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Π
αρακολουθώ 
τον κύριο Πα-
σχαλίδη εδώ 
και λίγο καιρό 
και τολμώ να 
πω-αν και επι-

φυλακτική στην αρχή, τώρα αι-
σθάνομαι πως έχω να κάνω με 
έναν άνθρωπο που θα περάσει 
στην ιστορία της ανθρώπινης ε-
ξέλιξης .
Η γνώση που μεταφέρει με το 
έργο του λειτουργεί θεραπευτι-
κά σε διανοητικό, ψυχολογικό 

και σωματικό επίπεδο ανεξάρτητα αν κάποιος είναι μαζί του, η απλά 
διαβάζει τα βιβλία του, ή ακούει το λόγο του από το ραδιόφωνο (ι-
ντερνετικό- www /www.frontisin. gr/site/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=8&Itemid=10, τα CD και το DVD του και 
η σχετική τεκμηρίωση υπάρχει στα βιβλία και στον ιστοχώρο του.
Διαβάζοντας τα βιβλία του αισθάνθηκα θεραπευμένη με έναν τρόπο 
όχι μεταφυσικό αλλά συνειδητοποιώντας ποιότητες που είχα μέσα 
μου και δεν είχαν πάρει τον δρόμο της αληθινής έκφρασης .Είναι έ-
νας τρόπος να καταλάβει κανείς ουσιαστικά τον εαυτό του και τους 
άλλους και να επιλέξει την πνευματική και σωματική υγεία.
Στις 11 Δεκεμβρίου 2010 ο κ. Πασχαλίδης τιμήθηκε με το διεθνές 
βραβείο λογοτεχνίας Giuseppe Sciacca 2010, στο Αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου Pontificia Urbaniana στο Βατικανό. Επίσης τιμήθη-
κε από τον Όμιλο για την Ουνέσκο Τεχνών, Λόγου, Επιστημών για 
την προσφορά του στον άνθρωπο.
Έχει ήδη πάρει βραβεία λογοτεχνίας, συνεργάζεται με γιατρούς και 
κλινικές εντός και εκτός Ελλάδας και έχει προταθεί για άλλα σημα-
ντικότατα διεθνή βραβεία. Συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά συ-
νέδρια παρουσιάζοντας το έργο του σε επιστήμονες στους τομείς της 
βιολογίας, της ψυχιατρικής, της γενετικής, της αεροδιαστημικής ια-
τρικής και της εκπαίδευσης. Πόσο σπουδαία ακούγονται όλα αυτά 
για έναν Έλληνα στην εποχή της κρίσης σε όλους τους θεσμούς και 
σε όλες τις αξίες.
Ο κ.Πασχαλίδης είναι μαζί με τον άνθρωπο κρατώντας του το χέρι 
και καθοδηγώντας τον στην εξύψωση και στην υγεία της ψυχής και 
του σώματος . Η μέθοδος της ενορατικής αντίληψης χωρίς τη μεσο-
λάβηση των αισθήσεων η λεγόμενη διόραση, είναι ευρέως γνωστή 
και χρησιμοποιείται από συγγραφείς ,θεραπευτές ακόμα και από 
φωτισμένους πατέρες της εκκλησίας (δεν συγκρίνουμε, απλώς δι-
απιστώνεται η χρήση της μεθόδου). Η μέθοδος αυτή της διόρασης 
,είναι που έσπρωξε την διάνοια του και τον οδήγησε στην διάδοση 
και εφαρμογή του σπουδαίου έργου του.
Μ.Γ.: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε κ. Πασχαλιδη ποιά 
ήταν η πρώτη φορά που αντιληφθήκατε ότι η διόρασή σας έχει να 
σας μεταδώσει αυτό το σπουδαίο μήνυμα για την ανθρωπότητα, ό-
τι δηλαδή το ανθρώπινο είδος αποτελείται από μόνο τρία διακριτά 
γένη, τα οποία διαφοροποιούνται σκελετικά και επομένως βιολο-
γικά. Το tri-anthropo-types όπως έχετε ονομάσει. Αρχικά θέλω 
να μεταφέρω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους 
αναγνώστες, ακροατές και θεατές των μέσων ενημέρωσης που 
διατηρείτε. Σε εσάς προσωπικά εκφράζω τις ευχαριστίες μου για 
την πρόσκλησή σας.
Γ.Π.: Αυτό συνέβη το 2002. Ήμουν προσκεκλημένος σε μία κλινική 
στη Γερμανία και χρειάστηκε σε πολύ λίγο χρόνο, σχεδόν άμεσα, να 
ανιχνεύσω αίτια δημιουργίας ασθενειών σε συγκεκριμένους ασθε-
νείς οι οποίοι στη συνέχεια επρόκειτο να υποβληθούν σε κλασικές 
απεικονιστικές και βιολογικές διαγνωστικές εξετάσεις. Αναζητώ-
ντας διορατικά τα αίτια οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι σε όλες τις 
περιπτώσεις η ασθένεια οφείλονταν σε υπερλειτουργία/δυσλει-
τουργία συγκεκριμένων για κάθε περίπτωση εγκεφαλικών περιο-
χών. Ταυτόχρονα διαπίστωσα ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η 
φυσιολογία του σκελετού παρουσίαζαν ομοιότητες που μπορούσαν 
να καταχωρηθούν σε τρεις μόνο ομάδες. Όταν στην εμπειρική παρα-
τήρηση συμπεριέλαβα και υγιείς ανθρώπους φάνηκε ξεκάθαρα σε 
εμένα ότι ανέκαθεν υπήρξαν μόνο τρεις ανθρώπινοι τύποι/μοντέλα. 
Η έκπληξή μου ήταν τεράστια επειδή, όπως όλοι μας, μέχρι τότε θε-
ωρούσα ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός.
Μ.Γ: Στο τρίτο βιβλίο σας ''η γέννηση του νέου ανθρώπου'' από τις 
εκδόσεις Λιβάνη, λέτε ότι ''η φαντασία της σκέψης μας όσο πιο μα-
κριά φεύγει, τόσο περισσότερο μας απομακρύνει από τη δημιουρ-

