυτή την τέχνη του Βελονισμού που γεννάει θερα-
πευτές, αυτή την τέχνη που δίνει λύσεις, που φέρνει αυτογνωσία, που διευρύνει τον 
νου, που καλμάρει κάθε πόνο, χωρίς ζημιά (όπως απαιτεί η Ιπποκρατική σκέψη) μα 
μόνο με όφελος, αυτή την τέχνη που είναι ανεβλαβής, επιδιώκουμε εμείς της ΑΚΑΔΗ-
ΜΙΑΣ να διαδώσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Το να διαχυθεί και να διαδοθεί η 
θεραπευτική τέχνη του Βελονισμού προς όλες τις κατευθύνσεις θα είναι ευγενές και 
μεγάλο κοινωφελές έργο.

  Αυτό επιδιώκουμε είτε μέσα από την παραγωγή θεραπευτών που τους διδάσκουμε 
να διδάσκουν τους ασθενείς τους, είτε μέσα από την εκμάθηση της τέχνης στους ίδιους 
τους ασθενείς που επισκέπτονται την ΑΚΑΔΗΜΙΑ για θεραπευτική βοήθεια. Επισημαί-
νουμε ότι μόνο μία λαϊκή Ιατρική χωρίς έπαρση και αλαζονεία, απλή σαν τους απλούς 
καθημερινούς ανθρώπους, θα μπορέσει να επουλώσει σε βάθος χρόνου τις πληγές 
που' χει επιφέρει στην ανθρώπινη φύση η έπαρση και η αλαζονεία της Δυτικής Ιατρικής. 
Γι' αυτό ο στόχος μας είναι να γεννηθεί μια νέα λαϊκή ιατρική βασισμένη θεωρητικά 
στον Ιπποκράτη και τους Κινέζους και πρακτικά στον Βελονισμό.

  Αυτό είναι το πιο αφανές αλλά ταυτόχρονα το πιο σημαντικό απ' τα έργα που πα-
ράγει η ΑΚΑΔΗΜΙΑ και προσφέρει απλόχερα σε όλους.

ον2  Παράγουμε θεραπευτές με ήθος ιδιαίτερο που εκπλήσσει τους ασθενείς και απλούς 
ανθρώπους. Επίσης αποτελεσματικούς, χωρίς να προκαλούν βλάβες. Αυτά όλα χωρίς 
εξετάσεις, φραγμούς, εμπόδια και σκοτεινά σημεία που τέρπουν τους φαύλους. Δεν 
υπάρχουν σκοτάδια στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ο καθένας καταθέτει εδώ τον καλύτερο εαυτό 
του και γίνεται φάρος θετικής ενέργειας και θεραπείας.
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  Πολλοί απ' τους θεραπευτές που γεννάμε μέσα στους κόλπους της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ βιο-
πορίζονται πλέον αποκλειστικά με τον Βελονισμό. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας 
εκ του μη όντος και ταυτόχρονα επιτελούμε κοινωφελές έργο ιδιαίτερα αγαπητό 
στους ασθενείς.



ο8 θεραπευτές βοηθάμε πλήθος ασθενών κάθε χρόνο Ως   που προσέρχονται για να 
βοηθηθούν μέσα στους κόλπους της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ. Μέσα στους κόλπους της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
λοιπόν εκτός από το εκπαιδευτικό παράγεται και πάρα πολύ σημαντικό θεραπευτικό 
έργο. Το έργο αυτό γίνεται ταυτόχρονα εκπαιδευτική ύλη για τους μαθητές της Σχολής.

ο 3 Παράγουμε δασκάλους οι οποίοι μέσα από τις εκπαιδευτικές διεργασίες που 
συμβαίνουν μέσα στους κόλπους της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ αποκτούν εξαιρετικά ταλέντα στην 
διδασκαλία των εναλλακτικών θεραπευτικών τεχνών. Πολύ σύντομα όποιος ασχο-
λείται με την εναλλακτική Ιατρική στην Ελλάδα, θα είναι υποχρεωμένος να προσλάβει 
δασκάλους που έχουν υπάρξει μαθητές και δάσκαλοι της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

ον4  Διαδίδουμε την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και Κινέζικα Βότανα στην Ελληνική 
κοινωνία. Παντού στον κόσμο ιδιαίτερα στα Δυτικά Ευρωπαϊκά κράτη η Π.Κ.Ι. και τα 
Κινέζικα βότανα είναι σε μεγάλη εκτίμηση απ' τους ντόπιους πληθυσμούς. Αυτή την 
αρχαία γνώση προσπαθούμε να μεταφέρουμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη αξιοπιστία. 
Η διάδοση της Π.Κ.Ι, του Βελονισμού και των Κινέζικων Βοτάνων στην Ελληνική κοι-
νωνία είναι ένα έργο το οποίο πολλοί άνθρωποι σήμερα στην χώρα μας το εκτιμούν.

ον5  Αναβιώνουμε και διαδίδουμε την Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική. Μέσα στους κόλπους 
της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ αναδύθηκε η αρχαία Ελληνική γνώση, αναδύθηκε ο Ιπποκράτης ο οποίος 
για 50 συνεχή χρόνια αγνοήθηκε και απαξιώθηκε πλήρως απ' την Ιατρική κοινότητα. Μετά 
από 19 χρόνια λειτουργίας η ΑΚΑΔΗΜΙΑ καταφέρνει να θεσπίσει ένα Δίπλωμα Παραδο-
σιακής Ελληνικής Ιατρικής και Βελονισμού, μοναδικού παγκοσμίως το οποίο στηρίζεται 
αποκλειστικά στον Ιπποκράτη και τα έργα του. Η αρχαία Ελληνική Ιατρική σκέψη δεν είναι 
απαραίτητη μόνο σε εμάς που αναζητούμε πυξίδα στις δύσκολες εποχές μας αλλά και για 
τους Δυτικούς για να κατανοήσουν καλύτερα την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. Ταυ-
τόχρονα στις 25 Μαρτίου 2022 οοργανώσαμε το 2  Πανελλήνιο Συνέδριο Παραδοσιακής 
Ελληνικής Λαϊκής Ιατρικής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δόθηκε βήμα και ακούστηκε η 
φωνή απλών λαϊκών θεραπευτών, οι οποίοι αποτελούν την συνέχεια του μακραίωνου 
ιατρικού μας πολιτισμού. Συγκεντρώθηκε ένα πολύ σημαντικό υλικό, το οποίο μπορεί να 
αποτελέσει την βάση ανασύστασης της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής.

ον6  Παράγουμε εκδοτικό έργο γιατί θεωρούμε ότι σε μια εποχή σαν την δική μας, όπου τα 
πάντα βρίσκονται αποθηκευμένα σε υπολογιστές, ο έντυπος λόγος διατηρεί την αξία του και 
οφείλει να υπάρχει έντυπη παραγωγή της γνώσης. Εκδίδουμε λοιπόν σειρά βιβλίων από 
δασκάλους της Ακαδημίας καθώς και συνεργαζόμαστε με σπουδαίους ξένους συγγραφείς 
όπως ο Paul Unschuld με το βιβλίο “Η Άνοδος και πτώση της Κίνας” και οι Christina Li και 
Ulja Krautwald με τα βιβλία “O δρόμος της Αυτοκράτειρας” και “Ο χορός του Σαμάνου” 
καθώς και ο Ted Kaptchuk με το εμβληματικό “The web that has no weaver”.

ο 7 άριστη συνεργασία Tianjin University of Traditional Chinese Διατηρούμε  με το 
Medicine ισότιμους συνεργάτες . To Tianjin University μας αντιμετωπίζει ως αφού μας 
παραχωρεί το δικαίωμα της συνχορήγησης  στην BACHELOR DEGREE Παραδοσιακή 
Κινέζικη Ιατρική και τον Βελονισμό. Το 2021 το TIANJIN UNIVERSITY OF TCM 
χορήγησε σε μαθητές της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 16 υποτροφίες, τρίμηνης διάρκειας.
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. Το πνεύμα εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια της Ακαδημίας

   Εκείνο το οποίο καθορίζει το εκπαιδευτικό πνεύμα της Ακαδημίας είναι η λειτουρ-
γία της ως θεραπευτικού κέντρου. Στο επίπεδο της θεραπείας κυριαρχεί η αντίληψη
ότι «ο ασθενής εστί το ιερόν». Στόχος της θεραπείας είναι ο ασθενής και όχι η
ασθένεια. Ο ασθενής καθοδηγεί την θεραπεία. Η θεραπεία αποσκοπεί στο να γνω-
ρίσει ο ασθενής τον εαυτό του και μέσα από την αυτογνωσία να οδηγηθεί στην μόνη
ουσιαστική θεραπεία που είναι η αυτοθεραπεία. Ενώ σε φιλοσοφικό επίπεδο
κινούμαστε στον άξονα της αυτογνωσίας, σε επίπεδο θεραπευτικής πρακτικής χρη-
σιμοποιούμε όλες εκείνες τις θεραπευτικές τέχνες (όπως ο Βελονισμός, η Διατροφή,
τα Βότανα, η Ομοιοπαθητική, οι Θεραπευτικές Μαλάξεις, η Μελισσοθεραπεία, κ.α.)
οι οποίες σέβονται την ιερότητα του ασθενούς.

   Εκτός όμως από θεραπευτικό κέντρο που εφαρμόζει αυτές τις αρχές, λειτουρ-
γούμε και ως εκπαιδευτικό κέντρο. Η εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
θεραπείας.Η θεραπευτική γνώση πρέπει να διαδοθεί προς όλες τις κατευθύνσεις.
Η γνώση της θεραπείας δεν αποτελεί ιδιοκτησία κάποιων επαγγελματικών ομάδων
(π.χ. γιατροί, εναλλακτικοί θεραπευτές κ.α.). Η ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής να 
προσφέρει βοήθεια στον όμοιο και επί της ουσίας η αγάπη προς όλους και όλα, 
οδηγεί την ψυχή στην ευδαιμονία και τον άνθρωπο στο σύνολό του στην ολο-
κλήρωση και στην επαφή με τον Θεό. Δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανένα το
δικαίωμα να αυτοθεραπεύεται και να βοηθά όσους συμπάσχουν από όμοια πάθη.
Η ιδέα ότι η γνώση της θεραπείας ανήκει σε κάποιους ειδικούς και ότι οι πολλοί 
απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, είναι μια ιδέα που καθιστά στείρα
την όποια ιατρική-θεραπευτική γνώση.

   Έτσι λοιπόν μέσα στα πλαίσια της Ακαδημίας διδάσκουμε τους μαθητές μας με
ελεύθερο πνεύμα, χωρίς άβατα ή μυστικές γνώσεις, τα πάντα λουσμένα από το 
φως του ήλιου. Τους διδάσκουμε να διδάσκουν στους ασθενείς τους τις τέχνες και 
τα μυστικά της θεραπείας, καθιστώντας τους κοινωνούς της γνώσης, απαλλάσσο-
ντας τον εαυτό τους από το επικίνδυνο φορτίο της αλαζονείας και της έπαρσης, ότι 
αυτοί γνωρίζουν κάτι πολύτιμο που οι άλλοι αγνοούν. Μέσα σε αυτό το πνεύμα 
διάδοσης της γνώσης διεξάγεται η εκπαίδευση στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ. Μυούμε τους μα-
θητές μας στο θεραπευτικό ήθος. Το θεραπευτικό ήθος, απαραίτητο για να είναι 
κανείς αποτελεσματικός, επιτυγχάνεται μέσα από την αρετή. Η ενάρετη δράση 
προέρχεται από την επαφή με τον Θεό μέσω της προσευχής, από την επαφή με την 
φύση μέσω της παρατήρησης, από την τήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στα 
αντίθετα, από την ηπιότητα των συναισθημάτων με έμφαση στην αγάπη και την 
συμπόνοια, από την εγκράτεια στο επίπεδο των ηδονών και των απολαύσεων. 
Αφού οι μαθητές μας μυηθούν σε αυτά, έρχεται η ώρα της μύησης και της μετάδο-
σης της γνώσης στο επίπεδο των θεραπευτικών τεχνών.
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Β. Αρχαία Ελληνική και Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
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  Το σύνολο της εκπαίδευσης, θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή, 
στηρίζεται στην Αρχαία Ελληνική και την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. Η Παρα-
δοσιακή Κινέζικη Ιατρική έχει διατηρήσει την συνέχειά της στο χώρο και τον χρόνο,
λειτουργεί ίδια και απαράλλαχτα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η διάρκεια αυτή απο-
τελεί πειστήριο αποτελεσματικότητας και ορθής σκέψης. Η Παραδοσιακή Κινέζικη 
Ιατρική βοηθάει στην κατανόηση της ανθρώπινης φύσης τόσο στην υγεία όσο και 
την ασθένεια. Οι θεραπευτικές της τεχνικές και ιδιαίτερα ο Βελονισμός αλλά και 
τα Βότανα, η Διατροφή, οι μαλάξεις κ.α. έχουν αξιοπιστία, ασφάλεια και αποτελε-
σματικότητα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, πολλοί άνθρωποι στον Δυτικό 
κόσμο στρέφονται προς την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική.
  
   Εκτός από το ότι βοηθάει πολλούς πάσχοντες στην Δύση, η Παραδοσιακή Κινέζι-
κη Ιατρική έχει και μια άλλη πολύ σημαντική συμβολή. Προκαλεί την αφύπνιση 
της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής. Αυτό συμβαίνει γιατί η Παραδοσιακή Κινέζικη 
Ιατρική για να μεταφερθεί στην Δύση και να μεταφράσει την πολυσήμαντη ορο-
λογία της, οφείλει να χρησιμοποιήσει Ελληνικούς ιατρικούς όρους, ανεξάρτητα 
από το αν μεταφράζεται στα Αγγλικά, στα Γερμανικά ή στα Ρώσικα. Οφείλει να 
χρησιμοποιήσει τον Ιπποκράτη και το έργο του. Η ανάγκη της Δύσης να καταλάβει
την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, επιβάλλει την αναγέννηση και υπενθύμιση της
Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής. Είναι ανάγκη της Δύσης η διδασκαλία της Αρχαίας 
Ελληνικής Ιατρικής. Για εμάς τους Έλληνες, η ανάγκη αυτή της Δύσης και της 
Ανατολής, να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα, ο πολιτισμός, η γλώσσα και η ιατρική της,
ως γέφυρα μεταξύ των δύο πόλων, αποτελεί Θείο Δώρο. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο προσπαθούμε να αναπτύξουμε και να καθιερώσουμε την μύηση στις 
εναλλακτικές θεραπείες μέσα από το μονοπάτι της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής 
σκέψης. Εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα αναπτύσσονται οι εναλλακτικές 
θεραπείες ακολουθώντας την Κινέζικη, την Ινδική, την Θιβετάνικη σκέψη. Ήρθε η
ώρα λοιπόν οι εναλλακτικοί θεραπευτές να στραφούν στην Αρχαία Ελληνική 
Ιατρική σκέψη. Αυτός είναι ο λόγος που καθιερώσαμε το Δίπλωμα Παραδοσιακής
Ελληνικής Ιατρικής και Ελληνικού Βελονισμού. Στόχος του Διπλώματος αυτού 
είναι η διάδοση της Αρχαίας Ελληνικής ιατρικής σκέψης μέσω μιας εξαιρετικά 
αποτελεσματικής και ασφαλούς θεραπευτικής μεθόδου, του Βελονισμού. Έτσι, 
στηριγμένοι στο Ιπποκρατικό έργο και τους Ιπποκρατικούς Μεσημβρινούς εφαρ-
μόζουμε τον Βελονισμό, αφυπνίζοντας την αρχαία Ελληνική Ιατρική σκέψη και 
τον Ιπποκράτη.

