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Το Σιάτσου στην Ελλάδα 

Προφίλ Ασκούντων και Θέματα  Πρακτικής  

 
 

Κυριακή Φραντζή 

 

 

 
Το άρθρο παρουσιάζει ενδεικτικά  αποτελέσματα  ηλεκτρονικής  έρευνας για 

το Σιάτσου στην Ελλάδα από την πλευρά όσων ασκούν τη συγκεκριμένη 

θεραπευτική πρακτική. Περιλαμβάνει δημογραφικά και άλλα στοιχεία που 

σκιαγραφούν το προφίλ ασκούντων και δεχόμενων, καθώς και πληροφορίες 

σχετικές με τις συνθήκες και με τις περιοχές αποτελεσματικής εφαρμογής της 

θεραπείας αυτής καθαυτής. Συνολικά χαρτογραφεί σε τοπικό επίπεδο τάσεις 

που παρατηρούνται σε μια ολιστική αγωγή υγείας και ευζωίας συνομιλώντας 

με παρόμοιες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες  τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η άσκηση της θεραπευτικής πρακτικής του Σιάτσου στην Ελλάδα χρονολογείται από 

τη δεκαετία του ’80, εποχή κατά την οποία παράλληλα με την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου και την πολιτική ελευθερία εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν διαφόρων 

ειδών εναλλακτικές πρακτικές ψυχοσωματικής υγείας και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 

για την πνευματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με την έναρξη  της 

χιλιετίας(2000) οι ασκούντες/ούσες  συγκροτήθηκαν σε μη κερδοσκοπικό σωματείο 

με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου(ΕΛ.Ε.ΣΙ.), το οποίο αποσκοπεί στην 

προώθηση και αναγνώριση του Σιάτσου στη χώρα,  μέσω της ενημέρωσης του 

ευρύτερου κοινού καθώς και επιστημονικών και κρατικών φορέων.  
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Η παρούσα έρευνα που αρχικά παρουσιάστηκε στην πρώτη διημερίδα της ΕΛ.Ε.ΣΙ. το 

Ιανουάριο του 2019 επιχειρεί να αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά του χώρου του 

Σιάτσου στην Ελλάδα μετά δύο δεκαετίες επίσημης άσκησής του με βάση κυρίως 

ποσοτικά και δευτερευόντως ποιοτικά στοιχεία που συλλέχτηκαν από τους 

ασκούντες/σες μέσω ερωτηματολογίων. Αφετηρία για την διατύπωση των 

ερωτήσεων ήταν εμπειρικές παρατηρήσεις σχετικά με το είδος των ατόμων που 

προσελκύουν κατά κανόνα οι συμπληρωματικές και εναλλακτικές αγωγές υγείας στο 

σύνολό τους (μεσαία τάξη, κυρίως γυναίκες), αλλά και υποθέσεις για  πιθανές 

αλλαγές που έχει επιφέρει τόσο η αυξημένη διάδοση αυτών των πρακτικών τις 

τελευταίες δεκαετίες, όσο και η πρόσφατη οικονομική κρίση. Τα αρχικά ερωτήματα 

ήταν ποιοι/ες είναι οι ασκούντες/σες και δεχόμενοι/ες το Σιάτσου στην Ελλάδα 

σήμερα,  και ποια θετικά σημεία ή πιθανά προβλήματα αναδεικνύουν τα 

δημογραφικά ή επαγγελματικά χαρακτηριστικά αυτών των δύο ομάδων. Στην πορεία 

της έρευνας αναδύθηκαν επιπρόσθετα θέματα προς διερεύνηση, έτσι ώστε στη 

μελέτη που ακολουθεί, εκτός από την παρούσα εισαγωγή (ενότητα 1), 

καταγράφονται με τη σειρά: 

 

 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας (ενότητα 2),  

 Η ανταποκρισιμότητα όσων συμμετείχαν σ’ αυτήν (ενότητα 3),  

 Τα κοινωνικά, μορφωτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά ασκούντων/σών 

αλλά και ορισμένα των δεχόμενων (ενότητες 4 & 5),  

 Στοιχεία που αφορούν στην πρακτική, όπως στο είδος και στις συνθήκες υπό 

τις οποίες ασκείται (ενότητα 6),  

 Οι συμπτωματολογίες στις οποίες κατά την άποψη των ασκούντων 

εφαρμόζεται με θετικά -ή με ανοιχτά προς μελλοντική διερεύνηση- 

αποτελέσματα (ενότητα 7)  

 Περίληψη- συμπεράσματα - προτάσεις για τον εμπλουτισμό και τη διάδοση της 

αγωγής του Σιάτσου στο μέλλον (ενότητα 8), και 

 Παράρτημα όπου παρατίθενται τα ερωτηματολόγια καθώς και 

συμπληρωματικοί  πίνακες (ενότητα 9). 
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2. Μέθοδοι  έρευνας 

 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις από το Δεκέμβριο του 2018 έως 

και το Φεβρουάριο του 2019. Αρχικά επιδίωξε να συγκεντρώσει στατιστικά -

δημογραφικού τύπου- δεδομένα μέσω ενός ερωτηματολογίου 15 ερωτήσεων 

τύπου on-line survey που στάλθηκε σε 90  ασκούντες/ούσες που είναι 

εγγεγραμμένοι στην Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου ως πιστοποιημένα και δόκιμα 

μέλη. Στη διατύπωση των παραπάνω ερωτήσεων που ζητούσαν και τα σχόλια των 

αποδεκτών τηρήθηκε όπου κρίθηκε αναγκαίο η τυπολογία αντίστοιχων ερευνών 

της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας1.  

 

Στα επόμενα δύο ερωτηματολόγια 2+5 ερωτήσεων, το περιεχόμενό της έρευνας 

συνδιαμορφώθηκε μέσω απαντήσεων (παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων) 

που έλαβε από τους συγκεκριμένους αποδέκτες της κοινότητας του Σιάτσου στην 

Ελλάδα. Έλαβε επιπλέον υπόψη παρόμοιες διευρωπαϊκές μελέτες της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σιάτσου της προηγούμενης δεκαετίας με ευρήματα 

από τρεις χώρες(Αυστρία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο)(Long 2007a &b).  

 

Τα ερωτηματολόγια περιείχαν κλειστές,  ανοιχτές και μεικτού τύπου  ερωτήσεις, 

πολλαπλής επιλογής ως επί το πλείστον. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι τα 

ενημερωτικά μηνύματα για την έρευνα στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, οι απαντήσεις των αποδεκτών ήταν ανώνυμες. Η καταχώρηση, 

ομαδοποίηση και στατιστική επεξεργασία πολλών  δεδομένων έγινε αυτόματα 

από το επιλεγμένο ηλεκτρονικό εργαλείο2. Οι ερωτήσεις με ελεύθερη απάντηση, 

λόγω της επιλεκτικής ανταπόκρισης που έτυχαν, δεν είναι στατιστικά 

αντιπροσωπευτικές, είναι ωστόσο εξαιρετικά διαφωτιστικές καθώς απέφεραν 

ενδεικτικά στοιχεία, χρήσιμα για  το σύνολο της έρευνας.  

