
 

Ιωνικό Κέντρο, Πλάκα   Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 

Καλημέρα  σε όλους,  

Συνάδελφοι ,  Μέλη και μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΙ.,  Καλωσορίσατε!! 

 Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας. 

 

Νοιώθω και νοιώθουμε χαρά και ευγνωμοσύνη για αυτή την ημέρα.  Τα καταφέραμε όλοι μαζί 

να φτιάξουμε μια συνάντηση με πολύ ενδιαφέρον για αυτό που αγαπάμε, που συνεχώς 

ανακαλύπτουμε, που είναι τρόπος  ζωής, που μας δίνει υγεία, μας κάνει χρήσιμους, μας 

συνδέει με τον άνθρωπο, μας συνδέει με το βαθύτερο κομμάτι του εαυτού μας, που τελικά μας 

κάνει καλύτερους ανθρώπους. 

Η ιδέα της Διημερίδας (διαβάζοντας και στα πρακτικά της ΕΛ.Ε.ΣΙ.) πάντοτε υπήρχε. Μάλλον 

ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί. Μια ιδέα χρειάζεται αρκετό καιρό για να ζυμωθεί, να αναπτυχθεί 

και να βγει στο φώς της υλοποίησης. 

Έτσι νάμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί, άλλοι παίρνοντας μέρος στην έκθεση προς τα έξω και 

άλλοι συμμετέχοντας με ανοιχτή καρδιά και νου στην υποστήριξη με την παρουσία τους εδώ, ή 

ακόμη και από μακριά.  

Ο σκοπός άλλωστε είναι να συναντηθούμε στο τέλος ο καθένας μας μέσα από διαφορετικούς 

ρόλους και να υφάνουμε ένα νέο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ μας μέσα από τις αναζητήσεις, 

τις προκλήσεις και τις προοπτικές που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο Σιάτσου.  

Το Σιάτσου  ως συμπληρωματική αγωγή υγείας  μπορεί δίκαια να έχει μια ισχυρή και σταθερή 

θέση στο κοινωνικό σύνολο και μια δυνατή παρουσία στον τομέα της φροντίδας. Επίσης  

μπορεί να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς γιατί 

έχει να προσφέρει στην προαγωγή της ευεξίας  του σύγχρονου ανθρώπου. 

Το πρόγραμμα της Διημερίδας όπως θα είδατε αντανακλά τον σκοπό αυτής της συνάντησης. 

Την Κυριακή το απόγευμα θα τελειώσουμε δημιουργώντας αυθόρμητα την διαδραστική φόρμα 

επικοινωνίας –OPEN SPACE - σε θέματα που θα προκύψουν  από όλους εμάς  και μας 

ενέπνευσε από την παρακολούθηση του στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο Κιένταλ της Ελβετίας το 

2014. 

 

Πριν ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις μια μικρή αναδρομή ιστορική του Συλλόγου είναι 

επιβεβλημένη …πάντα η Ιστορία διδάσκει .. 

Η ΕΛ.Ε.ΣΙ. ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2002 και επίσημα εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό 

Συμβούλιο  στις 3/2/2002 με  τους συναδέλφους: 



Πρόεδρος: Μαριάννα Λαζανά 

Αντιπρόεδρος: Ανε Γκρίμσετ 

Γ. Γραμματέας: Μαρία Σαρλέ 

Αν. Γραμματέας : Δημ.Πιτιανούδης 

Ταμίας: Μαρία Γρυλλάκη 

με  έδρα την Αθήνα  και καταγεγραμμένα  24 Πιστοποιημένα μέλη, 30 Δόκιμα και 5 απλά. 

Τον ίδιο μήνα γίνεται η πρώτη επαφή με την ΕΣΦ (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του Σιάτσου) ,τον 

ίδιο χρόνο μεταφράζεται το Καταστατικό του Συλλόγου στα Αγγλικά και τον Φεβρουάριο του 

2003 επισήμως συνδέεται η ΕΛ.Ε.ΣΙ. με την ESF με το να παραστεί ως παρατηρητής αρχικά στην 

ετήσια συνάντηση στο Μόναχο . 