  Στο επίπεδο αυτό δίνουμε έμφαση στην πρακτική, χωρίς να υστερούμε στην 
θεωρητική κατάρτιση. Εμπιστευόμαστε τους μαθητές μας, εμπιστευόμαστε το 
Σύμπαν ότι μπορεί να κρίνει τους άξιους και έτσι δεν τους ταλαιπωρούμε με 
αγχογόνες εξετάσεις. Θεωρούμε ότι η μύηση στην γνώση της θεραπείας είναι 
μια διαδικασία που οφείλει να επιφέρει ψυχική ανάταση, απόλαυση και ευφορία
και καθιστούμε τους μαθητές μας υπεύθυνους μέσα και από την καλλιέργεια του
θεραπευτικού ήθους, να αυτοκριθούν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής είναι μια
Σχολή η οποία παρέχει εκπαίδευση πάνω στις εναλλακτικές θεραπευτικές τέχνες.
Η Ελληνική Πολιτεία δεν αναγνωρίζει ούτε τις σπουδές, ούτε αυτές καθ΄αυτές τις 
ίδιες εναλλακτικές θεραπευτικές τέχνες (π.χ. Βελονισμό, Βοτανοθεραπεία, Ομοιο-
παθητική, κλπ). Παρ΄όλα αυτά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρο-
νται να μάθουν και να εφαρμόσουν τις τέχνες αυτές και γι΄αυτό υπάρχουν οι
Σχολές εναλλακτικών θεραπευτικών τεχνών.

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ

 Ως εκ΄τούτου οι τίτλοι Σπουδών που χορηγούμε δεν αναγνωρίζονται απ΄την Ελληνι-
κή Πολιτεία. Σε αρκετές χώρες του Κόσμου οι τίτλοι Σπουδών που χορηγούμε ανα-
γνωρίζονται (π.χ. Ελβετία, Σουηδία, Αγγλία, κλπ), καθώς πολλοί απόφοιτοι μας ερ-
γάζονται ως θεραπευτές στις χώρες αυτές.

 Στην Ελλάδα όμως αυτό δεν γίνεται και εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τους
υποψήφιους μαθητές περί αυτού.

 Παρ΄όλα αυτά εμείς ως Σχολή που αντιμετωπίζουμε τους μαθητές μας με ευθύνη,
χορηγούμε 4 τίτλους Σπουδών:
Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Γ. ΔΙΠΛΩΜΑ
Δ. ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ

Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ
  Με την ΒΕΒΑΙΩΣΗ βεβαιώνεται η φυσική παρουσία του μαθητού σε κάποια ολιγόωρα
μαθήματα. Δεν πιστοποιείται όμως κάποια αποκτηθείσα εκπαιδευτική ικανότητα.

Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  Με το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ πιστοποιείται η απόκτηση κάποιας πλήρους
εκπαιδευτικής ικανότητας. Παραδείγματος χάρην όταν κάποιος μαθητής παρακολου-
θήσει όλο το μάθημα «Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής», θα πάρει
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης μεμονωμένα για το μάθημα αυτό.
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 Το Δίπλωμα είναι ο βασικός τίτλος σπουδών που έχει θεσπίσει η Ακαδημία, ο οποίος οδηγεί στην
πλήρη κατάρτιση σε μια από τις τέχνες της θεραπείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από σειρά και αλ-
ληλουχία μαθημάτων και είναι συνήθως διετούς ή τριετούς διάρκειας. Η εγγραφή για το Δίπλωμα
είναι 700€. Με το ποσό αυτό καλύπτονται και οι εγγραφές στα επιμέρους μαθήματα. Η τοποθέτηση
των μαθημάτων ανα έτος είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική. Οι κύκλοι σπουδών που οδηγούν 
στην απόκτηση Διπλώματος είναι οι εξής: 

Γ. ΔΙΠΛΩΜΑ

Α΄ έτος: Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής Α' μέρος, Ελληνικός Βελονισμός, 
              Διατροφή, Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη, Ιστορία Ελληνικής Ιατρικής.
Β΄ έτος: Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής Β' μέρος, Διάγνωση,
              Κινέζικος Βελονισμός Α΄ έτος, Ιατρικά, Ελληνικά Βότανα, Βεντουζοθεραπεία.
Γ΄ έτος: Κινέζικος Βελονισμός Β΄ έτος, Ελληνική Ιατροσοφία, Ανάλυση νόσων με βάση την 
              Δυτική ιατρική, Κινέζικη Βοτανοθεραπεία, Ελληνική Μυθολογία, Βδελλοθεραπεία.

Α΄ έτος: 1ος και 2ος κύκλος εκπαίδευσης Shiatsu, Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης
               Ιατρικής, Διατροφή, Ιατρικά.
Β΄ έτος: 3ος κύκλος εκπαίδευσης Shiatsu, Διάγνωση, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική ιατρική.

Α΄ έτος: Ρεφλεξολογία Α΄ έτος, Ιατρικά, Διατροφή.
Β΄ έτος: Ρεφλεξολογία Β΄ έτος, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική ιατρική.

Α΄ έτος: Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ή Βασική θεωρία Αρχαίας Ελληνικής 
              Ιατρικής μέρος Α΄ και Β΄), Ελληνικά Βότανα, Διατροφή, Ιστορία Ελληνικής Ιατρικής, 
              Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη και Γαληνού και σύνδεση με την Π.Κ.Ι.
Β΄ έτος: Κινέζικη Βοτανοθεραπεία, Γνωρίζοντας τα φυτά, Διάγνωση, Ολιστική Βοτανοθεραπεία,
              Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική ιατρική, Ιατρικά.

Α΄ έτος: Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, Κινέζικος Βελονισμός Α΄ έτος, 
              Διατροφή, Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη, Ιστορία Ελληνικής Ιατρικής. 
Β΄ έτος: Κινέζικος Βελονισμός Β΄ έτος, Διάγνωση, Ιατρικά, Κινέζικη Βοτανοθεραπεία.
Γ΄ έτος: Κινέζικος Βελονισμός Γ΄ έτος, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική ιατρική,
              Βεντουζοθεραπεία.

Α΄ έτος: Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ή Βασική θεωρία Αρχαίας Ελληνικής 
              Ιατρικής μέρος Α΄ και Β΄), Διατροφή, Ιστορία Ελληνικής Ιατρικής, Ελληνικά Βότανα,
              Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη και Γαληνού και σύνδεση με την Π Κ Ι. . .
Β΄ έτος: Ιατρικά, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική ιατρική  Κινέζικη Βοτανοθεραπεία, ,
              Διάγνωση, Γνωρίζοντας τα φυτά.

Α΄ έτος: Ομοιοπαθητική Α΄ έτος, Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής 
              (ή Βασική θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής μέρος Α΄ και Β΄).
Β΄ έτος: Ομοιοπαθητική Β΄ έτος, Ιατρικά.
Γ΄ έτος: Ομοιοπαθητική Γ΄ έτος, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική ιατρική.

Α΄ έτος: Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, Αρωματοθεραπεία Α΄έτος, Ιατρικά,
              Ανθόνερα, Ιστορία Ελληνικής Ιατρικής.
Β΄ έτος: Διάγνωση, Αρωματοθεραπεία Β΄έτος, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική ιατρική, 
              Creative Healing εισαγωγικός κύκλος, Ενεργειακή Αρωματοθεραπεία.

Δίπλωμα Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής και Βελονισμού (3ετής φοίτηση) 

Δίπλωμα Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής και Βελονισμού (3ετής φοίτηση) 

Δίπλωμα Αρωματοθεραπείας (2ετής φοίτηση)

Δίπλωμα Shiatsu (2ετής φοίτηση)

Δίπλωμα Ρεφλεξολογίας (2ετής φοίτηση)

Δίπλωμα Ομοιοπαθητικής (3ετής φοίτηση)

Δίπλωμα Διατροφής (2ετής φοίτηση)

Δίπλωμα Βοτανοθεραπείας (2ετής φοίτηση) 
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Δ. ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ

  Η δουλειά λοιπόν που γίνεται στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ως προς το ΠΤΥΧΙΟ είναι μεγάλη και ση-
μαντική και στους μαθητές που πρόκειται να το αποκτήσουν, να το τιμήσουν με απομένει 
τη στάση τους απέναντι στους πάσχοντες.

  Η θέσπιση του τίτλου σπουδών ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ συμβάλλει στην αναβάθμι-
ση των σπουδών πάνω στις τέχνες της θεραπείας στη χώρα μας. Κατ’ αρχάς επι-
τρέπει στον Έλληνα ο οποίος θέλει να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση
πάνω στις τέχνες της θεραπείας, να το κάνει στη χώρα του. Από την άλλη υποχρεώνει 
τον μαθητή των θεραπευτικών τεχνών να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο παροχής γνώσης. Η μακροχρόνια τριβή με 
τις τέχνες της θεραπείας, προετοιμάζει καλύτερα στην εξάσκηση του θεραπευτικού 
έργου. Τέλος, ο τίτλος σπουδών ΠΤΥΧΙΟ (τετραετούς φοίτησης) που παρέχει η 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ, αναγνωρίζεται από το TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE 
MEDICINE, πράγμα το οποίο τον νομιμοποιεί και από την άλλη λειτουργεί ως προ-
θάλαμος για την απόκτηση του διεθνούς τίτλου σπουδών (Master Degree), ο οποίος 
παρέχεται με όλες τις διεθνείς Πανεπιστημακές πιστοποιήσεις από το TIANJIN 
UNIVERSITY.

γ. Προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου σπουδών ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ στα
πλαίσια της Ακαδημίας, είναι: α) η υποχρεωτική παρακολούθηση των κάτωθι μαθη-
μάτων: Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη και του Γαληνού και σύνδεση με την 
Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, Βασική θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής, 
Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, Διάγνωση, Ιατρικά, Διατροφή, 
Βότανα (Κινέζικα και Ελληνικά), μία Θεραπευτική τέχνη Μάλαξης, Ιστορία 
Ελληνικής Ιατρικής, 3 έτη Κινέζικου Βελονισμού, Ελληνικός Βελονισμός Α και Β έτος, 
Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική ιατρική. β) Η απόκτηση ενός από τα προαναφερ-
θέντα Διπλώματα.

β. Συμπλήρωση 1200 ωρών διδασκαλίας πάνω στις τέχνες της θεραπείας, οι οποίες 
να λάβουν χώρα στην Ακαδημία ή σε άλλες σχολές εναλλακτικής θεραπευτικής. Το 
ποσοστό σπουδών που οφείλει να ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια της Ακαδημίας 
θα πρέπει να αποτελεί το 65% του συνόλου των 1200 ωρών. Επιτρέπουμε στους 
μαθητές μας να επιλέγουν και άλλους Δασκάλους εκτός Σχολής, ως ένδειξη σεβα-
σμού και τιμής σε όσους υπηρετούν ασθενείς και προσφέρουν θεραπευτικό έργο.

α. Τετραετής φοίτηση στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

  Το Πτυχίο θεραπευτού είναι ο τελικός τίτλος σπουδών που μπορεί να αποκτήσει 
κάποιος μαθητής, σπουδάζοντας μέσα στα πλαίσια της Ακαδημίας. Για την ολο-
κλήρωση της θεραπευτικής υπόστασης των μαθητών, έχουμε θέσει τις εξής 
προϋποθέσεις για την απόκτηση του ΠΤΥΧΙΟΥ.

  Η εγγραφή για το Πτυχίο είναι 1000€ και καλύπτει τις εγγραφές σε όλα τα μαθήμα-
τα της Σχολής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΒΕ-

ΛΟΝΙΣΜΟΥ, SU JOK, BALANCE METHOD - ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ I CHING.

.................................................................................. 19ΙV. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

............................................ 20V. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΟΤΑΝΑ - ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΙΑΜΑΤΑ

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ, ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΝΘΟΝΕΡΑ,

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΒΑΜΜΑΤΑ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΚΡΕΜΕΣ,  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΑΝΘΟΪΑΜΑΤΑ BACH

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022- 2023

Ενημερώνουμε τους μαθητές μας ότι σε περίπτωση επιβολής ΦΠΑ στην εκπαίδευση
το κόστος θα επιβαρύνει τους ιδίους.

 Τα μαθήματα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, έτσι όπως παρουσιάζονται στον οδηγό σπουδών,
είναι χωρισμένα σε ενότητες. Στην ίδια ενότητα ανήκουν παρεμφερή μαθήματα, 
όπως για παράδειγμα στις θεραπευτικές τεχνικές μάλαξης (VIII και ΙΧ ενότητα) 
ανήκουν η Ρεφλεξολογία και το Shiatsu. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να 
διαλέξουν όποιο μάθημα όποιας ενότητας επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία της Σχολής ή στο

site: www.akadimia.gr
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Διδάσκουν:
Αλέξανδρος Τηλικίδης, Νίκος Σαμαρίδης, 

Πολυξένη Ζινδριλή, Ελευθέριος Σταυρακαρίδης 

Μαθήματα: 8/10/2022, 12/11/2022, 3/12/2022,
14/1/2023, 4/2/2023, 1/4/2023, 27/5/2023

ημέρα Σάββατο, 10:30-13:00

Συνολική διάρκεια σπουδών: 18 ώρες

Κόστος συμμετοχής:
30€ ανά μάθημα

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ

ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Παρέχονται τα άπαντα του Ιπποκράτη σε ηλεκτρονική μορφή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Περί Διαίτης το 1ο•  

Περί Εβδομάδων.•  

Περί Ιερής Νόσου.•  

Περί Γυναικείας Φύσεως το 2ο.•  

Περί ανέμων, υδάτων και τόπων.•  

Περί Κράσεων (Γαληνός).•  

•  Υγεία και ασθένεια στον Τίμαιο του Πλάτωνος. 

•  κατασκευής του ανθρώπου ρηγορίου Νύσσης).Περί (Γ

Ι.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
ΜΕΡΟΣ Α:
•  Ιστορικά στοιχεία, Ασκληπιός, Ιπποκράτης. 
•  Πυρ-Ύδωρ.
•  Τα 4 στοιχεία.
•  Η τριαδικότητα της ανθρώπινης
   φύσης (μυελός, αίμα, έντερο).
•  Περί ψυχής.
•  Περί χυμών.
•  Περί του έμφυτου πυρός.
•  Περί αμυντικής ενέργειας και
   βλαπτικών παραγόντων.
•  Η έννοια της νόσου και διαχείριση αυτής.