 

                                                           
1 Ελληνική Στατιστική Αρχή. 2019. Επαγγέλματα: Στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων. Διαδικτυακή 
πηγή. 
2 SmartSurvey: Online Survey Software & Questionnaire Tool. 2019. 
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3. Ποσοστά ανταπόκρισης  

 

Οι μισοί/ές περίπου από τους ερωτηθέντες (50,9%)  απάντησαν στο πρώτο 

ερωτηματολόγιο (ερωτήσεις 1- 15) και τα ποσοστά ανταπόκρισης στα επόμενα 

δύο ερωτηματολόγια(ερωτήσεις 16 - 22)  ήταν 33% και 31, 8%. Πολλοί από τους 

αποδέκτες, όπως ήταν αναμενόμενο, επέλεξαν περισσότερες από μία απαντήσεις 

στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επομένως τα αποτελέσματα δείχνουν ως επί 

το πλείστον γενικές τάσεις. Οι ανοιχτές ερωτήσεις απαντήθηκαν λιγότερο, όπως 

και εκείνες που αφορούσαν π.χ. στο μηνιαίο αριθμό των παρεχόμενων 

συνεδριών. Επειδή αρχικά τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν χωριστά σε 

πιστοποιημένα και δόκιμα μέλη, διαπιστώθηκε  διαφορετική συμπεριφορά 

ανταπόκρισης ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες, πιθανόν λόγω διαφορετικής 

εμπειρίας ή αναγκών. Τα δόκιμα μέλη π.χ., ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται 

και ορισμένοι σπουδαστές, έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο 

άσκησης της πρακτικής τους, ή εμφανίζονται να αναζητούν σε εντυπωσιακά 

μεγάλο ποσοστό βοήθεια για αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων.  

 

Επιπλέον, λόγω τήρησης ανωνυμίας στον  τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, 

παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν οι όλοι οι αποδέκτες διάβασαν τα σχετικά 

μηνύματα ή αν είναι εξοικειωμένοι/ες με αυτού του είδους τις ερευνητικές 

πρακτικές. Συνολικά η γνώμη όσων ανταποκρίθηκαν ήταν θετική για το 

σχεδιασμό και την ευστοχία των ερωτήσεων που έλαβαν, ενώ υπήρξε ένα 

αρνητικό σχόλιο στην πρώτη ενημέρωση που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα των 

στατιστικών ερευνών γενικότερα.  

 

4. Προφίλ ασκουσών/ασκούντων 

 

Το Σιάτσου στην Ελλάδα είναι καθαρά αστική θεραπευτική πρακτική καθώς οι 

ασκούντες/σες  που ερωτήθηκαν το παρέχουν κατά συντριπτική πλειοψηφία σε 

αστικές περιοχές, κυρίως στην Αθήνα(88%), πολύ λιγότερο στη Βόρεια Ελλάδα, 

καθώς και στο Αιγαίο και στην Κρήτη από τη νησιωτική Ελλάδα. Επαρχιακές 
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πόλεις που αναφέρθηκαν ήταν η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, η Κατερίνη και η 

Καβάλα(Πιν. 4.1).  

Ασκείται κυρίως(66%) από μεσήλικα άτομα 45-60 ετών και είναι κατά κύριο 

λόγο(78%) γυναικεία επαγγελματική πρακτική, άρα πιθανόν ακολουθεί τα 

γενικότερα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης. Μπορεί δηλαδή να 

κινείται και να δημιουργεί προσδοκίες μεταξύ επαγγελματισμού και ανιδιοτελούς 

προσφοράς, με χαμηλές αποδοχές και αβέβαιο κύρος.  

 

Πίνακας 4.1: Προφίλ ασκούντων(%) 

Φύλο (% γυναίκες) 78 

Ηλικία 45-60 ετών 
(μ.ό.53) 

Προσόντα 
  -πτυχίο πανεπιστημίου  
  -δίπλωμα Σιάτσου 
 - δίπλωμα άλλης σχολής υγείας  
  -επιμόρφωση/μετεκπαίδευση 

 
28  
90,4 
20  
27           

Εργασιακή κατάσταση 
  -πλήρης απασχόληση Σιάτσου 
  -κύρια απασχόληση Σιάτσου 

 
41 
69 

Είδος Σιάτσου 
  -Ζεν Σιάτσου 

 
77,5 

Τόπος (% Αττική) 88 

Χώρος (% ιδιωτικός) 59 

Άλλες εναλλακτικές πρακτικές  55 

 

 

Όσον αφορά στα τυπικά μορφωτικά χαρακτηριστικά τους, πολλοί 

ασκούντες/ούσες που απάντησαν στις ερωτήσεις αποφοίτησαν από ιδιωτική 

σχολή Σιάτσου (90,4%), ένα ποσοστό γύρω στα 20% από άλλη σχολή στον τομέα 

των υπηρεσιών υγείας και ευεξίας3, ενώ ένας στους τρεις ανάμεσά τους είναι 

απόφοιτος/η πανεπιστημίου και ένας στους εφτά απόφοιτος/η  πανεπιστημιακού  

                                                           
3 Ενδεικτικά: Φυσιοθεραπευτής - Χειροθεραπευτής/ Υδροθεραπευτής, Βοηθός Φυσικοθεραπείας. 
Άλλη προηγούμενη εκπαίδευση που αναφέρθηκε -επίσης ενδεικτικά- ήταν Psychobiogenealogy(5 
χρόνια), Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Βακαλό και ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων. 
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μεταπτυχιακού τμήματος(Γραφ. 9.2). Οι ασκούντες /σες έχουν σπουδάσει κατά 

κανόνα Ζεν Σιάτσου, επιλογή που αναλογεί στη μεγάλη προσφορά του 

συγκεκριμένου είδους όχι μόνο στις ελληνικές ιδιωτικές σχολές αλλά και στις 

δυτικές κοινωνίες εν γένει από τη δεκαετία του ’50 και ύστερα, όταν  διαδόθηκε 

σ’ αυτές από Ιάπωνες δασκάλους. Επιπλέον πολλοί/ές ανάμεσά τους, ως μέρος 

της βασικής κατάρτισής τους, έχουν πιθανότατα εκπαιδευτεί και σε άλλες 

εναλλακτικές αγωγές  υγείας, όπως προκύπτει από απαντήσεις τους σε σχετικό 

ερώτημα (βλ.  σ. 10-11). 