Τον Ιούνιο του 2003 το ΔΣ της ΕΛ.Ε.ΣΙ. αποδέχεται τους όρους λειτουργίας που προτείνει η ESF. 

Και έτσι ξεκινά η συμπόρευση της ΕΛ.Ε.ΣΙ. με την (ESF)  Ευρωπαίκή Ομοσπονδία του Σιάτσου 

παίρνοντας μέρος στην εργασία για την Αναγνώριση και την Ρύθμιση του Σιάτσου στην Ευρώπη 

ως Δικαίωμα στην Εργασία και παρουσία στην επαγγελματική αγορά. 

Η Κ. Μαριάννα Λαζανά υπήρξε πρόεδρος από το 2002 μέχρι και το 2013.  

Το 2013 υπήρξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο  που διαχειρίστηκε την  μεταβατική  περίοδο της 

ΕΛ.Ε.ΣΙ. : 

Πρόεδρος  Π. Πολυχρόνη-Giannino 

 Αντιπρόεδρος  Ελπίδα Κωνσταντινίδου 

Γ.Γραμματέας  Μ. Κόκκορη 

Αν. Γραμματέας Κων/νος  Στρογγυλούδης   

Ταμίας  Μάρα Παπαθανασίου   

 

Και φθάνουμε τον Μάιο του  2016 όπου συστάθηκε  εκ νέου με Έκτακτη  Γεν. Συνέλευση  το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα: 

Πρόεδρος Αντιγόνη Τσεγγελή 

Αντιπρόεδρος Ευαγγελία Κούλογλου 

Γ.Γραμματέας Παναγιώτα Πολυχρόνη Γιαννίνο 

Αν. Γραμματέας Ι.Δελβερούδης 

Ταμίας Μ.Γρυλλάκη 

 

Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών 

Συνελεύσεων από την αρχή της σύστασης της ΕΛ.Ε.ΣΙ,  διαπιστώνει κανείς πως πάντοτε μέσα 

στις ζωντανές συνειδήσεις θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, 

διαφορετικές φιλοδοξίες, διαφορετικές προθέσεις. Κοινός παρονομαστής όλων, μπορεί να δει 

κανείς πως είναι η Αγάπη για το Σιάτσου (καθώς μιλάμε για εθελοντισμό 20 χρόνων). 



…Και κοινό συμπέρασμα είναι πως πολλές φορές αυτή η Αγάπη δεν φτάνει!!. Χρειάζεται 

συνεχής εξάσκηση στην υπέρβαση του προσωπικού , συνεχής επαφή με την Ιδέα, συνεχής 

εγρήγορση για την εξισορρόπηση των αντιθέτων. Τι ομορφιά όμως όταν τα εμπόδια 

ξεπερνιούνται και η δημιουργία από κοινού ανθίζει . Τότε όλα υφαίνονται σε έναν νέο ρυθμό, 

τότε το Κι ρέει και τονώνει και θρέφει την βάση και όλα μπαίνουν στον κύκλο της αρμονίας.  

Δύσκολο εγχείρημα ,αλλά όπως και σε μια συνεδρία …όλα εξαρτώνται σε ποιό επίπεδο 

δουλεύεις κάθε φορά!!! 

Έτσι λοιπόν μη γνωρίζοντας τόσο πολλά σε λεπτομέρειες για το Πρίν, αλλά μιλώντας για το 

Σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό που τον Μάιο του 2016 

έβαλε ξανά σε λειτουργία τον Σύλλογο μας και όλους εσάς τα μέλη που μας εμπιστευθήκατε 

και υποστηρίξατε από την πρώτη στιγμή. 

Πρίν προχωρήσουμε στο Πρόγραμμα της Διημερίδας θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά σε 

αυτά που μέχρι σήμερα έχουν γίνει από την αναγέννηση του Συλλόγου τον Μάιο του 2016. 