ΜΕΡΟΣ Β:
Φυσιολογία και παθολογία•  

   των εσωτερικών οργάνων.

ΜΕΡΟΣ Α: 
Έναρξη: 27/9/2022.  Λήξη: 22/11/2022

 Συνολική διάρκεια σπουδών Α’ μέρους: 36 ώρες
Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα,

κάθε Τρίτη, 17:00-21:00

ΜΕΡΟΣ Β: 
Έναρξη: 21/2/2023.  Λήξη: 23/5/2023

 Συνολική διάρκεια σπουδών Β’ μέρους: 48 ώρες
Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα,

κάθε Τρίτη, 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 150€, δίδακτρα: 800€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Συνάντηση ενημέρωσης: Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:00, Γλυφάδα

II.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΟΣ  ΚΟΡΜΟΣ

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Διδάσκουν:
Αλέξανδρος Τηλικίδης, 

Ευτυχία Αναπλιώτη,
Ελευθέριος Σταυρακαρίδης

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING
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II.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΟΣ  ΚΟΡΜΟΣ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  YIN-YANG.

  • Θεωρία των 5 κινήσεων (Wu Xing).
  

• Θεωρία ζωτικών ουσιών.
   (ενέργεια , Αίμα Πεμπτουσία Qi Xue, Jing,
   Οργανικά υγρά Πνεύμα ).Jin-Ye, Shen  
• Αίτια ασθενειών.  

• Εξωτερικοί βλαπτικοί παράγοντες
   (κρύο, υγρασία, κλπ).

• Εσωτερικοί βλαπτικοί παράγοντες
   (συναισθήματα, κλπ).

 Φυσιολογία & Παθολογία εσωτερικών οργάνων•
   (Θεωρία  οργάνων).Zang-Fu

Διδάσκουν: Αλέξανδρος Τηλικίδης, 

Μαρίνος Σιούφας, Κατερίνα Καλαϊτσίδη, 

Σεβαστός Γιαννακίδης, Εύα Σιακφά, 

Ταξιάρχης Παναγιωταράς,

Γιώργος Ταβλαρίδης, Γιώργος Γουργιώτης

Έναρξη: 26/9/2022

Λήξη: 8/5/2023

 Συνολική διάρκεια σπουδών: 
108 ώρες

Μαθήματα: 
Μια φορά την εβδομάδα,

κάθε Δευτέρα, 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής:

εγγραφή 150€, δίδακτρα: 1000€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Διδάσκει: Κωνσταντίνος Γρίβας

Μαθήματα:

8/10/2022, 12/11/2022,

3/12/2022, 14/1/2023,

4/2/2023, 1/4/2023, 27/5/2023

ημέρα Σάββατο, 13:30-15:30

Συνολική διάρκεια σπουδών: 14 ώρες

 
 

Κόστος συμμετοχής: 100€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Οι τρεις μεγάλες σχολές ιατρικής σκέψης.

  • Η επίδραση της Ελληνικής ιατρικής 
   στην Αιθιοπία, Ινδία, Θιβέτ και Κίνα.

  
• Η θεωρία, η διάγνωση, η πρόγνωση
   και η θεραπευτική της Ελληνικής Ιατρικής.  

• Διοσκουρίδης, Γαληνός και οι Αλεξανδρινοί 
   δάσκαλοι του 6ου-7ου αι. μ.Χ. 

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

•  Παράδοξα Fu όργανα.
  • Θεωρία ενεργειακών επιπέδων.
  

• Θεωρία .Wen Bing

2
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II.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΟΣ  ΚΟΡΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΣΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Διδάσκει:

Παναγιώτα Στασινοπούλου

Ημερομηνίες:
8-9/10/2022, 5-6/11/2022, 

26-27/11/2022, 14-15/1/2023, 
4-5/2/2023, 18-19/3/2023

Συνολική διάρκεια σπουδών: 
48 ώρες

Μαθήματα: Σαββατοκύριακα 
και ώρες 10:00-14:00.

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 100€ - δίδακτρα: 500€

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Εισαγωγή, λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, 
   διάγνωση, διαφορική διάγνωση.
•  Παθήσεις Αναπνευστικού / Δέρματος.
•  Παθήσεις Πεπτικού συστήματος / Ήπατος
•  Παθήσεις Καρδιάς / Αγγείων.
•  Ενδοκρινικό σύστημα / νοσήματα μεταβολισμού.
•  Αυτοάνοσα νοσήματα / Μυοσκελετικό σύστημα.
•  Νευρικό σύστημα / Αισθητήρια όργανα/Ψυχιατρική.

Παιδιατρικές παθήσεις / Ιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις.•  
Παθήσεις αίματος / Ογκολογία.•  
Ουροποιητικό σύστημα/ Γεννητικό σύστημα.•  
Μελέτη κλινικών περιπτώσεων.•  

Έναρξη: 6/10/2022. Λήξη: 18/5/2023.

Συνολική διάρκεια σπουδών: 116 ώρες

Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα,

κάθε Πέμπτη, 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής: 

εγγραφή 150€, δίδακτρα: 1200€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΙΑΤΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Ανατομία - Φυσιολογία του
   ανθρώπινου σώματος σύμφωνα
   με την Δυτική ιατρική αντίληψη.

  • Βασικές αρχές Ψυχολογίας.

το πρώτο μάθημα, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022,Συνάντηση Ενημέρωσης: 
 αποτελεί συνάντηση ενημέρωσης και μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς δωρεάν.

Διδάσκουν: Κατερίνα Καλαϊτσίδη, 
 Σπύρος Στρογγυλός,Ραουάν Μουχιντίν,

Κλειώ Βαφιά, Γκουντής Θωμάς. 

Διδάσκουν:
Αλέξανδρος Τηλικίδης, 

Κων/νος Περιφεράκης, Ραουάν Μουχιντίν, 
 Παναγιώτα Στασινοπούλου, Γιώργος Ταβλαρίδης

Έναρξη: 28/9/2022. Λήξη: 14/12/2022. 

Συνολική διάρκεια σπουδών: 48 ώρες
Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα,

κάθε Τετάρτη, 17:00-21:00.

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 100€, δίδακτρα: 500€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

•  Η έννοια και ηθική της διάγνωσης.

•  Ιστορικό - επικοινωνία με τον πάσχοντα.

•  λώσσα.Γ

•  Σφυγμός.

•  Βιοχημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.

•  Απλές ακτινογραφίες, υπέρηχοι.

•  Προσωποδιάγνωση.

•  Φυσική εξέταση.

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING
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III.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

•  Η ιστορία του Βελονισμού.

Ο Βελονισμός ως θεραπευτική •  

   τέχνη παγκόσμιας εμβέλειας.

Η ιδέα και η ηθική του Ελληνικού Βελονισμού.•  

Ο Ελληνικός Βελονισμός ως εργαλείο •  

   αναγέννησης της αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής.

Η ευρύτατη χρήση βελονών στην αρχαία Ελλάδα.•  

Το σύστημα του Ελληνικού Βελονισμού.•  

Οι Ιπποκρατικοί Μεσημβρινοί.•  

Σχέση Ιπποκρατικών και Κινέζικων Μεσημβρινών.•  

Σημεία Βελονισμού πάνω στους•  

   Ιπποκρατικούς Μεσημβρινούς.

Η θέση, ενεργειακή δράση και θεραπευτικές •  

   ενδείξεις των σημείων.

Η σχέση των Ελληνικών σημείων με τα Κινέζικα.•  

Τα extra σημεία του Ελληνικού Βελονισμού.•  

Συνδυασμοί των σημείων του Ελληνικού Βελονισμού •  

   στην παθολογία των εσωτερικών οργάνων

Α ΕΤΟΣ:

Σημείωση: Για την απόκτηση του Διπλώματος της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής και Βελονισμού απαιτούνται 
τα εξής μαθήματα: Α έτος Ελληνικού Βελονισμού, Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής Α΄ και Β΄ μέρος,
Ιατρικά, Διάγνωση, Διατροφή, Ελληνικά Βότανα, Κινέζικη Βοτανοθεραπεία, Βεντουζοθεραπεία - Θερμοθεραπεία, 
Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής, Ελληνική Ιατροσοφία, Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη και Γαληνού και 
σύνδεση με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, Κινέζικος Βελονισμός Α΄και Β΄έτος, Ανάλυση νόσων με βάση την
Δυτική ιατρική και Ελληνική Μυθολογία.

Διδάσκουν:
Αλέξανδρος Τηλικίδης,
Σεβαστός Γιαννακίδης,

Ταξιάρχης Παναγιωταράς

 Μαθήματα Α έτους:
Έναρξη: 29/11/2022

Λήξη: 14/2/2023

Μια φορά την εβδομάδα,
κάθε Τρίτη, 17:00-21:00

Πρακτική Α έτους:
Θα ανακοινωθεί

Συνολική διάρκεια
σπουδών Α έτους: 40 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 

Εγγραφή: 200 €
Δίδακτρα Α έτους: 400 €

Τόπος διεξαγωγής: 
Γλυφάδα

Συνάντηση ενημέρωσης: Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:00, Γλυφάδα

Για το Δίπλωμα χρεώνεται εγγραφή 700 €  και δεν πληρώνονται εγγραφές στα επιμέρους μαθήματα.

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING
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III.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Β ΕΤΟΣ:

24-25/9/2022: Θεραπευτική αντιμετώπιση κεφαλαλγιών. •  

22-23/10/2022:  Θεραπευτική αντιμετώπιση πόνου σε άκρα & Σπονδυλική Στήλη. •  

19-20/11/2022: Θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων Αναπνευστικού συστήματος. •  

10-11/12/2022: Θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων Πεπτικού Α.•  

28-29/1/2023: Ωτοβελονισμός.•  

18-19/2/2023: Θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων Πεπτικού Β. •  

18-19/3/2023: Θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων Γυναικείου Γεννητικού συστήματος.•  

22-23/4/2023: Θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων Ουροποιητικού και Ανδρικού•  

   Γεννητικού συστήματος.

13-14/5/2023: Θεραπευτική αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων και•  

   ψυχολογικών διαταραχών (άγχος, κατάθλιψη, κ.α.). 

10-11/6/2023: Θεραπευτική αντιμετώπιση νευρολογικών διαταραχών•  

   (Ν. Parkinson, A.E.E., Παρέσεις Νεύρων, κλπ).

Έναρξη: 11/1/2023

Λήξη: 7/6/2023

Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα,

κάθε Τετάρτη, 17:00-21:00

Πρακτική Α έτους

 Έναρξη: 27/4/2023. Λήξη: 8/6/2023

Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, 17:00-21:00

Συνολική διάρκεια σπουδών Α έτους: 108 ώρες

ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Διδάσκουν: Αλέξανδρος Τηλικίδης, Γιώργος Παπαδόσηφος, Μαρίνος Σιούφας, Κωνσταντίνος Γρίβας,
Σεβαστός Γιαννακίδης, Κατερίνα Καλαϊτσίδη, Ταξιάρχης Παναγιωταράς, Κλειώ Βαφιά 
Γιώργος Ταβλαρίδης, Εύα Σιακφά, Γιώργος Γουργιώτης.

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή (και για τα 3 έτη): 700€,

δίδακτρα: 1200€ (α έτους) και 1300€ (β έτους)

Για κάθε Σαββατοκύριακο μεμονωμένα  130€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Μαθήματα: Σαββατοκύριακα στις προαναφερθείσες ημερομηνίες, ώρες 10:00-14:30

Συνολική διάρκεια σπουδών B έτους: 120 ώρες 
Πρακτική: Στα θεραπευτήρια των διδασκόντων

Α ΕΤΟΣ:

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Συνάντηση ενημέρωσης: Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:00, Γλυφάδα15



III.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή: 100€, δίδακτρα: 1200€ για το σύνολο των μαθημάτων

Για κάθε Σαββατοκύριακο μεμονωμένα  130€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Συνολική διάρκεια σπουδών: 96 ώρες.

Μαθήματα: Στις προαναφερθείσες ημερομηνίες

και ώρες 10:00-14:00.

- Για την απόκτηση Διπλώματος στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και Κινέζικο Βελονισμό 
 είναι προαπαιτούμενα τα μαθήματα Α΄, Β΄, και Γ΄ έτος Κινέζικου Βελονισμού, Βασική Θεωρία 

της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, Κινέζικη Βοτανοθεραπεία, Ιατρικά, Διάγνωση, Διατροφή, 
Βεντουζοθεραπεία - Θερμοθεραπεία (moxa) - Gua Sha, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική 
ιατρική, Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής, Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη και Γαληνού 
και σύνδεση με την Π.Κ.Ι. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής επιθυμεί να αποκτήσει Δίπλωμα 
στον Βελονισμό χρεώνεται εγγραφή 700€ χωρίς να πληρώνει εγγραφές σε όλα τα προαπαιτούμενα 
μαθήματα.

Σημείωση:

Γ ΕΤΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνίες και περιεχόμενο μαθημάτων:

1-2/10/2022 Βελονισμός σύμφωνα με το βιολογικό ρολόι των οργάνων. .  •
 

   Διδάσκων: Ταξιάρχης Παναγιωταράς

15-16/10/2022. Balance Method, Βελονισμός και Ι-Τσινγκ Ι. Διδάσκων: Ιωάννης Φαϊτάκης•
  

Συνταγές Βοτάνων για βελονιστές. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γρίβας5-6/11/2022. •   
26-27/11/2022. Βελονισμός σε παιδιατρικές παθήσεις. Διδάσκων: Αλέξανδρος Τηλικίδης •
  
17-18/12/2022. Παράδοξοι Μεσημβρινοί. Διδάσκων: Αλέξανδρος Τηλικίδης•
  
14-15/1/2023. Su Jok Α (1ο μέρος). Διδάσκων: Μαρίνος Σιούφας•
  
21-22/1/2023. Su Jok Α (2ο μέρος). Διδάσκων: Μαρίνος Σιούφας•
  
11-12/2/2023. Μελισσοβελονισμός. Διδάσκoυσα: Αιμιλία Τσιτιρίδου•
  
11-12/3/2023. Διαχείριση δύσκολων νοσηρών καταστάσεων. Διδάσκων: Αλέξανδρος Τηλικίδης•
  
8-9/4/2023.  Αφαίμαξη - βδέλες. Διδάσκοντες: Αλέξανδρος Τηλικίδης, Κων/ντίνος Γρίβας•
  

Κρυσταλλικός Βελονισμός. Διδάσκουσα: Ιωάννα Μπράτη6-7/5/2023. •
 
27-28/5/2023. Αισθητικός Βελονισμός. Διδάσκων: Γιώργος Ταβλαρίδης•
  

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Συνάντηση ενημέρωσης: Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:00, Γλυφάδα
2
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III.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Το ετήσιο εντατικό τμήμα Βελονισμού περιλαμβάνει την ύλη της Βασικής Θεωρίας της Παραδοσιακής 
Με την παρακολούθηση Κινέζικης Ιατρικής, του Α΄ έτους Βελονισμού και μέρος της ύλης του Β΄ έτους. 