  

Υψηλή εμφανίζεται και η συχνότητα δια βίου  εκπαίδευσης στο  Σιάτσου ανάμεσα 

σε όσους/ες (27% του συνόλου) απάντησαν στη σχετική ερώτηση. Σε σύγκριση με 

άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, οι οποίοι τουλάχιστον την περασμένη 

δεκαετία μετεκπαιδεύονταν στο σύνολό τους συστηματικά μετά την αποφοίτησή 

τους από τη σχολή Σιάτσου (Long 2007a, 3), στην Ελλάδα παρατηρείται 

υπερσυγκέντρωση μετεκπαίδευσης αποκλειστικά στο 1/3 των ερωτηθέντων. Η 

μετεκπαίδευση που ανέφεραν οι τελευταίοι αφορά στην παρακολούθηση 

πολλαπλών σεμιναρίων κυρίως με Ευρωπαίους, αλλά και με Ιάπωνες και 

Αμερικανούς δασκάλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αφορά επίσης 

συμμετοχή τους μέσω του σωματείου στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά συνέδρια 

Σιάτσου που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία και στην Αυστρία,  σε 

μεταπτυχιακά τμήματα στη Μεγάλη Βρετανία και σε εκπαίδευση 

διδασκαλίας(teacher training). Το περιεχόμενο των σεμιναρίων που 

παρακολούθησαν  σχετίζεται με παραδοσιακές και κυρίως νέες  προσεγγίσεις 

στην εξέλιξη  του Σιάτσου όπως αναπτύχθηκαν από τη δεκαετία του ’80 και 

ύστερα.  Οι πιο χαρακτηριστικές από αυτές είναι: 

 Σιάτσου και Καθαρή Γλώσσα  - σύνδεση της σωματικής επαφής με τη 

λεκτική επικοινωνία στη διάρκεια μιας συνεδρίας  

 Η μη σωματική πλευρά της θεραπείας  - συναισθηματική, πνευματική και 

ενεργειακή 

 Σιάτσου και άλλες ανατολικού τύπου θεραπείες  
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 Σιάτσου και επιστήμη- κβαντική φυσική, δυτική ιατρική και 

νευροεπιστήμες 

Θέματα μετεκπαίδευσης που αναφέρθηκαν συχνότερα εκτός από την Καθαρή 

Γλώσσα ήταν με τη σειρά οι Μεσημβρινοί και τα Τσάκρας, το Σιάτσου και η 

Περιτονία, το Σιάτσου και τα Πέντε  στοιχεία, η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, και 

συμπληρωματικά η Διατροφολογία, η Βοτανοθεραπεία κ.ά. Στα σεμινάρια 

δίδαξαν συχνότερα οι Clifford Andrews, Nick Pole, Diego Sanchez, Gabriella Polli, 

Carola Beresford-Cooke, Harukiho Masunanga, Pauline Sasaki, Wataru Ohasi, 

Akinobu Kishi και Frans Copers που αντιπροσωπεύουν τις προαναφερθείσες νέες 

τάσεις στην εξέλιξη του Σιάτσου. Επίσης οι Arnaldo Cavalio, George Dealler, Chris 

Garmey, Pamela Ferguson, Nicola Ley, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου και Dinah 

Jones. Τα είδη Σιάτσου που διδάχτηκαν συχνότερα ήταν Ζεν και Σέικι. Η 

διοργάνωση του μεγαλύτερου μέρους της μετεκπαίδευσης έγινε με πρωτοβουλία 

ενεργών μελών του σωματείου κυρίως στην περίοδο 2011-19, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις, η αναζήτηση και επιλογή συμμετοχής σε σεμινάρια εντός και εκτός 

Ελλάδας ήταν ανεξάρτητη απόφαση των ερωτηθέντων.    

Η άσκηση του Σιάτσου γίνεται παράλληλα με κάποιο άλλο επάγγελμα για 

παραπάνω από το μισό πληθυσμό (59,1%) που συμμετείχε στην έρευνα με τους 

πιθανούς περιορισμούς χρόνου και δέσμευσης που αυτό συνεπάγεται, αποτελεί 

ωστόσο την κύρια επαγγελματική απασχόληση για το 68,7% από αυτούς. Οι 

περισσότεροι ασκούντες/ούσες(44,5%) παρέχουν από 9 έως 20 συνεδρίες το 

μήνα ενώ ένας σημαντικός αριθμός τους (το 1/3) παρέχει πάνω από 20 (Γραφ. 

9.4). Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η πρακτική του Σιάτσου συνιστά μερική -και 

πιθανόν μερικά αποδοτική- απασχόληση ακόμα και για ανθρώπους που την 

ασκούν ως κυρίως επάγγελμα. Η γενικότερη εισοδηματική κατάσταση  για το 43, 

5%  όσων απάντησαν στη σχετική ερώτηση  τοποθετείται στην κλίμακα των 500-

1000 ευρώ το μήνα, ενώ για το 21% κάτω των 500 ευρώ. Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί 

στους ρυθμούς του κατώτατου μισθού και της (εκ των πραγμάτων υποχρεωτικής) 

παράλληλης εξάσκησης επαγγελμάτων όπως έχουν διαμορφωθεί  στην Ελλάδα 

και ευρύτερα  στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη στα χρόνια της οικονομικής 
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κρίσης. Περίπου το ¼ των απαντήσεων ανέφερε γενικό μηνιαίο εισόδημα  1000-

1500 ευρώ το μήνα4.  

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι,  όταν αργότερα η ερώτηση για τον αριθμό 

των παρεχόμενων συνεδριών εξειδικεύτηκε και περιορίστηκε χρονικά στον 

προηγούμενο μήνα της έρευνας(Ιανουάριος 2019), έδωσε διαφορετικά 

αποτελέσματα. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν κυρίως δόκιμα μέλη της 

Εταιρείας, τα οποία  ανέφεραν ότι ως επί το πλείστον παρείχαν από 1-12  

συνεδρίες το συγκεκριμένο μήνα(Γραφ. 9.5). Αποδέκτες ήταν κυρίως παλαιοί 

δεχόμενοι (πελάτες) κατά 68,7%, και δευτερευόντως νέοι. Τα στοιχεία αυτά 

δείχνουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε δόκιμα και πιστοποιημένα 

μέλη, και ότι και τα μεν και τα δε έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιήσει την 

πρακτική τους σε συγκεκριμένα άτομα και την αναπτύσσουν με νέα.   

 

5. Προφίλ δεχόμενων 

 

Οι δεχόμενοι/ες το Σιάτσου είναι κατά 78% γυναίκες,  μεσήλικες, καθώς ανήκουν 

στις ηλικιακές κατηγορίες κυρίως των 30-45 αλλά και 45-60 χρονών (86% και 72% 

αντίστοιχα)(Γραφ.9.3). Ανήκουν στη μεσαία τάξη καθώς είναι κατεξοχήν 

μισθωτοί(δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι) κατά 93,5% και ελεύθεροι 

επαγγελματίες(75,5%). Το 1/3 απ’ αυτούς εργάζεται σε διευθυντικές θέσεις του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, και οι μισοί/ές είναι επιστήμονες ή καλλιτέχνες. 

Περίπου οι μισοί επίσης είναι συνταξιούχοι ή νοικοκυρές, ορισμένοι/ες 

εργάζονται σε συναφή με το Σιάτσου επαγγέλματα υγείας και ευζωίας και 

ελάχιστοι ανάμεσά τους είναι αγρότες, αλιείς ή κτηνοτρόφοι. Το μορφωτικό τους 

επίπεδο είναι υψηλό καθώς το 90% ανάμεσά τους είναι απόφοιτοι/ες 

πανεπιστημίου(Πιν. 5.1). 

