ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκα το 1966 στην Πάτρα. Τελειώνοντας το σχολείο, το 1985, ξεκίνησα τις
σπουδές μου στη Νέα Υόρκη (Αμερική). Το 1991 ολοκλήρωσα το πτυχίο Χημικού
(B.S. Chemistry) από το College of Staten Island N.Y. To 1992 ολοκλήρωσα το
μεταπτυχιακό του στο Wagner College – M.B.A. Industrial Management. Επέστρεψα
στην Ελλάδα για εκπληρώσω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Τελειώνοντας τη
θητεία μου, παραδίδω για ένα διάστημα μαθήματα οικονομικών σε διάφορα
ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο την Διοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων. Από
το 1996 έως το 2010 εργάζομαι στον τραπεζικό χώρο σε διάφορες θέσεις ευθύνης
(από Υπεύθυνος Πελατών, μέχρι Υποδιευθυντής Τράπεζας). Όμως ο χώρος αυτός
ποτέ δε με κέρδισε. Άνθρωπος, ανήσυχος με ευαισθησίες και με μεγάλο ενδιαφέρον
σε ότι έχει να κάνει με τον οργανισμό του ανθρώπου (είχα ήδη συμπληρώσει 2 χρόνια
ιατρικών σπουδών στην Αμερική, τις οποίες διέκοψα για λόγους υγείας), αποφασίζω
να ξεκινήσω από εκεί που είχα αφήσει τις σπουδές μου σε αυτόν τον τομέα. Από το
2004 έως και το 2021 έχω εκπαιδευτεί σε πολλές εναλλακτικές θεραπευτικές
πρακτικές με κορυφαίες τη Φυσικοπαθητική, και την Ομοιοπαθητική και τη
Ρεφλεξολογία, έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά από διαφορετικές ειδικότητες στις
εναλλακτικές επιστήμες, όπως ο Ηλεκτροβελονισμός, η Ιριδολογία, η Ολιστική
Ενεργειακή Διατροφολογία, η Αρωματοθεραπεία, η Βοτανοθεραπεία, Θεραπεία με
Ανθοϊάμματα Μπαχ, Διατροφικά συμπληρώματα, θεραπείες με ιατρική Κάνναβη
(CBD) κλπ. Είμαι μέλος του Ελληνικού Επαγγελματικού Σωματείου
Συμπληρωματικής Ιατρικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΕΣΣΙΑΣ) αλλά και του
αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Σωματείου REFORMED.
Από το 2011, είμαι ιδιοκτήτης της εταιρείας Vitascan: Κέντρο Εναλλακτικών
Θεραπειών, όπου και ασχολούμαι με επιτυχία με όλες τις θεραπείες, που
περιγράφονται πιο πάνω.
Τελευταία έχω ξεκινήσει να εισηγούμαι σεμινάρια σε διάφορες Σχολές Εναλλακτικών
Θεραπειών, όπως την Απολλώνιος και την VioMathisis, σχετικά με τις ειδικότητές
μου, όπως: θεραπευτικά πρωτόκολλα Φυσικοπαθητική αλλά και Α’ βοήθειες για τα
καλοκαίρι με την βοήθεια της Ομοιοπαθητικής, έχοντας ως στόχο την καλύτερη
κατάρτιση νέων θεραπευτών στο χώρο της εναλλακτικής ιατρικής, την οποία
υπηρετώ με σεβασμό την τελευταία δεκαετία.
Έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, φιλοσοφία μου είναι η
θεραπεία μέσα από μια ολιστική προσέγγιση ή οποία χτίζεται μέσα από την αλήθεια,
την ειλικρίνεια και το σεβασμό προς τον θεραπευόμενο.