του τμήματος αυτού χορηγείται βεβαίωση σπουδών. Όσοι εκ των σπουδαστών του ετήσιου 
εντατικού τμήματος Βελονισμού επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για να αποκτήσουν το 
Δίπλωμα Κινέζικου Βελονισμού οφείλουν να παρακολουθήσουν επιπλέον τα εξής μαθήματα: από το 

ο ο ο ο ο ο οΒ΄ έτος Κινέζικου Βελονισμού το 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8  και 9  Σαββατοκύριακο, το Γ΄έτος Βελονισμού, 
την Διάγνωση, τα Ιατρικά, την Διατροφή, Κινέζικη Βοτανοθεραπεία, Ανάλυση νόσων με βάση την 
Δυτική ιατρική, Βεντουζοθεραπεία - Θερμοθεραπεία (moxa) - Gua sha, Ανάγνωση κειμένων του 
Ιπποκράτη και σύνδεση με την Π.Κ.Ι. και Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνίες και περιεχόμενο μαθημάτων:

Συνολική διάρκεια σπουδών: 160 ώρες.

Μαθήματα: Τα προαναφερθέντα Σαββατοκύριακα και ώρες 10:00 - 15:00.

Κόστος συμμετοχής: εγγραφή: 300€, δίδακτρα: 2200€

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός 

Διδάσκουν: Αλέξανδρος Τηλικίδης, Γιώργος Παπαδόσηφος,

Μαρίνος Σιούφας, Σεβαστός Γιαννακίδης, Κατερίνα Καλαϊτσίδη,

Ταξιάρχης Παναγιωταράς, Γιώργος Ταβλαρίδης.

24-25/9/2022:

1-2/10/2022:

22-23/10/2022:

12-13/11/2022:

3-4/12/2022:

17-18/12/2022:

14-15/1/2023:

28-29/1/2023:

18-19/2/2023:

11-12/3/2023:

1-2/4/2023:

22-23/4/2023:

6-7/5/2023:

20-21/5/2023:

10-11/6/2023:

17-18/6/2023:

Θεωρία Yin Yang και θεωρία 5 στοιχείων.

Πεμπτουσία, αίμα, Qi, Shen, οργανικά υγρά. Αίτια ασθενειών.

Θεωρία Μεσημβρινών και κλάδων. Κατηγορίες σημείων βελονισμού.

Πνεύμονας-Παχύ Έντερο. (Βασική Θεωρία, Μεσημβρινοί, Σημεία).

Πνεύμονας-Παχύ Έντερο. (Βασική Θεωρία, Μεσημβρινοί, Σημεία).

Στόμαχος-Σπλήνας. (Βασική Θεωρία, Μεσημβρινοί, Σημεία).

Στόμαχος-Σπλήνας. (Βασική Θεωρία, Μεσημβρινοί, Σημεία).

Καρδιά-Λεπτό Έντερο (Φυσιολογία Καρδιάς)

(Βασική Θεωρία, Μεσημβρινοί, Σημεία).

Περικάρδιο-Τριπλός Θερμαστής. Παθολογία Καρδιάς.

(Βασική Θεωρία, Μεσημβρινοί, Σημεία).

Νεφροί (Βασική Θεωρία, Μεσημβρινοί, Σημεία).

Ουροδόχος Κύστη (Μεσημβρινοί, Σημεία). Μεσημβρινοί Ιπποκράτους.

Ωτοβελονισμός/Παράδοξοι Μεσημβρινοί.

 Ήπαρ-Χοληδόχος Κύστη (Βασική Θεωρία, Μεσημβρινοί, Σημεία).

 Ήπαρ-Χοληδόχος Κύστη (Βασική Θεωρία, Μεσημβρινοί, Σημεία).

Πόνος (Αυχεναλγίες, Οσφυαλγίες, Ισχιαλγίες, Bi Syndromes).

Νευρολογικά (Α.Ε.Ε, Πάρεση προσωπικού, Κρανιοβελονισμός).
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III.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

BALANCE METHOD, ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ I CHING

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 Συνολική διάρκεια σπουδών:

60 ώρες

Κόστος συμμετοχής:
50€ εγγραφή,  

900€ δίδακτρα 

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός
(εκτός από το πρώτο μάθημα 15-16/10/2022

που θα γίνει στην Γλυφάδα)
Σημείωση:
-  Το 1ο μάθημα θα γίνει στο πλαίσιο του μαθήματος Βελονισμός Γ έτους. 
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της ύλης του συστήματος Balance Method από τον σπουδαστή 
 

είναι να κατέχει την βασική θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, τους Μεσημβρινούς και τις πορείες τους. 

•  Μέθοδος βελονισμού με  την χρήση 
   απομακρυσμένων σημείων  μέσα από 
   3 απλά βήματα, από την διάγνωση στην θεραπεία.

Ανάλυση της ιστορίας  και των ριζών του •  
   βελονισμού στην Κινέζικη φιλοσοφία και 
   το Yi Jing.

Τα 6 συστήματα εξισορρόπησης  των μεσημβρινών.•  
Ολογραφική Θεωρία /Μικροσυστήματα •  

   (μέθοδοι Image και Mirror).
Θεραπεία του πόνου  και η χρήση •  

   των τενοντομυικών μεσημβρινών στην διάγνωση 
   και την θεραπεία μυοσκελετικών προβλημάτων.

Θεραπεία συστημικών και ψυχοσυναισθηματικών •  
   προβλημάτων βάσει εξισορρόπησης εξαγράμμων 
   (Βa Gua) και θεραπευτικών κυκλωμάτων 4ων μεσημβρινών.

Εποχιακή εξισορρόπηση.•  
Η στρατηγική των “12 μαγικών  σημείων” για δύσκολες •  

   και περίπλοκες περιπτώσεις.

Ημερομηνίες:
15-16/10/2022, 
12-13/11/2022, 
10-11/12/2022, 

28-29/1/2023, 
18-19/3/2023,  
20-21/5/2023

και ώρες 10:00-15:00

Σημείωση: 
- Το Α επίπεδο θα γίνει στο πλαίσιο
του μαθήματος Βελονισμός Γ’ έτους.

ΣΟΥ ΤΖΟΚ (SU JOK)

Διδάσκει: Μαρίνος Σιούφας

Ημερομηνίες:
Α επίπεδο:

14-15/1/2023 και 21-22/1/2023 
και ώρες 10:00-14:00

Β επίπεδο:
18-19/2/2023,

1-2/4/2023 και 22-23/4/2023
και ώρες 15:00-19:00

Συνολική διάρκεια 
σπουδών: 40 ώρες

Κόστος συμμετοχής:
120€ ανά Σαββατοκύριακο

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Οι μικρομεσημβρινοί του σώματος
   αποτυπωμένοι στα χέρια και τα πόδια.
•  Μαγνητοθεραπεία.
•  Η θεωρία των 6 ενεργειών.
•  Μικρομεσημβρινοί και χρωμοθεραπεία.
•  Εφαρμογή moxa σε αντανακλαστικά σημεία.
•  Άλλες ειδικές εφαρμογές.
•  Πρακτική.

Συνάντηση Ενημέρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:15, Γλυφάδα

Συνάντηση Ενημέρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13:00, Γλυφάδα

Διδάσκει: Ιωάννης Φαϊτάκης

2
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IV.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σημείωση: Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να αποκτήσει Δίπλωμα στην Διατροφή
τότε οφείλει να παρακολουθήσει τα κάτωθι μαθήματα: Διατροφή, Βασική Θεωρία Παραδοσιακής 
Κινέζικης Ιατρικής (εναλλακτικά Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής), Ιατρικά, Διάγνωση, 
Κινέζικα Βότανα, Ελληνικά Βότανα, Γνωρίζοντας τα φυτά, Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής, Ανάλυση 
νόσων με βάση την Δυτική ιατρική, Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη και Γαληνού και σύνδεση με 
την Π.Κ.Ι. Σε αυτήν την περίπτωση χρεώνεται εγγραφή 700€, χωρίς να πληρώνει εγγραφές στα 
προαπαιτούμενα μαθήματα.

Διδάσκουν:  Αλέξανδρος Τηλικίδης,  
 

Ανέστης Πραντσίδης,  Ορσαλία Ψαρίδη, Βασίλης Νιάρχος  

Ημερομηνίες: 

9/10/2022, 13/11/2022, 4/12/2022, 

15/1/2023, 5/2/2023,

4-5/3/2023 (Σαββατοκύριακο), 2/4/2023,

20-21/5/2023 (Σαββατοκύριακο) και 28/5/2023

ώρες 10:00-17:00
 

Συνολική διάρκεια

σπουδών: 73 ώρες

Κόστος συμμετοχής:

100€ εγγραφή,  δίδακτρα: 600€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Γεύση, θερμικό αποτέλεσμα και•  
   κίνηση της τροφής μέσα στο σώμα. 

Κατηγορίες τροφών - ανάλυση.•  

Η Διατροφή σε παθήσεις.•  

Νηστειοθεραπεία, Ξηρασία.•  

Κινέζικη Διατροφολογία•  

Δυτική Διατροφολογία•  

Παρασκευή φαγητού και γεύμα σε κάθε μάθημα ανάλογα με την εποχή

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Το πνεύμα μέσα στο οποίο κινείται το μάθημα της Διατροφής, αποτελεί συνδυασμό της ανάγκης
επαφής μας με την Παραδοσιακή Διατροφή του τόπου μας και της θρέψης του Yin σύμφωνα με 
την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική.
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Διδάσκει: Μάριος Δεσύλλας

Ημερομηνίες: 8-9/10/2022, 5-6/11/2022,

3-4/12/2022, 21-22/1/2023, 18-19/2/2023, 

1-2/4/2023, 13-14/5/2023
και ώρες 10:00-14:00

Διάρκεια σπουδών: 56 ώρες

Κόστος συμμετοχής:

Εγγραφή: 100€, δίδακτρα: 600€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ & ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Περί των φυτών.

 • Θρέψη φυτών και γονιμότητα εδάφους.
 • Φυτοπροστασία με φυσικές μεθόδους.
 

• Καλλιέργεια ετήσιων και πολυετών φυτών. 
• Σχολές μη - χημικής γεωργίας .: Φυσική, Περμακουλτούρα 
• Βιοδυναμική γεωργία. Ομοιοπαθητική και φυτά. 

• Στοιχεία βιολογικής μεταποίησης τροφίμων.  

• Ποιότητα βιολογικών τροφίμων και ανθρώπινη υγεία.
 

• Αρχίζοντας ένα βιολογικό αγρόκτημα.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διδάσκουν: 
Αλέξανδρος Τηλικίδης, Κωνσταντίνος Γρίβας,

 Εύα Σιακφά, Ταξιάρχης Παναγιωταράς

Έναρξη: 12/10/2022.
Λήξη: 31/5/2023

 Συνολική διάρκεια
σπουδών: 120 ώρες

Μαθήματα:
Μια φορά την εβδομάδα, 

κάθε Τετάρτη, 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 200€, δίδακτρα: 1 00€1

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Προσδιορισμός της ενεργειακής
   φύσης των βοτάνων.
•  Γνωριμία με την προσωπικότητα και την
   Ενεργειακή Φύση 120 και πλέον βοτάνων.
•  Συνταγές βοτάνων και χρήση τους στην
   Παθολογία.
•  Αναφορά σε βότανα της ελληνικής φύσης.
•  Πρακτική εξάσκηση των μαθητών
   στο Βοτανοπωλείο Εστία.

- Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος «KINEZIKH ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» συστήνεται η παρακολούθη-
ση του μαθήματος «ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

Σημείωση:

- Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να αποκτήσει Δίπλωμα στη Βοτανοθεραπεία οφείλει
να παρακολουθήσει τα κάτωθι μαθήματα: Κινέζικη Βοτανοθεραπεία, Ελληνικά Βότανα, Βασική Θεωρία
της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ή Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής), Ιατρικά, Διάγνωση, 
Διατροφή, Γνωρίζοντας τα φυτά, Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής, Ολιστική Βοτανοθεραπεία, Ανάλυση 
νόσων με βάση την Δυτική ιατρική, Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη και Γαληνού και σύνδεση με 
την Π.Κ.Ι. Τότε χρεώνεται εγγραφή 700€, χωρίς να πληρώνει εγγραφή στα προαπαιτούμενα μαθήματα.

Συνάντηση Ενημέρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 14:30, Γλυφάδα

Συνάντηση Ενημέρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13:45, Γλυφάδα

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING
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Διδάσκει: 
Κωνσταντίνος Γρίβας

Έναρξη: 3/10/2022. 
Λήξη: 16/1/2023

Συνολική διάρκεια σπουδών: 
56 ώρες

Μαθήματα: 
Μια φορά την εβδομάδα,

κάθε Δευτέρα, 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής:

εγγραφή 100€, δίδακτρα: 600€

Τόπος διεξαγωγής: 
Γλυφάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

•  Ιστορικά στοιχεία της εξέλιξης της αρχαίας Ελληνικής
   και βυζαντινής ιατρικής παράδοσης.

• Βασικά στοιχεία παλαιογραφίας. 
• Μέθοδοι παρασκευής απλών 
   φαρμακευτικών σκευασμάτων.

• Βασικά στοιχεία ταξινομικής.
 

• Περιγραφή σύγχρονων μεθόδων μελέτης
    φυσικών φαρμακευτικών υλών.

• Ανάλυση τουλάχιστον 60 βοτάνων με βάση
    τις αρχαίες και νεότερες πηγές.

• Αναφορές στην σύγχρονη βιβλιογραφία και  
    τις βιοχημικές ιδιότητες των φυτών.

Συνάντηση Ενημέρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 14:30, Γλυφάδα

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διδάσκει:

Νίκος Σαμαρίδης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Αρχές της Ολιστικής Βοτανοθεραπείας.•  
Μορφολογία και Φυσιολογία των Φυτών.•  
Βοτανική Ιστορία (Παλαιο-Αρχαιοβοτανική).•  
Αρχαία Ελληνική (Ιπποκρατική) και•  

   Ιατροσοφική Φυτοϊαματική.
Ελληνική Χλωρίδα και Ισοδύναμα βότανα•  

   της Παν-ηπειρωτικής γαίας.
Σύστημα ταξινόμησης βοτάνων•  

   (Rabeteau – Dr. N. Samaridis).
Βότανα και Ορθά Φυσικά Μόρια.•
  
Φυσικές Αγωγές (Αποτοξίνωση κ.α.).•
  
Βότανα και Συστήματα (Ανοσοποιητικό, κ.α.).•
  

Το μάθημα παρέχεται ως DISTANCE LEARNING

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Διάρκεια σπουδών: 
56 ώρες

Κόστος:
560€
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Διδάσκει: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

Ημερομηνίες:
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν 

και ώρες 10:00-17:00
Συνολική διάρκεια σπουδών: 14 ώρες 

Κόστος συμμετοχής: 130€ 

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

ΑΝΘΟΝΕΡΑ (HYDROSOLS) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Στη διάρκεια του σεμιναρίου 
θα μελετήσουμε μια σειρά από
hydrosols που χρησιμοποιούνται
στην Αρωματοθεραπεία, καθώς και
τους τρόπους εφαρμογής τους:
Παρασκευή καλλυντικών, εσωτερική λήψη,
ενεργειακός καθαρισμός, ενεργοποίηση κρυστάλλων κ.λ.π.