                                                           
4 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της EUROSTAT, σε κράτη μέλη που βρίσκονται στο Νότο της ΕΕ, οι 
ελάχιστοι μισθοί κυμαίνoνται  μεταξύ 650 ευρώ και λίγο πάνω από 1.000 ευρώ ανά μήνα. Οι μηνιαίοι 
ελάχιστοι μισθοί είναι γενικά χαμηλότεροι από 600 ευρώ ανατολικά, και πάνω από 1.400 ευρώ 
βορειοδυτικά της ΕΕ(Σαλούρου  2019). 
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Πίνακας 5.1: Προφίλ δεχόμενων(%) 

Φύλο (% γυναίκες) 78 

Ηλικία 30-60 ετών 
(μ.ό. 45) 

Προσόντα 
  -πτυχίο πανεπιστημίου  
   

 
90  
  

Εργασιακή κατάσταση 
  -μισθωτοί 
  -ελεύθεροι επαγγελματίες 
  -συνταξιούχοι/νοικοκυρές 

 
93,5 
75,5 
50                                    

 

Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι οι δεχόμενοι/ες το Σιάτσου είναι ως  επί το 

πλείστον τυπικά ανώτερης μόρφωσης από τους ασκούντες, καθώς και νεότεροι ή 

συνομήλικοι τους. Και ότι το Σιάτσου στην Ελλάδα5 είναι μια πρακτική που προς 

το παρόν όχι μόνο εκπορεύεται από γυναίκες, αλλά και απευθύνεται σε (ή την 

προτιμούν) γυναίκες.  

 

6. Είδος, τρόπος, χώρος  και προώθηση πρακτικής 

 

Όπως προειπώθηκε, το πλέον συνηθισμένο είδος πρακτικής που παρέχουν οι 

ασκούντες/σες  είναι Ζεν Σιάτσου(77,5%),  ενώ γενικότερα τα διάφορα είδη 

Σιάτσου που ασκούν συνδυάζονται σε ποσοστό (55%) με άλλες εναλλακτικές 

πρακτικές, συναφείς ή διαφορετικές από αυτό(Πιν. 4.1).  Οι  ίδιες τάσεις 

παρατηρούνται  και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση το Ηνωμένο 

Βασίλειο, όπου οι ασκούντες συνήθως παρέχουν μόνο Σιάτσου6. Στην Ελλάδα, πιο 

συχνά παρέχουν συμπληρωματικά διάφορα είδη Βελονισμού (που 

συμπεριλαμβάνουν τον αισθητικό βελονισμό και τον ωτοβελονισμό), Rejuvance,  

Reiki και Αρωματοθεραπεία(Πιν.6.1).  

                                                           
5 Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες(Long  2007a). 
6 Long 2007a, σ. 3. 
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Ασκούν επιπλέον παρεμφερείς πρακτικές πίεσης με το Σιάτσου όπως κλασικό ή 

αγιουβερδικό Μασάζ, αθλητική ή λεμφική Μάλαξη ή εναλλακτικές αγωγές  που 

εστιάζουν/εξειδικεύουν σε διάφορες περιοχές του σώματος όπως Ρεφλεξολογία, 

Κρανιοϊερή Θεραπεία, Spineworks και Θεραπεία Συνδετικού Ιστού. Στις συνεδρίες 

τους περιλαμβάνουν επίσης πρακτικές που ήταν αρχικά μέρος της εκπαίδευσής 

τους στο Σιάτσου ή στις οποίες εκπαιδεύτηκαν αυτοτελώς όπως Βεντούζες, 

Διατροφή, Μόξα, Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, Sotai και Βότανα.   

 

 

 

Επιπλέον, αρκετά και ισόποσα ανάμεσά τους, οι  ασκούντες/σες εφαρμόζουν 

ή ασκούν παράλληλα με το Σιάτσου καθαρά ενεργειακές, σωματοενεργειακές 

και ψυχοθεραπευτικές τεχνικές όπως ενδεικτικά και κατά σειρά  Reiki, 

Κοσμοενεργειακή Θεραπεία, Tai Chi, Qi Gong, Γιόγκα και διάφορα είδη 

ψυχοθεραπείας. Ο αριθμός των τεχνικών που χρησιμοποιούν  ανέρχεται σε 

ορισμένες περιπτώσεις στις 4 έως και 8 ταυτόχρονα(Πιν. 6.2). 
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Πίνακας 6.1: Σιάτσου και παράλληλες 
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Πίνακας 6.2: Συνήθεις  παράλληλες πρακτικές  
 

 

Άλλες τεχνικές πίεσης  
(Rejuvance, άλλη μέθοδος σωματικού χειρισμού, μασάζ/  
μάλαξης, Ρεφλεξολογία, Craniosacral και Fascia Therapy, Gua Sha)   

21 

Βελονισμός  14 

Βεντούζες, Μόξα, Διατροφή, Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, Βότανα, Sotai 10 

Reiki, Κοσμοενεργειακή Θεραπεία, Pranic Healing, Eσωτέρα Θεραπευτική 9 

Tai Chi, Qi Gong, Yoga 6 

Αρωματοθεραπεία, Αλατοθεραπεία 5 

Ψυχοθεραπεία (Συστημική Αναπαράσταση, Συμβουλευτική  
και Σωματική Ψυχοθεραπεία) 

3 

 

Η μεγάλη ποικιλία άλλων CAM, όπως ονομάζονται στη διεθνή ορολογία οι 

Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Αγωγές Υγείας που αναφέρουν στις 

απαντήσεις τους όσοι/ες συμμετείχαν στην έρευνα, αν συνδυαστεί με την 

κύρια εκπαίδευση και μετεκπαίδευσή τους στο Σιάτσου, επιβεβαιώνει το 

ενδιαφέρον που σημειώθηκε παραπάνω για εμπλουτισμό και βελτίωση της 

πρακτικής τους. Δείχνει ότι είναι εκπαιδευμένοι/ες πολυεπίπεδα και 

ποικιλοτρόπως στο αντικείμενό τους και ότι ενδεχομένως το Σιάτσου που 

ασκούν λειτουργεί ως αφετηρία για εξερεύνηση με άλλου τύπου αγωγές 

υγείας και ευζωίας. Είναι επίσης συνηθισμένο φαινόμενο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σιάτσου που 

προαναφέρθηκε, ιδίως στην Ισπανία όπου όλοι σχεδόν οι ασκούντες 

συμπεριλαμβάνουν άλλες CAM στην πρακτική τους(Long  2007a,  4).  

Στη διάρκεια μιας συνεδρίας εξ άλλου, οι ασκούντες/ούσες 

συμπεριλαμβάνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό(96,4%) διατάσεις, και 

επιβεβαιώνουν ότι χρησιμοποιούν στοιχεία διάγνωσης της Παραδοσιακής 

Κινέζικης Ιατρικής(82%).  Δίνουν συμβουλές και συστάσεις στους δεχόμενους 

οι οποίες κατά σειρά αφορούν στη στάση του σώματος και τον τρόπο 

ζωής(89,6%) αλλά και τη διατροφή(85,6%), ή πρόγραμμα ασκήσεων για το 

σπίτι(64,2%). Προτείνουν επιπρόσθετα στους δεχόμενους ασκήσεις 

αναπνοής, απλές διαλογιστικές ασκήσεις ή διάλογο με το σώμα, 
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συνταγογραφούν βότανα της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής ή  

εφαρμόζουν  ζέστη με θερμοφόρα(Γραφ. 6.1).  