Πιστοί στις γραμμές του σκοπού της ΕΛ.Ε.ΣΙ. ---προώθηση και διάδοση του Σιάτσου στο 

ευρύτερο κοινό και ένταξη του στις ανάγκες της κοινωνίας, και εξασφάλιση ασφαλούς 

εκπαίδευσης  των Μελών του--- έχουν γίνει : 

 Καίρια σημεία αλλαγής του Καταστατικού και της  διαδικασίας Πιστοποίησης  Μελών 

 Επανασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του Σιάτσου 

 Ομάδα εργασίας για την μελέτη νέου Προγράμματος Εκπαίδευσης στο Σιάτσου σε 

συνεργασία με την ESF 

 Ομάδα εθελοντικής άσκησης του Σιάτσου στο Τμήμα Ανακούφισης Χρόνιου Πόνου στο 

Δημόσιο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο 

 Οκτώβρης Μήνας ενημέρωσης του Σιάτσου με δωρεάν συνεδρίες  στο κοινό : 

για το 2017 έγιναν συνολικά  107 συνεδρίες  με σημαντική δράση στην Θες/νίκη στο 

Δημαρχείο υπό την διοργάνωση της κ.Δάφνης Τζιανοπούλου και στη Χ.Α.Ν. υπό την 

διοργάνωση της  κ. Ναταλίας Κωστοπούλου .  

Για το 2018 η δράση έλαβε χώρα με 27 ασκούντες  Πιστοποιημένα Μέλη  και  160   

Σιάτσου συνεδρίες Δράση .   Κάθε χρόνο και καλύτερα… 

  Δράση με τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα 

 Σεμινάριο με τον Nick Pole 

 Σεμινάριο με την Carola Beresford 

Επίσης έγινε αναβάθμιση της Ιστοσελίδας, μεταφράστηκαν σημαντικά άρθρα σχετικά με το 

Σιάτσου, τυπώθηκαν  τσάντες,  μπλουζάκια και στίκερς, εξασφαλίστηκαν εκπτώσεις για τα 

Μέλη μας, σχεδιάστηκε η Ταυτότητα Μέλους,  το νέο φυλλάδιο της ΕΛ.Ε.ΣΙ. όπου τα μέλη 

μπορούν με ειδικό κωδικό να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα και να το τυπώσουν, 

δημιουργήθηκε κανάλι της ΕΛ.Ε.ΣΙ. στο You Tube. 

 



Οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις της ΕΛ.Ε.ΣΙ.: 

 

 Φιλοξενία της ΕΣΦ στην Αθήνα τον Φεβρουάριο  2019 και συνάντηση με τα Mέλη μας 

για μια ουσιαστική συζήτηση, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στο ξενoδοχείο 

Φίλιππος , Μητσαίων 3, Ακρόπολη στις 5.30μμ 

 Γενική Συνέλευση  και Εκλογές  16 Μαρτίου 2019 

 Συμμετοχή στο Ιαπωνικό Φεστιβάλ Κυριακή 17 Μαρτίου  

 Επανεργοποίηση της δράσης με τους ΓΧΣ  

 8 Μαίου συνάντηση με την Annie Cryar, Δασκάλα Σιάτσου ,Διευθύντρια  στο UKSS, 

Υπεύθυνη για την εκπαίδευση του Σιάτσου. Όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα 

δάσκαλοι και σχολές είναι ευπρόσδεκτοι. 

 Οκτώβρης Μήνας Ενημέρωσης για το Σιάτσου 

 26-27 Οκτωβρίου Σεμινάριο με την Carola Beresford  "The Role of the  

Triple Heater in the Fire Element and in Emotional Experience" 

      και τέλος ανακοινώνουμε  το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Σιάτσου στο 

             Άμστερνταμ  4-6     Σεπτεμβρίου το 2020 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Σας ευχαριστώ,  

Αντιγόνη Τσεγγελή 

Πρόεδρος 

 