 

Διδάσκουν:
Κατερίνα Παπακωνσταντίνου,

Δέσποινα Λυσίκατου
Α έτος 

Έναρξη: 4/10/2022. Λήξη: 6/6/2023
Διάρκεια σπουδών: 112 ώρες

Μαθήματα:
 Την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα

ζωντανά στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ
και ώρες 17:00-21:00. 

Τα υπόλοιπα μαθήματα
παρέχονται βιντεοσκοπημένα. 

Β έτος
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 200€, δίδακτρα: 1200€ (ανά έτος)

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Ιστορία και φιλοσοφία
   της αρωματοθεραπείας.
•  Τα αρωματικά φυτά από τα οποία
   προέρχονται τα αιθέρια έλαια.
•  Μέθοδοι παραγωγής των αιθέριων ελαίων 

και υδρολυμάτων.   
•  Βασικά στοιχεία χημείας των αιθερίων ελαίων.
•  Λεπτομερής παρουσίαση 60 και πλέον
   αιθέριων ελαίων.
•  Η εξωτερική χρήση στην θεραπευτική.
•  Αισθητική αρωματοθεραπεία.
•  Πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση.

Σημείωση:

Συνάντηση Ενημέρωσης: το πρώτο μάθημα, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, 
αποτελεί συνάντηση ενημέρωσης και μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει δωρεάν.

- Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να αποκτήσει Δίπλωμα στην Αρωματοθεραπεία οφείλει 
να παρακολουθήσει τα κάτωθι μαθήματα: 2 έτη Αρωματοθεραπείας, Ενεργειακή Αρωματοθεραπεία, 
Ανθόνερα, Creative Healing, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική Ιατρική, Ιατρικά, Βασική Θεωρία Παρα-
δοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ή Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής), Διάγνωση και Ιστορία της 
Ελληνικής Ιατρικής.  Σ' αυτήν την περίπτωση χρεώνεται εγγραφή 700€, χωρίς να πληρώνει εγγραφή στα 
προαπαιτούμενα μαθήματα.

- Η ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ θα διδαχθεί στην Γλυφάδα τα κάτωθι Σαββατοκύριακα: 
Τμήμα 1ο: 12-13/11/2022,  και ώρες 10:00-17:00.26-27/11/22, 10-11/12/22
Τμήμα 2ο:  και ώρες 10:00-17:00.4-5/2/23, 18-19/2/23, 4-5/3/23

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Τα μαθήματα αρωματοθεραπείας α και β έτος προσφέρονται βιντεοσκοπημένα και πραγματοποιείται μια 
συνάντηση την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στην τάξη ή διαδικτυακά κατόπιν συνεννόησης με την διδάσκουσα.

- Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την ζωντανή διδασκαλία: 8 άτομα.
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ΒΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΚΡΕΜΕΣ

Σημείωση:
- Στο κόστος του μαθήματος περιλαμβάνονται οι πρώτες ύλες των προϊόντων που θα παρασκευαστούν.
- Οι ενότητες του μαθήματος είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και μπορεί να παρακολουθήσει κανείς όποια και όσες 
επιθυμεί. Απαιτείται έγκαιρη κράτηση θέσης τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από την ενότητα που σας ενδιαφέρει.
- Για την συμμετοχή στην ενότητα παρασκευής υγρού σαπουνιού απαιτείται η προηγούμενη γνώση παρασκευής 
στέρεου σαπουνιού από ελαιόλαδο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διδάσκει:
Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

Ημερομηνίες:
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν

και ώρες 10:00-17:00

Διάρκεια σπουδών: 
28 ώρες 

Κόστος συμμετοχής:
130€ ανά Σαββατοκύριακο

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

•  Ενεργειακές ιδιότητες των Ελληνικών
   αιθέριων ελαίων. 

• Αιθέρια έλαια και Ζωδιακός Κύκλος. 
• Αιθέρια έλαια και η επίδρασή τους 
   στα νευροενεργειακά κέντρα (τσάκρας).

• Σχέση αιθέριων ελαίων/κρυστάλλων/
 

   κραδασμικών ιαμάτων και η επίδρασή
   τους στα τσάκρας και τα όργανα.

• Αρωματοθεραπεία και Εναρμόνιση των 5 Στοιχείων.
 • Αρωματοθεραπεία και Βελτίωση του Περιβάλλοντος
   Κατοικίας και Εργασίας. 

Θα δοθούν σημειώσεις με ενδεικτικές συνταγές και βεβαίωση παρακολούθησης

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

 
Διδάσκει: Μαρία Σκαρλή

Έναρξη: 18/10/2022. 
Λήξη: 6/12/2022

Μαθήματα:ημέρα Τρίτη

στις προαναφερθείσες ημερομηνίες
και ώρες 17:00-21:00

 Κόστος συμμετοχής:
ανά ενότητα50€   

του μαθήματος

Για την παρακολούθηση
του συνόλου των 

ενοτήτων έκπτωση 10%  
με συνολικό κόστος 360 €.

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός 

18/10/2022: Παρασκευές βοτανικών εκχυλισμάτων, 
                      βαμμάτων και βοτανόλαδων.
25/10/2022: Σπιτικά θεραπευτικά σιρόπια βοτάνων: 
1/11/2022: Φθινοπωρινή ενδυνάμωση:  

 Πλούσιο πρόγραμμα διατροφής για υγεία                       
                      και ενδυνάμωση την περίοδο του χειμώνα.
  8/11/2022: Παρασκευή παραδοσιακού σαπουνιού ελαιόλαδου 
                      και αρωματικού σαπουνιού με πλούσιο αφρό.
15/11/2022: Παρασκευή υγρού σαπουνιού, αφρόλουτρου,
                       σαμπουάν, απορρυπαντικού πλυντηρίου, 
                      απορρυπαντικού γενικής χρήσης.
22/11/2022: Παρασκευή κηραλοιφών, λιπαρών κρεμών 
                      και cold creams.
29/11/2022: Παρασκευή μη λιπαρών υδατικών
                      καλλυντικών κρεμών και γαλακτωμάτων.
6/12/2022:   Χειμερινά μπαχαρικά. Συνταγές θερμαντικών αλοιφών,

                      θερμαντικών λαδιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Τι είναι τα ανθοϊάματα.

.•  Ιστορική αναδρομή - Dr Bach
•  Η σχέση των ανθοϊαμάτων με άλλες
   εναλλακτικές και μη θεραπείες.

.•  Πώς λειτουργούν
.•  Ανάλυση των 38 ανθοϊαμάτων Bach

•  .Εφαρμογές των ανθοϊαμάτων Bach
•  .Ανάλυση περιστατικών

ΑΝΘΟΪΑΜΑΤΑ BACH ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

VΙ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ημερομηνίες:
28-29/1/2023 και ώρες 10:00-14:00, 
11-12/2/2023 και ώρες 10:00-14:00,
18-19/3/2023 και ώρες 15:00-19:00,

Διάρκεια σπουδών: 24 ώρες

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 50€, δίδακτρα 300€ 

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Συνάντηση Ενημέρωσης: Το πρώτο μάθημα, τo Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023
αποτελεί συνάντηση ενημέρωσης και μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς δωρεάν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Προέλευση, χαρακτηριστικά και σύνθεση 
   των 9 βοτάνων της μέλισσας.
•  Χρήσεις από την Αρχαία Ελληνική και άλλες παραδόσεις.
•  Εισαγωγή στη Βασική Θεωρία της Π. Κ. Ι. 
   εφαρμοσμένη στην Μελισσοθεραπεία.
•  Ιδιότητες - ενδείξεις και αντενδείξεις
   των βοτάνων της κυψέλης.
•  Κλασική ιατρική εφαρμογή, πρόληψη και αντιμετώπιση 
   κακών αντιδράσεων από το τσίμπημα της μέλισσας.
•  Απευαισθητοποίηση από τις αλλεργικές αντιδράσεις 
   και ομοιοπαθητική χρήση των μελισσοκομικών βοτάνων.
•  Εφαρμογές σε διάφορες παθολογίες.
•  Τεχνικές μελισσοβελονισμού.
•  Βασική προσέγγιση και χειρισμοί της κυψέλης.

Διδάσκει:
Αιμιλία Τσιτιρίδου

Σημείωση:
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων προσφέρεται ένα επιπλέον μάθημα στο μελισσοκομείο
με αντικείμενο την Διαχείριση της κυψέλης. Η ημερομηνία θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με την διδάσκουσα.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης  δίδεται η δυνατότητα εγγραφής μέλους στην  
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΪΑΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (κατόπιν προϋποθέσεων).

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Διδάσκει: Έβελυν Δασκαλάκη

Ημερομηνίες:

1/10/22, 22/10/22, 26/11/22, 17/12/22

Μαθήματα: Στις προαναφερθείσες ημερομηνίες,

ημέρα Σάββατο και ώρες 10:00-16:00

Επιπλέον θα γίνουν μαθήματα Online σε ώρες 

και ημερομηνίες που θα οριστούν κατόπιν 

συνεννόησης του τμήματος με την διδάσκουσα

 Συνολική διάρκεια σπουδών: 55 ώρες 
Κόστος συμμετοχής: εγγραφή 50€, δίδακτρα: 550€

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός
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VΙΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Α΄ ΕΤΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ:

Έναρξη: 4/10/2022.  Λήξη: 9/5/2023

Μαθήματα: 1 φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη 17:00-21:00

Διάρκεια σπουδών Α έτους : 112 ώρες

ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

- Για την απόκτηση Διπλώματος στην Ομοιοπαθητική απαιτείται η παρακολούθηση των κάτωθι 
μαθημάτων: Ομοιοπαθητική Α, Β και Γ έτος, Ιατρικά, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική Ιατρική, 
Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (εναλλακτικά Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής 
Ιατρικής)  Σ' αυτήν την περίπτωση ο σπουδαστής χρεώνεται εγγραφή 500€ ενώ δεν πληρώνει εγγραφή .
στα προαπαιτούμενα μαθήματα.

Για πληροφορίες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των μαθημάτων επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα: www.akadimia.gr

Γ΄ ΕΤΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ:
Ημερομηνίες: 6/10/2022, 10/11/2022, 15/12/2022, 12/1/2023, 
9/2/2023, 30/3/2023, 4/5/2023, ημέρα Πέμπτη 17:00-21:00
Διάρκεια σπουδών Γ έτους: 28 ώρες

Β΄ ΕΤΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ:

Έναρξη: 3/10/2022.  Λήξη: 22/5/2023

Μαθήματα: 1 φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα 17:00-21:00

Διάρκεια σπουδών Β έτους: 112 ώρες

Διδάσκουν: 

Ελένη Σπυρίδου, Αντώνης Γλαρός, Ευτυχία Αναπλιώτη, Γιώτα Τζεβελέκου, Ξανθίππη Μπρέκα.

Διάρκεια σπουδών: 3 εκπαιδευτικά έτη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Σημείωση:
- Στο Γ΄έτος οι σπουδαστές παρακολουθούν βίντεο περιστατικά σε συνεργασία με την Τhe Other Song 
Academy της Βομβάης. Πρόκειται για μια από τις πλέον καταξιωμένες σχολές Ομοιοπαθητικής σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ιδρυτής και δάσκαλος της οποίας είναι ο Dr. Rajan Sankaran.

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Συνάντηση Ενημέρωσης: Το πρώτο μάθημα, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022
αποτελεί συνάντηση ενημέρωσης και μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς δωρεάν

Κόστος συμμετοχής:
Εγγραφή 200€, δίδακτρα 1200€ ανά έτος για Α΄ και Β΄ έτος,
420€  για Γ΄ έτος και Μαθήματα εποπτείας 240€

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ:

Ημερομηνίες: 8/12/2022, 26/1/2023, 16/3/2023, 18/5/2023

- Τα μαθήματα εποπτείας δεν είναι υποχρεωτικά, απευθύνονται σε μαθητές του Β και Γ έτους καθώς 
και σε απόφοιτους. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στην τέχνη λήψης ιστορικού, καθώς θα αναλύονται
περιστατικά που θα φέρνουν οι συμμετέχοντες.
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Α ΕΤΟΣ:

VΙΙΙ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τα μαθήματα του Α' έτους γίνονται τα Σαββατοκύριακα στις κάτωθι ημερομηνίες:

Ημερομηνίες: 8-9/10/22, 5-6/11/22, 19-20/11/22,

10-11/12/22, 21-22/1/23, 4-5/2/23, 18-19/2/23,

4-5/3/23, 8-9/4/23, 13-14/5/23, 27-28/5/23, 17-18/6/23 

Μαθήματα: Στις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες 10:00-17:00 
Συνολική διάρκεια σπουδών Α έτους: 168 ώρες

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

Διδάσκουν:
Μαρίνος Σιούφας, Κατερίνα Καλαϊτσίδη, Μαρία Μπούσμπουλα, Γιώργος Γουργιώτης, 
Εύα Σιακφά, Δέσποινα Λυσίκατου, Ιωάννα Μπράτη, Κατερίνα Λαμπράκη.

Συνολική διάρκεια σπουδών: 2 εκπαιδευτικά έτη

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

Β ΕΤΟΣ:

Τα μαθήματα του Β' έτους γίνονται τα Σαββατοκύριακα στις κάτωθι ημερομηνίες:
24-25/9/22, 15-16/10/22, 19-20/11/22, 3-4/12/22, 21-22/1/23, 11-12/2/23
11-12/3/23, 1-2/4/23, 22-23/4/23, 6-7/5/23, 27-28/5/23, 10-11/6/23

 Μαθήματα: Στις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες 10:00-15:00  

Συνολική διάρκεια σπουδών Β έτους:120 ώρες. 