 

 

 

Περίπου οι μισοί από όσους απάντησαν ενδέχεται να παραπέμψουν τον 

δεχόμενο σε κάποιον άλλον θεραπευτή ή γιατρό, και το 1/3 από αυτούς ενδέχεται 

να δώσουν οδηγίες για να κάνουν οι δεχόμενοι/ες Σιάτσου στο σπίτι στον εαυτό 

τους. Σημειώνεται ότι συνάδελφοί  άλλων ευρωπαϊκών χωρών φαίνεται να  

καταφεύγουν σε αυτές τις λύσεις πολύ συχνότερα(ποσοστά 80% και 77% 

αντίστοιχα)(Α. Long ό.π., σ. 8).  

Η άσκηση του Σιάτσου στην Ελλάδα είναι κατεξοχήν ιδιωτική πρακτική αφού οι 

περισσότερες συνεδρίες Σιάτσου πραγματοποιούνται σε ιδιωτικό χώρο των 

δεχόμενων(61%), σε ιδιωτικό χώρο των ασκούντων (57%)  ή σε προσωπικό 

επαγγελματικό χώρο των τελευταίων(46,5%). Ένας  στους εφτά   ασκούν Σιάτσου 

σε επαγγελματικό χώρο άλλο από το δικό τους, στην ίδια αναλογία προσφέρουν 

Σιάτσου εθελοντικά σε χώρους κοινωφελών δράσεων όπως  το Ιατρείο Πόνου στο 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ κάποιοι άλλοι/ες σε φυσικό περιβάλλον, κυρίως 

στη διάρκεια του καλοκαιριού(Γραφ. 9.1). Παρότι, όπως και οι άλλοι Ευρωπαίοι 

συνάδελφοί τους παρέχουν γενικότερα Σιάτσου σε περισσότερους από έναν 

χώρους, διαφέρουν εντυπωσιακά ως προς την ιδιωτικότητα της πρακτικής τους 

από εκείνους. Συγκεκριμένα στην Αυστρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και λιγότερο 

Διατάσεις

Διάγνωση  Π. Κινέζικης Ιατρικής

Διατροφικές συστάσεις

Προτάσεις για αυτοσιάτσου στο σπίτι

Πρόγραμμα σωματικής άσκησης

Στάση  σώματος και τρόπος ζωής

Παραπομπή σε άλλο θεραπευτή ή γιατρό

Άλλο 

Γράφημα  6.1: Συμβουλές και συστάσεις
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στην Ισπανία η πλειοψηφία των ασκούντων την περασμένη δεκαετία εργάζονταν 

σε ιατρικές ή εναλλακτικές κλινικές, ενώ ελάχιστοι από αυτούς παρείχαν Σιάτσου 

σε σπίτια δεχόμενων(A. Long, ό.π., σ. 9). 

  

 

 

Ιδιωτική είναι εξάλλου και η προώθηση ή διαφήμιση της πρακτικής τους καθώς 

πραγματοποιείται είτε από τους ασκούντες προσωπικά (16,3%) είτε μέσω 

προφορικών συστάσεων από γνωστούς, φίλους ή πελάτες τους(77,5%). Άλλοι 

τρόποι μέσω των οποίων γνωστοποιούν τη δουλειά τους είναι σε μικρότερο 

ποσοστό και κατά σειρά o προσωπικός ιστοχώρος, ο χώρος εργασίας, η έντυπη 

διαφήμιση, η ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.ΣΙ.  ή τα social media (Γραφ. 6.2).  

 

7. Συμπτωματολογίες εφαρμογής 

 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη γνώμη των ασκούντων, το Σιάτσου επιλέγεται 

κυρίως για ποικίλα θέματα σωματικής υγείας(97%) για ψυχολογική 

τόνωση/στήριξη(81%) και για χαλάρωση/ ευεξία(67%), ενώ σε μικρότερο βαθμό 

για κάποια συγκεκριμένη ασθένεια, ή συμπληρωματικά σε κάποια ιατρική 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Από τον ασκούντα προσωπικά

Έντυπη προσωπική διαφήμιση

Προφορικές συστάσεις γνωστών 

Χώρος εκπαίδευσης ή εργασίας

Social media

Προσωπικό  blog ή ιστοσελίδα

Μέσω ΕΛ.Ε.ΣΙ.

Γράφημα 6.2: Τρόποι προώθησης πρακτικής
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θεραπεία(Γραφ. 7.1). Για τους ίδιους λίγο ως πολύ λόγους είχαν δηλώσει ότι 

επιλέγουν το Σιάτσου οι δεχόμενοι σε έρευνα της EFS στην Ευρώπη, δηλαδή 

κυρίως για διατήρηση και βελτίωση της υγείας τους και για ηρεμία και χαλάρωση, 

δίνοντας ωστόσο  μεγάλη έμφαση στην αυτοβελτίωση και στην προσωπική 

ανάπτυξη (b.b n.d). 

 

 

 

Σχετικά με τις ιδιαίτερες περιοχές εφαρμογής του Σιάτσου οι συμμετέχοντες/ 

ουσες στην έρευνα - και συγκεκριμένα το 1/3 από αυτούς/ές και κυρίως δόκιμα 

μέλη-  έδωσαν αρχικά στοιχεία για συμπτώματα/παθολογίες για τα οποία  

συνάντησαν δυσκολία, ή χρειάστηκαν επιπλέον βοήθεια στη διάρκεια της 

θεραπείας. Ανάμεσα σ’ αυτά ξεχωρίζουν αριθμητικά τα χρόνια μυοσκελετικά, τα 

ψυχιατρικά/ ψυχολογικά θέματα, προβλήματα (υπο)γονιμότητας, τα αυτοάνοσα,  

οι αλλεργίες και οι κήλες.  Οι απαντήσεις που δόθηκαν φωτίζουν περιπτώσεις που  

χρήζουν περαιτέρω έρευνας, εμβάθυνσης ή εκπαίδευσης, αλλά και τους 

παράγοντες  που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μιας θεραπείας. Παραθέτω 

ορισμένες χαρακτηριστικές απ’ αυτές: 

Έχω χρειαστεί βοήθεια για ανθρώπους με καρκίνο που υποβάλλονται 

σε χημειοθεραπεία και για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά 

στον θάνατο. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Xαλάρωση/ ευεξία

Aποκατάσταση από ατυχήματα

Ποικίλα θέματα σωματικής υγείας

Ψυχολογική τόνωση/ στήριξη

Πρόληψη

Συγκεκριμένη ασθένεια

Συμπληρωματικά σε  ιατρική θεραπεία

Άγχος/αυτογνωσία

Γράφημα 7.1: Λόγοι επιλογής του Σιάτσου ως αγωγή 

υγείας
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Για χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα, για προβλήματα όρασης, για 

περιπτώσεις κήλης και για ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

Σε δισκοκήλες, γυναικολογικά θέματα, προβλήματα πέψης. 