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

Κόστος συμμετοχής: εγγραφή 300€ για τα 2 έτη,
δίδακτρα 1250€ για το Α έτος και 1300€ για το Β έτος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Ιστορία της Ρεφλεξολογίας•  
Αρχές και δράσεις•  
Τεχνικές χαλάρωσης πελμάτων•  
Ασκήσεις ενδυνάμωσης χεριών•  
Εισαγωγή στην Ανατομία και Φυσιολογία των Ζωτικών οργάνων•  
Συστήματα του οργανισμού (Ερειστικό, Μυϊκό, Νευρικό,Πεπτικό, κλπ)•  
Ωτορεφλεξολογία•  
Συστοιχίες - Αντιστοιχίες σώματος και άκρων•  
Πρωσοπορεφλεξολογία•  
Ρεφλεξολογία παλάμης•  
Τεχνικές χαλάρωσης Αυχένα και άνω άκρου•  
Λήψη Ιστορικού, Κώδικας Δεοντολογίας, Επαγγελματικές Συμβουλές•  
Κρυσταλλορεφλεξολογία•  
Παρασκευή Αρωματοθεραπευτικών κρεμών για ρεφλεξολογική χρήση•  
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Διδάσκουν:
Δέσποινα Λυσίκατου

Ημερομηνίες:

15-16/10/2022 

και ώρες 15:00-19:00

Συνολική διάρκεια 
σπουδών: 8 ώρες

Κόστος συμμετοχής:
90€

Τόπος διεξαγωγής:
Γλυφάδα

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

• Τι είναι τα αιθέρια έλαια και 
    ποια η χρήση τους στη θεραπευτική.

 
• Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
   τα αιθέρια έλαια στη Ρεφλεξολογία για να 
   επιτύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα.

• Ανακλαστικά σημεία, όργανα, συστήματα 
   του οργανισμού στο πόδι & αιθέρια έλαια.

• Ανάλυση ιδιοτήτων 10+ αιθερίων ελαίων 
   που προτείνονται για χρήση στη Ρεφλεξολογία.

VΙΙΙ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σημείωση:

- Για την απόκτηση του Διπλώματος της Ρεφλεξολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Συλλόγων
Ρεφλεξολογίας απαιτούνται τα εξής μαθήματα της σχολής: 2 έτη Ρεφλεξολογίας, Ιατρικά, Διατροφή και
Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική ιατρική. Σ' αυτήν την περίπτωση η εγγραφή είναι 300€ χωρίς να 
χρεώνονται εγγραφές στα επιμέρους μαθήματα.

- Με βάση τις προδιαγραφές της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ προτείνονται και τα εξής μαθήματα στους υποψήφιους
Ρεφλεξολόγους: Βασική Θεωρία της Π.Κ.Ι. (εναλλακτικά Βασική Θεωρία Α.Ε.Ι.), Διάγνωση, 
Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής, Μεταπτυχιακά μαθήματα Ρεφλεξολογίας και 
Αρωματοθεραπεία για Ρεφλεξολόγους.

- Όποιος επιθυμεί να διδαχθεί τις βασικές αρχές της θεραπευτικής τέχνης της ρεφλεξολογίας,
ώστε να μπορεί να την εφαρμόσει ερασιτεχνικά στο οικογενειακό του περιβάλλον, αρκεί να παρακο-
λουθήσει το πρώτο τετράμηνο του πρώτου έτους. Σ' αυτή την περίπτωση το κόστος παρακολούθησης
ορίζεται ως εξής: 100€ εγγραφή και 600€ δίδακτρα.

- Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ είναι Σχολή πιστοποιημένη απ τ́ον Π.Ε.Σ.Ρ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ) και τον Σ.Ε.Ρ. (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ) για την χορήγηση Διπλώματος 
στην Ρεφλεξολογία.

Συνάντηση Ενημέρωσης: Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:00, Υμηττός
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ΙΧ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΟΥ ΜΑΣΑΖ MARDANA

Διδάσκει:
Μιχάλης Paribodha Χριστόπουλος

 Έναρξη: 3/11/2022.
Λήξη: 19/1/2023

Μαθήματα: 
Μία φορά την εβδομάδα, 

κάθε Πέμπτη
 και ώρες 17:00-20:00

Διάρκεια σπουδών:
45 διδακτικές ώρες 

(περιλαμβάνονται 5 ώρες επίβλεψης
στο τέλος των μαθημάτων στις  )

 
26/1/2023

Κόστος συμμετοχής: 495€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Συνάντηση Ενημέρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:30, Γλυφάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Τεχνικές μασάζ για διαφορετικές
    πλήρεις συνεδρίες σε όλο το σώμα.
•  Αντιστοιχίες σωματικών εντάσεων με
   ψυχοσωματικά θέματα.
•  Απελευθέρωση συναισθημάτων θεραπευομένου.
•  Διαλογιστική στάση θεραπευτή και επίδραση 
   στην ποιότητα του μασάζ.
•  Πέρα από την τεχνική -
   Βιώνοντας το θεραπευτικό άγγιγμα.

Θέτοντας υγιή όρια θεραπευτή - θεραπευομένου.•  
Προστασία θεραπευτή - Στάση σώματος θεραπευτή.•  
Αναλυτικές σημειώσεις με φωτογραφίες •  

   & έξτρα βίντεο.
Πρακτικές συμβουλές marketing για αύξηση •  

   του εισοδήματός σας.

Σημείωση:
-  Ελάχιστος αριθμός για την δημιουργία τμήματος 6 άτομα, μέγιστος 14 άτομα

Μαθήματα: Σαββατοκύριακα

Α΄ Κύκλος: 12-13/11/2022

Β΄ Κύκλος: 26-27/11/2022

Γ΄ Κύκλος: 17-18/12/2022

ώρες 10:00-15:00

Διάρκεια σπουδών:

30 ώρες  

Κόστος συμμετοχής: 
150€ ο κάθε κύκλος

Τόπος διεξαγωγής:

Γλυφάδα

Με τον διαπρεπή Δάσκαλο Μιχάλη Κυριακίδη
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ

Σημείωση:
- Το αναλυτικό πρόγραμμα με την ύλη του κάθε
κύκλου αναρτάται στην ιστοσελίδα www.akadimia.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

• Α΄ Κύκλος
Συνδυαστική Ρεφλεξολογία και ολιστικά σημεία   

• Β΄ Κύκλος

Ανώτερη εκπαίδευση του Ρεφλεξολογου
   

• Γ΄ Κύκλος

Εκπαίδευση του Ρεφλεξολόγου για να γίνει εκπαιδευτής

   

VΙΙΙ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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1ος κύκλος εκπαίδευσης Shiatsu:

Έναρξη: 3/10/2022. Λήξη: 13/2/2023
Μαθήματα: 1 φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα 17:00-21:00
Διάρκεια σπουδών: 72 ώρες 
Κόστος συμμετοχής: Εγγραφή 50€ , δίδακτρα 700€ 
Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

SHIATSU

Διδάσκουν: Γιάννα Αθανασοπούλου, Σταυρούλα Αθανασίου. 

2ος κύκλος εκπαίδευσης Shiatsu:

Έναρξη: 20/2/2023. Λήξη: 19/6/2023
Μαθήματα: 1 φορά την εβδομάδα, 

 κάθε Δευτέρα 17:00-21:00 και 2 Σαββατοκύριακα 
σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.
Διάρκεια σπουδών: 80 ώρες 
Κόστος συμμετοχής: Εγγραφή 100€, δίδακτρα 800€
Τόπος διεξαγωγής:  Υμηττός

3ος κύκλος εκπαίδευσης Shiatsu:

Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν 

Για πληροφορίες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο μαθημάτων του τμήματος Shiatsu
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.akadimia.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 - Για να λάβει ο σπουδαστής το Δίπλωμα  Shiatsu, απαιτείται η παρακολούθηση των τριών κύκλων εκπαίδευσης, μαζί με την 
Βασική Θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής,  Διάγνωση,  Ιατρικά, Διατροφή, Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική 
ιατρική  Σε αυτή την περίπτωση το κόστος εγγραφής είναι 700€ και καλύπτει τις εγγραφές όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων .
για την λήψη του Διπλώματος στο Shiatsu.

Σημείωση:

ΙΧ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

Συνάντηση Ενημέρωσης: Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:45, Υμηττός

Διδάσκει:
Κατερίνα Καστρινάκη

Ημερομηνίες:
4-5/2/2023, 

11-12/2/2023,
4-5/3/2023 

και ώρες 10:00-16:00

Διάρκεια σπουδών: 36 ώρες 
Κόστος συμμετοχής:

εγγραφή 50€, δίδακτρα 350€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

TUINA (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σημείωση:
-  Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 8 άτομα.

• Βασικές έννοιες Π.Κ.Ι.
• TUINAΤεχνικές .
• TUINAΘεραπεία  για συχνές 
   παθολογικές καταστάσεις.
•  Ασκήσεις ενδυνάμωσης και 
    της απελευθέρωσης της ροής
   ενέργειας Qi για τον θεραπευτή.

Συνάντηση Ενημέρωσης: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, ώρα 18:00, Γλυφάδα29



ΙΧ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

REJUVANCE ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Διδάσκει: Αμαλία Μαστρογιάννη

Συνάντηση Ενημέρωσης: Το πρώτο δίωρο του πρώτου μαθήματος κάθε τμήματος
αποτελεί συνάντηση ενημέρωσης και μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

•  Ανατομία κεφαλής και τραχήλου

   (νευρικό, μυϊκό, λεμφικό σύστημα, συνδετικός ιστός, 

    δέρμα, σημεία και μεσημβρινοί Κινέζικης Ιατρικής).

•  Rejuvance - το μη παρεμβατικό face lift

   (έξι ολοκληρωμένες συνεδρίες).

•  Μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα -

    guasha, βεντούζες και δακτυλοπίεση.

•  Ενεργητικές ασκήσεις, ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης 

    και διατάσεις προσώπου.

Μαθήματα: 
στις προαναφερθείσες ημερομηνίες 

και ώρες 10:00-16:00

Διάρκεια σπουδών: 36 ώρες
Κόστος συμμετοχής:

εγγραφή 50€, δίδακτρα 360€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Ημερομηνίες:
οΤμήμα 1  

8-9/10/2022,

22-23/10/2022, 5-6/11/2022
οΤμήμα 2  

8-9/4/2023,

22-23/4/2023, 6-7/5/2023

Σημείωση:
-  Ελάχιστος αριθμός για την δημιουργία τμήματος 4 άτομα

THAI OIL MASSAGE

Διδάσκει:
Αθηνά Σιδηροπούλου

Ημερομηνίες:
8-9/4/2023

και ώρες 10:00-17:00

Κόστος συμμετοχής:
150€

Τόπος διεξαγωγής:
Υμηττός

To Ταϊλανδέζικο μασάζ με έλαια συνδυάζει την παραδοσιακή και αρχαία τέχνη του 
Ταϊλανδέζικου μασάζ χρησιμοποιώντας διατάσεις και ποικίλες μορφές πιέσεων 
δουλεύοντας κυρίως με δάκτυλα, παλάμες, αγκώνες και πήχεις.

 • Γενικοί κανόνες εκτέλεσης της μάλαξης

• Βασικά  βελονιστικά σημεία και trigger points

• Tεχνικές με χρήση του πήχη,  
    παλάμης, αγκώνα και δακτύλων

• Σωστή στάση και χρήση του σώματος

• Ασκήσεις διατάσεων στα άνω και κάτω άκρα

• Ασκήσεις ενδυνάμωσης χεριών θεραπευτή

• Αντενδείξεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
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ΙΧ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

Διδάσκει: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

Εισαγωγικός κύκλος:
Ημερομηνίες: 15-16/10/2022, 19-20/11/2022,

17-18/12/2022, 14-15/1/2023 και ώρες 10:00-17:00 

Διάρκεια σπουδών: 56 ώρες 

Κόστος συμμετοχής: 

εγγραφή 100€, δίδακτρα 500€ 

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Κύριος κύκλος: 
Ημερομηνίες:

θα ανακοινωθούν

 Διάρκεια σπουδών: 84 ώρες 

Κόστος συμμετοχής:

 εγγραφή 100€, δίδακτρα 1000€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

CREATIVE HEALING

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

•  Εισαγωγή.
 • Ιστορική αναδρομή και αναφορά

   στον Ιδρυτή του Συστήματος.
 • Περιγραφή και πρακτική εκμάθηση

   των 38 βασικών τεχνικών.

ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
•  Πρακτική εκμάθηση και εμπλουτισμός
   των βασικών τεχνικών.

 • Συμπληρωματικές τεχνικές για την
   ανακούφιση εξειδικευμένων καταστάσεων.

 • Ολιστική θεώρηση των διαφόρων οργάνων
   και σωματικών συστημάτων σύμφωνα με τις   

αρχές της  Π.Κ.Ι. 
• Ο κύριος κύκλος προσφέρεται και με Distance Learning
(απαιτείται δια ζώσης παρακολούθηση της πρακτικής).

Συνάντηση Ενημέρωσης: Το  δίωρο του πρώτου μαθήματος αποτελεί συνάντησηο1

ενημέρωσης και μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει δωρεάν

ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

•  Ανατομία, φυσιολογία και παθολογία
   του Λεμφικού Συστήματος.

• Θεωρία και αρχές της λεμφικής μάλαξης. 
• Ενδείξεις - αντενδείξεις. 
• Τεχνικές και πρακτική  

    εφαρμογή σε όλο το σώμα.
 • Θεωρία κυτταρίτιδας και

    τοπικού πάχους.

• Τεχνικές και πρακτική 
    εφαρμογή λιποδιάλυσης και

   αντιμετώπισης της κυτταρίτιδας.

Διδάσκουν:
Κατερίνα Καλαϊτσίδη, Μάρα Καζάκου

Το μάθημα πραγματοποιείται 2 φορές
μέσα στο ακαδημαϊκό έτος

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Κόστος συμμετοχής:

εγγραφή 50€, δίδακτρα 200€

Διάρκεια σπουδών: 20 ώρες

Συνάντηση Ενημέρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 10:00, Γλυφάδα

οΤμήμα 1
 22-23/10/2022 και ώρες 10:00-20:00

οΤμήμα 2

20-21/5/2023 και ώρες 10:00-20:00 

Σημείωση: Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 8 άτομα
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΙΑ

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
• Μυοσκελετικό, Βασικές αρχές, Πόνος.
• Βασικές τεχνικές μάλαξης (Σουηδική μάλαξη).
• Εισαγωγή στην αρωματοθεραπεία.
• Συνταγές και χρήση θεραπευτικών ελαίων.
• Θεωρία Yin - Yang, 8 αρχών, 6 βλαπτικών παραγόντων.
• Θεωρία και ανατομία Μεσημβρινών.
• Βασικά  βελονιστικά σημεία και trigger points.
• Τεχνικές τόνωσης και διασποράς.
• Τεχνικές μάλαξης με την χρήση
   βεντουζών και gua sha.
• Τεχνικές Tuina (κινέζικη μάλαξη) και
   Shiatsu (Ιαπωνική μέθοδος).
• Εξειδικευμένες τεχνικές αντιμετώπισης τοπικού πόνου.
• Εισαγωγή στην ανακλαστική θεραπεία και χάρτες.
 • Ασκήσεις διατάσεων στα άνω και κάτω άκρα.
• Ασκήσεις ενδυνάμωσης χεριών θεραπευτή. 