Μόνο στο σύνδρομο ποδιών που τρέμουν […]δεν είδα βελτίωση και 

ζήτησα και βοήθεια από πιο έμπειρους θεραπευτές. 

Η βελτίωση εξαρτάται από το άτομο και όχι από τις παθολογίες από 

την εμπειρία μου. 

Κρυώματα, χρόνια προβλήματα νευρικού συστήματος, παχυσαρκία, 

ίλιγγοι. 

Τενοντίτιδα υπερακανθίου, χαμηλή λίμπιντο και κάποιες δύσκολες 

περιπτώσεις αυχενικού τύπου ριζίτιδας που πονάει στο χέρι. 

Σε σοβαρές παθήσεις, χρόνιες, σε αυτοάνοσα σύνδρομα έχει χρειαστεί 

να διαβάσω ή να συμβουλευτώ συναδέλφους ή την ψυχολόγο μου. 

Συνήθως υπάρχει βελτίωση μέχρι ένα βαθμό, αλλά όταν απαιτείται 

αρκετός χρόνος και ο πελάτης δεν είναι έτοιμος ή διαθέσιμος για να 

συνεχίσει τις συνεδρίες για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που 

περίμενε, τότε σταματάμε τις συνεδρίες πριν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

Σκληρό - παγωμένο το μέρος της κοιλιακής χώρας κάτω από τον αφαλό, 

αλλεργία, καθημερινοί πονοκέφαλοι από χρόνια πάθηση στην 

κροταφογναθική άρθρωση. 

Σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας πολλές φορές δεν υπάρχει εμφανής 

βελτίωση σε παγιωμένα θέματα. 

1)Γαστρίτιδα καθαρά συνδεδεμένη με μια τραυματική εμπειρία. Σε 

περίοδο "κρίσεως" (επέτειος τραυματικής εμπειρίας) συμβούλεψα τον 

θεραπευόμενο να απευθυνθεί συγχρόνως στο ψυχοθεραπευτή του. 2) 

Περιπτώσεις νευροπαθητικού πόνου όπου υπήρξε μόνο μικρή 
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βελτίωση η οποία δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί. 3) Ίδια 

παρατήρηση σε μια περίπτωση χρόνιας οσφυαλγίας. 

Σχετικά με τη θετική εφαρμογή της πρακτικής τους σε συγκεκριμένα ζητήματα 

απάντησε επίσης το 1/3 των  ασκούντων και κυρίως δόκιμα μέλη του σωματείου. 

Κατά την εμπειρία τους  το Σιάτσου  είναι πολύ αποτελεσματικό για την ανακούφιση 

πόνων γενικά (89%)  και ειδικότερα στους μυς και στις αρθρώσεις(96%), στον αυχένα, 

στη μέση και στο ισχίο(86%) όπως και για πονοκεφάλους και ιλίγγους(91%). Είναι 

επίσης πολύ  αποτελεσματικό  για περιπτώσεις άγχους, κατάθλιψης και ψυχιατρικά 

προβλήματα(86%) και για χαμηλή ενέργεια ή υπερκόπωση(83%). Μέτρια 

αποτελεσματικό εμφανίζεται σε θέματα πέψης, στις τενοντίτιδες και στις 

εκφυλιστικές ασθένειες(Γραφ. 7.2).  
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Στην εγκυμοσύνη
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Άγχος, κατάθλιψη, ψυχιατρικές διαταραχές

Θέματα γονιμότητας

Εκφυλιστικές ασθένειες 

Αναπνευστικές διαταραχές

Αλλεργίες και δερματίτιδες

Καρδιολογικά προβλήματα

Πριν και μετά από εγχειρήσεις

Σε περιόδους πένθους

Στον καρκίνο

Ασθενείς τελευταίου σταδίου

Μετά από σοκ ή τραυματικές εμπειρίες

Χαμηλή ενέργεια ή υπερκόπωση

Πίνακας 7.2: Συνήθεις περιοχές εφαρμογής 

πρακτικής 
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Οι  απαντήσεις αυτές συμφωνούν σε γενικές γραμμές με εκείνες που έδωσαν σε 

προηγούμενες ερωτήσεις, με φανερή απόκλιση στα ψυχολογικά θέματα. Φαίνεται 

ότι σ’ αυτά, ιδιαίτερα όταν είναι σοβαρά, χρειάζονται περισσότερη γνώση,  βοήθεια 

ή συνεργασία με ειδικό όπως προκύπτει από πρόσθετα προσωπικά σχόλια που 

έκαναν στο τέλος των ομαδοποιημένων απαντήσεων. Δείχνουν επίσης ότι σε 

μελλοντική έρευνα τα ψυχολογικά, τα ψυχιατρικά, ενδεχομένως και το άγχος θα 

πρέπει να ερευνηθούν ως τρεις διαφορετικές κατηγορίες.  

Σχόλια που συνόδευαν τις απαντήσεις δείχνουν ότι οι χαμηλότερης 

αποτελεσματικότητας περιπτώσεις μπορεί να οφείλονται σε άλλους παράγοντες 

όπως π.χ. η επιφύλαξη του ασκούντα να προσφέρει Σιάτσου όταν ο δεχόμενος έχει 

κρύωμα ή γρίπη για λόγους προφύλαξης, ή στο γεγονός ότι στον ασκούντα δεν έχει 

τύχει καθόλου να  εργαστεί με ορισμένα από τα συμπτώματα για τα οποία ερωτάται. 

Σε διευκρινιστικά σχόλια τέλος αναφέρθηκε από μεμονωμένους ασκούντες φανερή 

βελτίωση σε κρίση πανικού από την πρώτη συνεδρία,  σε πόνους της πλάτης που η 

κλασική ιατρική  δεν μπορούσε να βρει την αιτία τους, σε αϋπνίες, ινομυαλγία, 

περιοδοντίτιδα, νευραλγία τριδύμου και αποτοξίνωση από το κάπνισμα.  

Γενικότερα, η έμφαση που δίνουν ασκούντες και δεχόμενοι σε ορισμένα 

συμπτώματα μπορεί να επηρεάζεται και από πολιτισμικούς παράγοντες, ή και από 

τοπικές  συνθήκες ή ανάγκες.  Το γεγονός π.χ. ότι η Αυστραλιανή Ένωση Σιάτσου  

αναφέρει τις αλλεργίες, το άσθμα και τους αθλητικούς τραυματισμούς  ανάμεσα στις 

κύριες παθήσεις(conditions) που μπορεί να ανακουφίσει το Σιάτσου7 οφείλεται 

πιθανόν στην συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στο συγκεκριμένο κλιματολογικό 

ή  κοινωνικό περιβάλλον. Πάντως  και η παρούσα έρευνα για την Ελλάδα και σχετική 

μελέτη  που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε  ομάδες δεχόμενων σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες(Long 2007b, 7) συμφωνούν εξίσου στο ότι το Σιάτσου είναι 

αδιαμφισβήτητα αποτελεσματικό σε καταστάσεις έντασης και άγχους και στην 

αντιμετώπιση  μυοσκελετικών προβλημάτων και πόνων της πλάτης.   

                                                           
7 STAA (Shiatsu Therapy Association of Australia), 2019. “What conditions may be helped?” Official website.  
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8. Περίληψη -συμπεράσματα –προτάσεις 

 

 
Ο χαρακτηριστικός τύπος ασκούντα το Σιάτσου στην Ελλάδα είναι γυναίκα περίπου 

50 ετών, μέτριας -για τα ελληνικά δεδομένα- εισοδηματικής κατάστασης, με δίπλωμα 

στο Ζεν Σιάτσου, η οποία μετά την ολοκλήρωση της βασικής της εκπαίδευσης 

ενδέχεται να έχει επιμορφωθεί. Εργάζεται σε ιδιωτικό χώρο στη Αττική με σταθερούς 

ή νέους δεχόμενους,  και ασκεί το Σιάτσου ως μερική αλλά κεντρική απασχόληση σε 

συνδυασμό με στοιχεία θεωρίας και πράξης της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. 

Στις συνεδρίες της περιλαμβάνει διατάσεις και δίνει συμβουλές ή/ και συστάσεις για 

τη στάση του σώματος, τον τρόπο ζωής, τη διατροφή και την σωματική άσκηση. Κατά 

την εμπειρία της, το Σιάτσου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την ανακούφιση 

σωματικών πόνων, καθημερινών ψυχολογικών προβλημάτων και για ενεργειακή 

τόνωση. Ο χαρακτηριστικός τύπος αποδέκτη των υπηρεσιών της στο Σιάτσου είναι 

γυναίκα περίπου 45 ετών, πανεπιστημιακής μόρφωσης, με εισόδημα από  μισθωτή 

εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα, η οποία επιλέγει το Σιάτσου για θέματα σωματικής 

ή  ψυχικής υγείας και για ευεξία ή  χαλάρωση.  

 

Τα ευρήματα της έρευνας καθώς προέρχονται άλλοτε από ικανοποιητικό και άλλοτε 

από μικρό αριθμό  μελών  της ΕΛ.Ε.ΣΙ.,  είναι άγνωστο αν αντιπροσωπεύουν το σύνολο 

των ασκουσών/ούντων το Σιάτσου στην Ελλάδα σήμερα. Στην ανάγνωσή τους 

χρειάζεται να συνυπολογιστεί το ασαφές πλαίσιο αναγνώρισης των 

συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών στην Ελλάδα και οι  σχετικές δράσεις 

που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ESF 

2017). Παρ’ όλα αυτά, δίνουν ορισμένες σαφείς κατευθύνσεις  προς τις οποίες θα 

μπορούσαν να στραφούν οι ασκούντες, είτε ατομικά είτε συλλογικά, για τον 

εμπλουτισμό και τη διάδοση της  πρακτικής τους στο μέλλον. Το Σιάτσου στην Ελλάδα 

χρειάζεται να διαδοθεί στην επαρχία, έξω από την Αθήνα και τα  μεγάλα αστικά 

κέντρα. Να επεκταθεί έξω από τον οικιακό ή ιδιωτικό χώρο ασκούντων και 

δεχόμενων. Να απευθυνθεί περισσότερο στον αντρικό πληθυσμό της χώρας,  σε 

ηλικίες νεότερες των 40 ετών -τόσο από πλευράς ασκούντων όσο και δεχόμενων- και 

να γίνει γνωστό σε ομάδες του πληθυσμού λιγότερο κοινωνικά, μορφωτικά και 
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οικονομικά ευνοημένες. Για τη διάδοση του στο ευρύ κοινό, συμμετέχοντες/ουσες 

στην έρευνα πρότειναν συχνότερες συναντήσεις των μελών του σωματείου για  

διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ομιλιών και συνεδριών εκτός Αττικής. Για 

την επεξεργασία ειδικών συμπτωμάτων, πρότειναν τη  δημιουργία ομάδας σε τακτική 

βάση στην οποία θα συζητούνται περιστατικά που τους/τις απασχολούν στις 

συνεδρίες τους.  Κατά την επεξεργασία των δεδομένων τέλος, μία παράπλευρη 

ανάγκη που προέκυψε ήταν να αναζητηθεί η γνώμη ομάδων δεχόμενων το Σιάτσου, 

τόσο για ενίσχυση των ευρημάτων της παρούσας όσο και κατά την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε μελλοντικής έρευνας.  

 

9. Παράρτημα 
 

 

     Α.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Σε ποια/ποιες περιοχές της Ελλάδας ασκείτε το Σιάτσου (παρακαλώ επιλέξτε) 

 Αττική 

 Πελοπόννησος 

 Νησιωτική Ελλάδα 

 Βόρεια Ελλάδα 

 Κεντρική Ελλάδα 

 Αλλού 

Σε αστικό κέντρο(πόλη, κωμόπολη) ή όχι; (προσδιορίστε) 

 

2.  Ποια είναι περίπου η ηλικία σας; (παρακαλώ επιλέξτε) 

 Έως 30 χρονών 

 30 - 45 χρονών 

 45 - 60 χρονών 

 60 - 75 χρονών 

 75 χρονών και άνω 

 

3.  Είστε: 

 Γυναίκα 

 Άνδρας 

 

4.  Είστε απόφοιτος/η (παρακαλώ επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις) 

 Ιδιωτικής σχολής εκπαίδευσης στο Σιάτσου 

 Άλλης ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και 

ευεξίας 

 Ιδιωτικού κολεγίου 

 Πανεπιστημίου 

 Τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών 
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 Άλλο (προσδιορίστε): 

 

5.  Πού ασκείτε το Σιάτσου; (παρακαλώ επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις) 

 Στο σπίτι σας 

 Σε προσωπικό επαγγελματικό χώρο 

 Σε άλλο επαγγελματικό χώρο 

 Σε σπίτια πελατών σας 

 Σε χώρους κοινωφελών δράσεων 

 Αλλού (προσδιορίστε): 

 

6.   Τι είδος Σιάτσου παρέχετε; 

 Σιάτσου(γενικά) 

 Ζεν Σιάτσου 

 Σιάτσου σε συνδυασμό με άλλες εναλλακτικές πρακτικές 

 Άλλο (προσδιορίστε): 

Ποιές άλλες εναλλακτικές πρακτικές ασκείτε; 

 

7.  Οι πελάτες σας είναι κατά πλειοψηφία 

 Άντρες 

 Γυναίκες 

 Και τα δύο φύλα εξίσου 

 

8.  Σε ποια/ες ηλικιακές ομάδες ανήκουν συνήθως οι πελάτες σας; 

 Παιδιά 

 Έφηβοι 

 Έως 30 χρονών 

 30 - 45 χρονών 

 45 - 60 χρονών 

 60 - 75 χρονών 

 75 - 90 χρονών 

 90 και άνω 

 

9.  Σε ποια /ες επαγγελματικές ομάδες ανήκουν οι πελάτες σας; (επιλογή μιας ή 

περισσότερων απαντήσεων) 

 Σε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα 

 Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι 

 Ασκούντες/ούσες επιστημονικό ή καλλιτεχνικό επάγγελμα 

 Ελεύθεροι επαγγελματίες 

 Πάροχοι υπηρεσιών υγείας/ ευεξίας 

 Αγρότες, κτηνοτρόφοι ή αλιείς 

 Σπουδαστές ή φοιτητές 

 Συνταξιούχοι 

 Νοικοκυρές 

 Άλλο (προσδιορίστε): 