Συνάντηση Ενημέρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 10:00, Γλυφάδα

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Διάρκεια σπουδών: 54 ώρες

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 50€, δίδακτρα 540€

οΤμήμα 2

Ημερομηνίες: 18-19/3/2023,
8-9/4/2023, 22-23/4/2023

και ώρες 10:00-19:00

ΒΕΝΤΟΥΖΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MOXA) - GUA SHA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

•  Ιστορική αναφορά.

•  Αναφορά στην θεωρία Yin - Yang,
   8 αρχών, 6 βλαπτικών παραγόντων,
   Μεσημβρινών.

• Θεραπευτικές ενδείξεις. 
• Αντενδείξεις - προφυλάξεις. 
• Τεχνικές βεντουζοθεραπείας: 
   Τόνωσης και διασποράς,
   Ολίσθησης και μάλαξης,
   Αφαίμαξης.

• Τεχνικές Gua Sha.
 • Εφαρμογή διαφόρων ειδών μοξαθεραπείας.
 

Συνάντηση Ενημέρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 10:00, Γλυφάδα

Διδάσκουν: Κατερίνα Καλαϊτσίδη, Μάρα Καζάκου

Το μάθημα πραγματοποιείται 2 φορές
μέσα στο ακαδημαϊκό έτος

οΤμήμα 1

Έναρξη: 7/10/2022.
Λήξη: 20/1/2023

Διδάσκουν:
Κατερίνα Καλαϊτσίδη, Μάρα Καζάκου

Το μάθημα πραγματοποιείται 2 φορές
μέσα στο ακαδημαϊκό έτος

οΤμήμα 1
15-16/10/2022

και ώρες 10:00-19:00
οΤμήμα 2

6-7/5/2023
και ώρες 10:00-19:00

Διάρκεια σπουδών: 18 ώρες

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 50€, δίδακτρα 180€

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Μαθήματα: 
Μία φορά την εβδομάδα, 

κάθε Παρασκευή
και ώρες 16:30-21:00
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SPA THERAPIST

Ενότητα Α: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ
 

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τμήμα 1ο: 12-13/11/2022, 26-27/11/2022,
10-11/12/2022, ώρες 10:00-17:00.
Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα
Τμήμα 2ο: 4-5/2/2023, 18-19/2/2023,
4-5/3/2023, ώρες 10:00-17:00.
Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα
Διδάσκει: Δέσποινα Λυσίκατου.

ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ
Τμήμα 1ο:

Έναρξη: 7/10/2022, Λήξη: 4/11/2023
Μαθήματα κάθε Παρασκευή

και ώρες 16:30-21:00.
Τμήμα 2ο:

18-19/3/2023, ώρες 10:00-19:00.
Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

Διδάσκει: Κατερίνα Καλαϊτσίδη.

Ενότητα B:  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Κανονισμοί λειτουργίας, Διοικητικές δομές, Διαδικασίες
Εμπορική Στρατηγική, Marketing Επικοινωνία SoMe,
Signature Treatments

REJUVANCE ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Τμήμα 1ο:
8-9/10/2022, 22-23/10/2022, 5-6/11/2022, 

ώρες 10:00-16:00.
Τμήμα 2ο:

8-9/4/2023, 22-23/4/2023, 6-7/5/2023, 
ώρες 10:00-16:00.

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα.
Διδάσκει: Αμαλία Μαστρογιάννη.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Τμήμα 1ο: 19-20/11/2022, ώρες 11:00-15:00.
Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα.
Τμήμα 2ο: 4-5/3/2023, ώρες 11:00-15:00.
Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός
Διδάσκει: Αναστασία Κοτορομπάη.

ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ - ΛΟΥΤΡΑ - ΠΝΟΕΣ 
Σάββατο 11/3/2023, ώρες 11:00-15:00
Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα.
Διδάσκει: Μαριάννα Χρυσικάκου.

Μαθήματα:
5-6/11/2022,

ώρες 17:00-20:00 online. 
Διδάσκει: Μαριάννα Χρυσικάκου.

Στο πλαίσιο της φετινής ειδικότητας Spa Therapist δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις πιο σύγχρονες διεθνείς τάσεις στο χώρο της ευεξίας. 
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους τόσο στα θεραπευ-
τικά όσο και στα διοικητικά τους καθήκοντα. Η πολύτιμη εκπαιδευτική παρακαταθήκη
της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ και η εικοσαετής εμπειρία της στην κατάρτιση αξιόλογων θεραπευτών,
έχει δημιουργήσει ένα συνεκτικό δίκτυο συνεργατών ευεξίας όπως ξενοδοχεία, spa, 
wellness retreats και ιδιωτικά θεραπευτήρια που αντλούν σε ετήσια βάση εξειδικευ-
μένα στελέχη για την πλήρωση των αναγκών τους.
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ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διδάσκει: Αμαλία Μολέ

Μαθήματα:
23-24/11/2019 

και ώρες 10:00-15:00

Διάρκεια σπουδών: 10 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 120€

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

Σημείωση: Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 6 άτομα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
•  Ανατομία-Φυσιολογία δέρματος.
•  Διάγνωση τύπων δέρματος - 
   διάγνωση κατάστασης δέρματος.
•  Καθαρισμός δέρματος, απολέπιση, μάσκες. 
•  Θεραπείες προσώπου, λαιμού, ντεκολτέ.
•  Ενυδάτωση, αναζωογόνηση, τόνωση,
   αντιγήρανση με φυσικά κοσμετολογικά προϊόντα.
•  Μάλαξη προσώπου.
•  Guasha προσώπου.

Συνάντηση Ενημέρωσης: Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 16:45, Υμηττός

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συνάντηση Ενημέρωσης: Το πρώτο μάθημα την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022,
αποτελεί συνάντηση ενημέρωσης και μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς δωρεάν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
• Επιλέγοντας το κατάλληλο ορυκτό
• Μέθοδοι ενεργειακού καθαρισμού των 
   κρυστάλλων και των ορυκτών
• Εναρμόνιση και προγραμματισμός των 
   κρυστάλλων και των ορυκτών
• Γνωρίζοντας τις ιδιότητες των ορυκτών
• Ενεργειακή Ανατομία
• Τεχνικές Κρυσταλλοθεραπείας για το  φυσικό 
   και τα ενεργειακά σώματα
• Τεχνικές Κρυσταλλοθεραπείας για την 
   εξισορρόπηση των ενεργειακών κέντρων
• Εκκρεμές: τρόποι χειρισμού του για διάγνωση και θεραπεία
• Heeling Wand
• Κρυσταλλική Αρωματοθεραπεία
• Τεχνικές μασάζ για εναρμόνιση όλων των επιπέδων μας
• Κατασκευή διατάξεων Mandala
• Κρυσταλλικά ιάματα-βάμματα - εσωτερική λήψη

Διδάσκει: Ιωάννα Μπράτη

Έναρξη: 12/10/2022. Λήξη: 24/5/2023

Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα,
κάθε Τετάρτη, ώρες 17:00-21:00

Διάρκεια σπουδών: 116 ώρες

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 100€, δίδακτρα 800€

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

-  Το μάθημα προσφέρεται και Online σε σύνδεση με την φυσική τάξη. 

  Θα απαιτηθούν κάποιες φυσικές παρουσίες στην τάξη κατόπιν συνεννόησης με την διδάσκουσα. 

Σημείωση:
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Κόστος συμμετοχής: 1080€ - early bird 810€ (για εγγραφές έως 30/06)

Ενότητα Γ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :
Μεσημβρινοί και Κέντρα
Ασκήσεις Μεσημβρινών ΠΚΙ
Ασκήσεις Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης
Ασκήσεις Γιόγκα (12 θεμέλια άσανας)
5 Θιβετανικές Ασκήσεις

Μαθήματα:
1-2/10/2022, ώρες 11:00-15:00. 

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα 
Διδάσκει: Μαριάννα Χρυσικάκου.

Χ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΥΡΑΝΙΕΣ & ΓΗΙΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΧ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
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Χ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΥΡΑΝΙΕΣ & ΓΗΙΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Α' ΚΥΚΛΟΣ
26/11/2022: Ιστορική Αναδρομή. Οι Πλανήτες. Τα Ζώδια. 
                      Ποιότητες και Πολικότητες. Δεκανοί. Βίντεο
17/12/2022: Οίκοι και Άξονες. Ωροσκόπος. Όψεις. 
                      Πλανητικές Διελεύσεις.
  28/1/2023: Ο Γενέθλιος Χάρτης. Οι Δεσμοί της Σελήνης. 
                      Οι Εκλείψεις. Ανάλυση Ωροσκοπίων. 
 4-5/3/2023: Χείρων και Αστεροειδείς. Λίλιθ. 
                      Συναστρίες και σύνθετα Ωροσκόπια.

Διδάσκει: Ευτυχία Αναπλιώτη

Online Μαθήματα:
στις αναφερόμενες ημερομηνίες

και ώρες 10:00-14:00

Β' ΚΥΚΛΟΣ
18/12/2022: Κρίσιμες Μοίρες. Κλείδες. Πλανητικές Ώρες.
                      Μεσοδιαστήματα. Κορυφή. Αραβικοί Κλήροι.
  29/1/2023: Οι Άλλοι Χάρτες: Πρόοδοι, Ηλιακή Επιστροφή, 
                      Σεληνιακή Επιστροφή, Ηλιακό τόξο. Απλανείς Αστέρες. 
  12/2/2023: Θεραπευτική Αστρολογία. 
                      Εισαγωγή στην Κοσμική Αστρολογία.

Γ' ΚΥΚΛΟΣ - ΕΞΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Εισαγωγή στην Παγκόσμια Αστρολογία, Ινδική Αστρολογία, • 

Αριθμολογία, Κινέζικη Αστρολογία. Κέλτικο Ωροσκόπιο.

Κόστος συμμετοχής Α΄ Κύκλου: 500 €
Διάρκεια Σπουδών: 50 ώρες

Κόστος συμμετοχής Β΄ Κύκλου: 400 €
Διάρκεια Σπουδών: 40 ώρες

Κόστος συμμετοχής Γ΄ Κύκλου: 200 €
Διάρκεια Σπουδών: 20 ώρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Διδάσκει:
Ευτυχία Αναπλιώτη

 Μαθήματα:
Τα μαθήματα 

προσφέρονται
βιντεοσκοπημένα 

 Διάρκεια σπουδών: 62 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 400€

• Εισαγωγή στους Ελληνικούς Μύθους. Ησιόδεια Θεογονία. 
   Οι Αρχέγονοι θεοί, τα παιδιά της Νύχτας και της Γαίας. 

Οι Νέοι θεοί, τα αδέλφια και τα θεϊκά τέκνα του Διός. • 
Ορφική Κοσμογονία. Η Γέννηση των Ανθρώπων. Τα Πέντε Γένη, • 

   Προμηθέας, Πανδώρα, οι Κατακλυσμοί, Ελλήνων Γενεαλογία,
   Τάνταλος, Πέλοπας, Σίσυφος, Βελλεροφόντης, Ιξίωνας, Κένταυροι
   και Αμαζόνες. Η φυγή της Ιούς και η Αρπαγή της Ευρώπης.

Το αρχέτυπο του Ήρωα και τα τέρατα μέσα στους μύθους. Μύθοι• 
   του Άργους και της Θήβας, Κάδμος και Αρμονία, Περσέας και Γοργώ. 

Ο Βίος και τα έργα του Ηρακλή.• 
Μύθοι της Αττικής και της Κρήτης. Κέκροπας, Εριχθόνιος, Θησέας,• 

   Δαίδαλος και Ίκαρος, Μίνωας και Πασιφάη, Μινώταυρος.
Μύθοι της Θεσσαλίας. Ιάσων και Αργοναυτική Εκστρατεία. • 

   Ο Γάμος του Πηλέα και της Θέτιδας. 
Μύθοι της Αιτωλίας. Το κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου. • 

   Μύθοι της Λακωνίας και της Τρωάδας, Διόσκουροι και Ελένη.
Η Εκστρατεία στην Τροία• 
Ο Νόστος του Οδυσσέα. • 
Ουρανογραφία και Αστρόμυθοι.• 

Οι ημερομηνίες για τον Γ΄ κύκλο
θα ανακοινωθούν στην

ιστοσελίδα μας www.akadimia.gr

Σημείωση: Εγγραφές γίνονται
καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

Θα υπάρξουν και δύο 3ωρες ζωντανές/διαδικτυακές
συναντήσεις με θέμα: «Ιερή Αρχιτεκτονική»,

σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν. 

- Τα μαθήματα προσφέρονται βιντεοσκοπημένα και οι συναντήσεις γίνονται στις προναφερθείσες 
ημερομηνίες Online. Για την συμμετοχή στις Online συναντήσεις οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρώσει την παρακολούθηση των αντίστοιχων βιντεοσκοπημένων ενοτήτων.
-  Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση των Online συναντήσεων.

Σημείωση:
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Υπεύθυνος τμήματος:
Αλέξανδρος Τηλικίδης

ΧΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

 Διδάσκει: Νίκος Σαμαρίδης

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

Ημερομηνίες: Θα ανακοινωθούν

Συνάντηση Ενημέρωσης: Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:00, Γλυφάδα

 Η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική είναι η ιατρική που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας
και τους παππούδες μας. Η αρχή αυτής της ιατρικής είναι ο Ιπποκράτης και οι μεγάλοι 
γιατροί του Ελληνικού γένους. Η Σχολή μας κατανοώντας τον κίνδυνο στην σύγχρονη
εποχή να χάσουμε την ιατρική μας Παράδοση αλλά επίσης και την ωφέλεια που έχουμε
να λαβουμε ως λαός από την ενασχόληση με την Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική, οδηγή-
θηκε στην απόφαση της διδασκαλίας και αναγνώρισης της ιατρικής του τόπου μας.

Συνολική διάρκεια σπουδών: 48 ώρες

Ασκληπιεία Ιατροσοφία: Η ιερά ιατρείας τέχνη. • 
Ιππκράτεια ολική Ιατροσοφία.• 

 Παραδοσιακή Λαϊκή Ιατρική & Ιατροσοφία.•

Ανάλυση της προσωπικότητας σύμφωνα με •
    τις αρχές της χυμοτυπολογίας.

«Περί ορθής διαίτης», αρχές Ιπποκράτειας •
    ιδιοσυγκρασιακής διατροφής.
Ιπποκρατική φυτοϊαματική.• 

Το μάθημα παρέχεται και ως DISTANCE LEARNING

Το μάθημα προσφέρεται σε 2 κύκλους:
Α κύκλος: (4μηνο) Νοέμβριος-Φεβρουάριος
Β κύκλος: (επαναληπτικός) Μάρτιος-Ιούνιος

Το πρώτο μάθημα κάθε ενότητας είναι εισαγωγικό με ελεύθερη συμμετοχή.