Σε ποιες από τις παραπάνω ομάδες ανήκουν κατά πλειοψηφία; 

 

10.  Όσον αφορά στη μόρφωσή τους, οι πελάτες σας είναι απόφοιτοι/ες: 

 Δημοτικού 

 Γυμνασίου/ Λυκείου 

 Επαγγελματικών σχολών 
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 Πανεπιστημίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

 Άλλο 

 

11. Πώς έμαθαν οι πελάτες σας για το Σιάτσου που ασκείτε; (επιλογή μιας ή 

περισσότερων απαντήσεων) 

 Από εσάς προσωπικά 

 Από έντυπη προσωπική σας διαφήμιση 

 Μέσω προφορικών συστάσεων από γνωστούς ή φίλους 

 Μέσω του επαγγελματικού χώρου όπου εκπαιδευτήκατε ή εργάζεστε 

 Από τα social media 

 Από προσωπικό σας blog ή ιστοσελίδα 

 Από την ιστοσελίδα ή άλλες δημοσιεύσεις της ΕΛΕΣΙ 

 Άλλο (προσδιορίστε): 

 

12.  Εκτός από την πρακτική σας στο Σιάτσου ασκείτε κάποιο άλλο επάγγελμα; 

 Ναι 

 Όχι 

13.  Είναι το Σιάτσου η κύρια επαγγελματική σας ενασχόληση; 

 Ναι 

 Όχι 

 

14.  Σε ποια από τις παρακάτω κλίμακες θα τοποθετούσατε γενικότερα το μηνιαίο 

εισόδημά σας; (κατά μέσο όρο) 

 Έως 500 ευρώ 

 500 - 1000 ευρώ 

 1000- 1500 ευρώ 

 1500 - 2000 ευρώ 

 2000 -3000 ευρώ 

 3000 ευρώ και άνω 

 

15. Παρακαλώ προσθέστε ένα σχόλιο, μια πρόταση ή ένα ερώτημα που σας 

δημιουργήθηκε στη διάρκεια συμπλήρωσης αυτού του ερωτηματολογίου. 

_____________________________________________________________________ 

 

16.  Πόσες συνεδρίες Σιάτσου παρέχετε κατά μέσο όρο το μήνα; 

 1 - 4 

 5 - 8 

 9 - 12 

 13 -16 

 17 - 20 

 20 και άνω 

 

17. Για ποιους λόγους επιλέγουν το Σιάτσου οι πελάτες σας; 

 Για χαλάρωση και γενική ευεξία 

 Για αποκατάσταση από ατυχήματα 

 Για ποικίλα θέματα σωματικής υγείας 

 Για ψυχολογική τόνωση ή στήριξη 

 Για προληπτικούς λόγους 

 Για συγκεκριμένη θεραπεία μιας ασθένειας 

 Συμπληρωματικά σε κάποια ιατρική θεραπεία 
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 Άλλο (προσδιορίστε): 

_____________________________________________________________________ 

 

18.  Περίπου πόσους παλιούς ή νέους πελάτες είδατε τον τελευταίο μήνα; (παρακαλώ 

απαντήστε ξεχωριστά για παλιούς και νέους) 

 

19.  Όταν προσφέρετε Σιάτσου, για ποια συμπτώματα ή παθολογίες έχετε χρειαστεί 

περαιτέρω γνώση/βοήθεια, ή δεν έχετε παρατηρήσει βελτίωση; 

 

20. Σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία ως ασκών/ ασκούσα, σε ποιες από τις παρακάτω 

περιπτώσεις το Σιάτσου έχει βοηθήσει αποτελεσματικά τους πελάτες σας; (παρακαλώ 

επιλέξτε) 

 Ανακούφιση πόνων γενικά 

 Κρύωμα και γρίπη 

 Πονοκεφάλους και ιλίγγους 

 Προβλήματα πέψης 

 Γυναικολογικά θέματα 

 Πόνους στους μυς και στις αρθρώσεις 

 Πόνους αυχένα, μέσης και ισχίου 

 Δισκοκήλες 

 Στην εγκυμοσύνη 

 Τενοντίτιδες 

 Άγχος, κατάθλιψη, ψυχιατρικές διαταραχές 

 Θέματα γονιμότητας 

 Εκφυλιστικές ασθένειες (ρευματοειδής αρθρίτιδα, νόσος του Crohn, 

Πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας) 

 Αναπνευστικές διαταραχές 

 Αλλεργίες και δερματίτιδες 

 Καρδιολογικά προβλήματα 

 Πριν και μετά από εγχειρήσεις 

 Σε περιόδους πένθους 

 Στον καρκίνο 

 Ασθενείς τελευταίου σταδίου 

 Μετά από σοκ ή τραυματικές εμπειρίες 

 Χαμηλή ενέργεια ή υπερκόπωση 

 Άλλο (προσδιορίστε): 

 

21.  Εκτός από άσκηση πίεσης, οι συνεδρίες σας συνήθως περιλαμβάνουν/ 

επεκτείνονται και σε: (παρακαλώ επιλέξτε) 

 Διατάσεις 

 Στοιχεία διάγνωσης της παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής 

 Διατροφικές συστάσεις 

 Προτάσεις για αυτοσιάτσου στο σπίτι 

 Στοχευμένο ή μη πρόγραμμα σωματικής άσκησης 

 Συμβουλές για τη στάση του σώματος και τον τρόπο ζωής 

 Σύσταση να δουν άλλο θεραπευτή ή γιατρό 

 Άλλο (προσδιορίστε): 

 

22.  Μετά την αποφοίτησή σας από τη σχολή, έχετε παρακολουθήσει σεμινάριο ή 

πρόγραμμα μετεκπαίδευσης σχετικό με το Σιάτσου;(αν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε). 
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   Β.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9.1. Χώρος άσκησης πρακτικής %

Στο σπίτι Σε προσωπικό επαγγελματικό χώρο

Σε άλλο επαγγελματικό χώρο Σε σπίτια πελατών 

Σε χώρους κοινωφελών δράσεων Αλλού 

0 20 40 60 80 100

Δίπλωμα ιδιωτικής σχολής  Σιάτσου

Άλλη σχολή  υπηρεσιών υγείας

Ιδιωτικό κολέγιο

Πτυχίο πανεπιστημίου

Μεταπτυχιακές σπουδές

Άλλο

Γράφημα 9.2. Εκπαίδευση ασκουσών και 

ασκούντων % 
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Γράφημα 9.3. Ηλικίες δεχόμενων 
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 Βιβλιογραφική αναφορά: [Φραντζή, Κυριακή. 2019. Το Σιάτσου στην Ελλάδα. 

Προφίλ Ασκούντων και Θέματα Πρακτικής]. Η χρήση ή αναδημοσίευση μέρους ή 

του συνόλου των στοιχείων που περιέχει το άρθρο προϋποθέτει  πλήρη αναφορά 

στην πηγή προέλευσής τους.  