1ο ΕΤΟΣ:
• Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής, Α’ μέρος.
• Ελληνικός Βελονισμός.
• Διατροφή.
• Ανάγνωση Κειμένων του Ιπποκράτη.
• Ιστορία Ελληνικής Ιατρικής.

2ο ΕΤΟΣ:
• Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής, Β’ μέρος.
• Διάγνωση.
• Κινέζικος Βελονισμός Α’ έτος.
• Ιατρικά.
• Ελληνικά Βότανα.
• Βεντουζοθεραπεία.

3ο ΕΤΟΣ:
• Κινέζικος Βελονισμός Β’ έτος.
• Ανάλυση Νόσων.
• Ελληνική Ιατροσοφία.
• Κινέζικα Βότανα.
• Βδελλοθεραπεία.
• Ελληνική Μυθολογία.

 Νομίζουμε ότι η καλύτερη πορεία πλεύσης είναι η επανασύνδεση με τον Ιπποκράτη και η 
αναγέννηση της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής μέσα από απλούς, λαϊκούς θεραπευτές. 
Σημερινούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα, για ν’ αποκτήσουν 
το ηθικό σθένος αλλά και την γνώση ώστε να προσφέρουν με αγάπη και ανιδιοτέλεια τις 
θεραπευτικές τους υπηρεσίες στους πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Το όραμα αυτό για την Ιατρική του μέλλοντος και τους απλούς λαϊκούς θεραπευτές του 
σήμερα προσπαθεί να υλοποιήσει η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, μέσα από το 3ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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ΜΑΘΗΜΑ ΣΦΥΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 • Κλασσική μέθοδος διάγνωσης σφυγμού κερκιδικής αρτηρίας 
   (3 σημεία & 3+ βάθη)

• Οι 27 ποιότητες του σφυγμού και η κλινική εφαρμογή τους

• Η δομή της διάγνωσης στην ΚΙ
   (5 Φάσεις, 6 Επίπεδα, διαφοροδιάγνωση, κτλ.)

• Άλλες μέθοδοι διάγνωσης (γλώσσα, 
   εξωτερικά χαρακτηριστικά, κτλ) σε συνδυασμό
   με τον σφυγμό

• Παραπομπές στα κλασσικά κείμενα

• Σκεπτικό συνταγογράφησης βοτάνων ή επιλογής 
   σημείων βελονισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Προϋπόθεση συμμετοχής: 
Ο μαθητής να έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση της Βασικής Θεωρίας Παραδοσιακής Κινέζικης
Ιατρικής και του μαθήματος της Διάγνωσης.

ΧΙΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διδάσκει:  Ίρις Πάσσου

Α έτος:
Έναρξη: 12/10/2022. Λήξη: 31/5/2023
Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα,

κάθε Τετάρτη, ώρες 17:00-19:00
Διάρκεια σπουδών Α έτους: 60 ώρες

Β έτος:
Έναρξη: 12/10/2022.

Λήξη: 31/5/2023
Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα,

κάθε Τετάρτη, ώρες 19:00-21:00
Διάρκεια σπουδών Β έτους: 60 ώρες

Κόστος συμμετοχής ανά έτος:
εγγραφή 100€, δίδακτρα 680€

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

Σημείωση:
- Η εκπαίδευση στην κβαντική θεραπεία ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση των 2 ετών του μαθήματος.
- Το μάθημα προσφέρεται και Online σε σύνδεση με την φυσική τάξη. Θα απαιτηθούν κάποιες φυσικές 
παρουσίες στην τάξη κατόπιν συνεννόησης με την διδάσκουσα.

Συνάντηση Ενημέρωσης: Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:30, Υμηττός

 

Διδάσκει:
John R. Haygood

 
Διάρκεια σπουδών:

56 ώρες

Μαθήματα: 
Οι ημερομηνίες

θα ανακοινωθούν    

Κόστος συμμετοχής:
εγγραφή 100€, δίδακτρα: 600€

Τόπος διεξαγωγής: Υμηττός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
• Ενεργειακή ανατομία.

Η σημασία και η σπουδαιότητα • 
   των ενδοκρινών αδένων.

Ευθυγράμμιση - Σύνδεση.• Διαλογισμός - 
Αίτια της ασθένειας και οι Νόμοι • 

   της εσωτερικής θεραπευτικής.
Περί ψυχής.• 
Η εσωτερική σημασία των αισθήσεων.• 
Νευρικό σύστημα - εγκέφαλος - κυκλοφορικό σύστημα.• 
Η χρήση της ενέργειας.• 
Κύκλοι της ζωής.• 
Κοσμολογία.• 
Τεχνικές και πρακτική εξάσκηση• 

   για αίσθηση των κέντρων, αδένων, οργάνων
   και συστημάτων του ανθρώπινου σώματος.

Θεραπεία από κοντά και από απόσταση.• 
Πρακτική εξάσκηση στην εργασία θεραπευτή/θεραπευόμενου.• 

Σημείωση: στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνεται παρακολούθηση κλινικών περιστατικών στην σχολή σε μέρες
και ώρες που θα ανακοινωθούν.
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ΧΙΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Επί σειρά ετών, η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

εκπαιδεύει και παράγει θεραπευτές οι οποίοι επιτελούν με επιτυχία και σεβασμό στον 

ασθενή, το δύσκολο έργο του θεραπευτή. Εκτός όμως από θεραπευτές η ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

εκπαιδεύει και παράγει δασκάλους πάνω στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, στον 

Βελονισμό, στα Βότανα, στην Διατροφή, στην Ομοιοπαθητική και σε άλλες πολλές εξει-

δικεύσεις της Εναλλακτικής Ιατρικής. Το έργο αυτό της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ είναι πολύ σημαντικό

γιατί προάγει την διεύρυνση της αρχαίας γνώσης για το ανθρώπινο σώμα, στην υγεία  και 

στην ασθένεια. ΟΙ δάσκαλοι που γεννώνται μέσα στο γόνιμο έδαφος της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ είναι 

άνθρωποι οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν το φως της αρχαίας γνώσης σε όσο γίνεται 

περισσότερο κόσμο. Το έργο λοιπόν αυτό το σπουδαίο της γέννησης των καινούργιων 

δασκάλων θα αναλάβει με υπεύθυνο τρόπο από δω και στο εξής η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Σημείωση:
- Για την συμμετοχή στο ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του
μαθήματος της Βασικής Θεωρίας της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
• Ελληνική γλώσσα. Ιστορία.

Γνώση και σημασία της Ελληνικής γλώσσας. • 

Ελληνικός λόγος. Ρητορική τέχνη.• 

Η σημασία της συγγραφής για την • 
   διευκόλυνση της Διδασκαλίας.

Ψυχολογία της Διδασκαλίας.• 

Παιδαγωγική, διαχείριση μαθητών • 
   για ηρεμία και μετάδοση της γνώσης.

Φωνητική, σωστή εκφορά του λόγου • 
   ώστε να μην έχουμε κόπωση της φωνής.

Ποιότητα λόγου κατά την ώρα του μαθήματος.• 

Μεγάλοι Διδάσκαλοι και ρήτορες. Πλάτων, Αριστοτέλης, • 
   Σωκράτης, Δημοσθένης.

Σχέση δασκάλου-μαθητή.• 

Τι είναι αυτό που μας κάνει δασκάλους.• 

Πως γεννιέται ένα μάθημα.• 

Διδάσκει: 
Αλέξανδρος Τηλικίδης

Ημερομηνίες: 
Οι ημερομηνίες, ώρες 

και δίδακτρα θα ανακοινωθούν 
κατά την συνάντηση ενημέρωσης.

Κόστος συμμετοχής: 
εγγραφή: 500€

Τόπος διεξαγωγής: 
Γλυφάδα

Συνάντηση ενημέρωσης: Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:00, Γλυφάδα
2
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, διεξάγει τα 2 τελευταία
χρόνια μια προσπάθεια αναγνώρισης της Παραδοσιακής Ελληνικής Λαϊκής Ιατρικής.

 Στα πλαίσια αυτού του αγώνα καταθέτουμε αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού για την αναγνώριση
της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής ως στοιχείου άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδoς.
Επισημαίνουμε μετά λύπης μας ότι η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική δεν είναι αναγνωρισμένη από την
Ελληνική Πολιτεία. Την στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο τα Παραδοσιακά θεραπευτικά συστήματα 
τυγχάνουν αναγνώρισης, καλλιέργειας και εκπαίδευσης, στην Ελλάδα η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική
παραμένει περιφρονημένη και αναξιοποίητη.

 Γι’ αυτό όλοι εμείς που οργανώνουμε το Πανελλήνιο Συνέδριο Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής θεωρούμε
αναγκαίο να καταθέσουμε την αίτηση αυτή στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θεωρούμε επίσης αναγκαίο στην 
προσπάθειά μας αυτή, να έχουμε την σύμφωνη γνώμη και την υποστήριξη όσο γίνεται περισσότερων 
Ελλήνων, γι’ αυτό καλούμε όσους συμφωνούν να υπογράψουν το εν λόγω ψήφισμα.

 Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οργανώσαμε για 2η συνεχή χρονιά στις 25 Μαρτίου 2022
το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παραδοσιακής Ελληνικής Λαϊκής Ιατρικής.

 Στα πλαίσια των δύο αυτών διαδικτυακών Συνεδρίων έχει συγκεντρωθεί ένα πολύ σημαντικό
υλικό ως προς την Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική, το οποίο μπορεί κανείς να το δει στο
Youtube από το www.traditionalhellenicmedicine.gr.

 Ελπίζουμε πως το υλικό αυτό θ΄αποτελέσει εκπαιδευτική ύλη και βάση για την αναγνώριση
και επαναδιδασκαλία της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής.

 Διακηρύσσουμε επίσης προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι σύγχρονοι εναλλακτικοί θεραπευτές (Βελονιστές,
Ρεφλεξολόγοι, Ομοιοπαθητικοί κλπ.) αποτελούν τους συνεχιστές της Παραδοσιακής Ελληνικής Ιατρικής και
τους εκφραστές της στο σήμερα. Όσο γρηγορότερα αντιληφθούμε το γεγονός αυτό και ότι συνδεόμαστε
μ΄ένα άκοπο νήμα με τον Ιπποκράτη και τους μεγάλους γιατρούς του Ελληνικού γένους, τόσο καλύτερα για
την αναγνώριση των εναλλακτικών θεραπευτών στην Ελλάδα.

 Η Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική μπορεί να αποτελέσει την σανίδα σωτηρίας του σύγχρονου ανθρώπου
και μια ελπιδοφόρα προοπτική για την αντιμετώπιση της λαίλαπας της σύγχρονης Επιστημονικής Ιατρικής.

 Ευχόμαστε η προσπάθεια αυτή να έχει αίσιον τέλος τόσο για την Παραδοσιακή Ελληνική Ιατρική όσο και
για την Ελληνική κοινωνία.
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DISTANCE LEARNING - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα μαθήματα που προσφέρονται εξ’ αποστάσεως είναι:

• Βασική Θεωρία Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής
• Ελληνικός Βελονισμός
• Κινέζικος Βελονισμός
• Κινέζικη Βοτανοθεραπεία
• Ελληνικά Βότανα
• Εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική
• Διατροφή
• Ιατρικά (Ανατομία - Φυσιολογία)
• Ανάλυση νόσων με βάση την Δυτική Ιατρική
• Ελληνική Ιατροσοφία και Εργαστήριο
   Ιπποκρατικής Φυσιοπαθητικής

• Η Βασική Θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής
• Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής
• Διάγνωση
• Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη & του Γαληνού και 
   σύνδεση με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
• Ελληνική Μυθολογία
• Εκπαίδευση στην Αστρολογία
• Ολιστική Βοτανοθεραπεία
• Αρωματοθεραπεία
• Ενεργειακή Αρωματοθεραπεία
• Ανθοϊάματα Bach και Προσωπική Εξέλιξη

  Από το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η ΑΚΑΔΗΜΙΑ εισήλθε στον χώρο της εξ’ αποστάσεως εκ-
παίδευσης για πολλά από τα μαθήματά της. Η υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής
διαδικασίας πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας e-learning (e.akadimia.gr). Στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας ο σπουδαστής καλείται να παρακολουθήσει ασύγχρονα (βίντεο μαθημάτων) και 
σύγχρονα μαθήματα (μέσω zoom). Επίσης προσφέρουμε την δυνατότητα και στους εξ’ απο-
στάσεως σπουδαστές μας να παρακολουθούν όποτε το επιθυμούν τα μαθήματα δια ζώσης. 
Στο τέλος κάθε μαθήματος ο σπουδαστής οφείλει να συμπληρώσει με επιτυχία τεστ προκει-
μένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

  Στην πλατφόρμα επίσης ο σπουδαστής θα βρει το εγχειρίδιο του μαθήματος σε pdf, το οποίο 
επίσης θα αποστέλλεται έντυπο μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση που θα μας υποδείξει.

  Τέλος στην πλατφόρμα υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή ερωτήσεων προς τους διδάσκοντες 
του κάθε μαθήματος μέσω chat.

  Το γενικό πνεύμα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ο σπουδαστής να ακολουθεί το 
χρονοδιάγραμμα της δια ζώσης εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε να συμπτύξουμε τον χρόνο εκπαί-
δευσης γιατί αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 
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Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

Η πρόσβαση στον χώρο μας στον Υμηττό μπορεί να γίνει 
μέσω ΜΕΤΡΟ (στάση Άγ. Ιωάννης, βλ. χάρτη) ή με το λεωφορείο Νο 856 (στάση ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ).

Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να έρθετε μέσω GPS σημειώστε: Νυμφαίου 4, Υμηττός, Τ.Κ. 17237

Για περισσότερες πληροφορίες 
όσο αφορά την εκπαίδευση 
μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας ή να επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας

• Με έρχεστε με  και , λεωφορείο Α1 Χ96
από Αθήνα και κατεβαίνετε στην 5η στάση 
Γλυφάδας, η οδός Καλαμών βρίσκεται δύο 
στενά πιο πίσω.

Ο χώρος στην βρίσκεται επί της οδού Γλυφάδα Καλαμών 3, Τ.Κ. 16675 

Παραλία Γλυφ

άδα
ς

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ

www.akadimia.gr

• Με το , περνάνε οι γραμμές τραμ
Τ3 Τ5  (Θουκυδίδης), (Πλάτωνας) 
και κατεβαίνετε στην στάση 
Παραλία Γλυφάδας.

• Για καλύτερη πρόσβαση με , αυτοκίνητο
συστήνουμε μετά τον Αγ. Κοσμά και επί της 
Ποσειδώνος στρίβετε δεξιά, στην ταμπέλα 
για . Ακολουθείτε την Παραλία Γλυφάδας
διαδρομή επί της Διαδόχου Παύλου μέχρι 
την οδό Καλαμών.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΒΟΤΑΝΟΠΩΛΕΙΟ ΕΣΤΙΑ
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