γία και, ταυτόχρονα, τόσο μας καθηλώνει στη γη''. Πώς μπορούμε 
να ζήσουμε χωρίς την σκέψη αφού θεωρητικά η σκέψη είναι συν-
δεδεμένη με την λογική -πώς θα οργανώνουμε την ζωή μας δημι-
ουργικά χωρίς να γίνεται η σκέψη μας κυκλική και να εμμένει σε 
πρόσωπα και καταστάσεις;
Γ.Π: Αναφερόμενος στην φαντασία της σκέψης θέλω να τονίσω ότι 
δεν είναι ο ρόλος της να επεξεργάζεται αντικείμενα και καταστάσεις 
που δεν βρίσκονται άμεσα εμπρός μας, στο αντιληπτικό μας πεδίο, 
όπως είναι το παρελθόν ή το μέλλον. Όταν η σκέψη κάνει αυτά τα τα-
ξίδια δίχως σκοπό, εγκαταλείπει τη φροντίδα του σώματος και τότε 
αυτό πάσχει. Στην περίπτωση αυτή το σώμα υποσιτίζεται και στερεί-
ται απαραίτητα διατροφικά συστατικά. Βλέπετε, η σκέψη έχει δοθεί 
στον άνθρωπο για να είναι σε θέση να μετέχει ενεργά στη ζωή και 
όχι απλά να υπάρχει μόνο σαν φυσική παρουσία.
Μ.Γ: Μπορεί η εφαρμογή των ανακαλύψεων σας στην καθημερι-
νότητα ,παράδειγμα στην διατροφή μας, και σε άλλες απλές κα-
θημερινές δράσεις που προτείνετε, να βοηθήσει να ξεπεράσουμε 
τους φόβους μας και να γνωρίσουμε την ευτυχία;
Γ.Π: Ναι, η σωστή διατροφή ανάλογα με τον τύπο, αναπληρώνει τις 
ελλείψεις στοιχείων του κάθε τύπου ανθρώπου, βελτιώνει και συ-
ντηρεί την καλή υγεία και έτσι ηρεμεί η σκέψη μας και δεν βασανίζει 
το σώμα. Οι φόβοι μας δημιουργούνται από την σκέψη μας την ο-
ποία νομίζουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε, ότι τη χάσαμε. 
Οι ανακαλύψεις μου, όμως δείχνουν τον ορθό τρόπο της χρήσης της 
που οδηγεί στο να ζούμε δίχως φόβους, ευτυχισμένα.
Μ.Γ: Χρειάζεται να αποκτήσει τη στόφα του ήρωα ο άνθρωπος 
λοιπόν κ.Πασχαλίδη όπως μας λέτε σε ένα από τα βιβλία σας. Τι 
σημαίνει ήρωας στην εποχή που ζούμε και πως θα πρέπει να υπο-
δεχόμαστε το μέλλον και τις ραγδαίες αλλαγές που μας κατακλύ-
ζουν από παντού ;
Γ.Π: Ήρωας χαρακτηρίζεται όποιος εργάζεται για την υπόθεση του αν-
θρώπου χρησιμοποιώντας τις όποιες ικανότητες έχει για την πρόοδο 
της τοπικής του κοινωνίας. Έτσι οι άνθρωποι θα είναι ενωμένοι δεν 
θα υπάρξουν προβλήματα που δε θα μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Μ.Γ: Τι είναι για εσάς η αγάπη;
Γ.Π: Έκφραση διακριτικότητας, σεβασμού και προσφοράς. Αυτά εί-
ναι τα συστατικά του συμπαντικού ιστού που συνδέει την ύλη με κά-
θε μορφή ζωής και όλες τις μορφές ζωής μεταξύ τους και με το Θεό.
Μ.Γ: Η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας;
Γ.Π: Η αγαπημένη μου και η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ημέρας 
μου είναι η συνύπαρξη μου με τους ανθρώπους. Γι αυτό και τους α-
γαπώ τόσο πολύ για να ζω. Γιατί η ευτυχία μου αυξάνεται μόνο με τη 
συνύπαρξη τους και γι αυτό θα συνεχίσω να συνυπάρχω την κάθε 
στιγμή μαζί τους για να ζω. ‘Όταν ένας άνθρωπος είναι ευτυχισμέ-
νος ζει την κάθε στιγμή και Ζωή για εμένα είναι να είμαι μέσα στους 
ανθρώπους και είμαι ευτυχισμένος.
Μ.Γ: Η χειρότερη σας στιγμή της ημέρας.
Γ.Π: Η κάθε στιγμή της ζωής μου είναι υπέροχη. μοναδική και οφεί-
λουμε στον εαυτό μας να είμαστε στο παρόν για να το απολαμβάνου-
με. Δεν υπάρχει χειρότερη στιγμή γιατί η κάθε στιγμή που ζω είναι 
καλύτερη από την προηγούμενη.
Μ.Γ: Ποιο επάγγελμα δεν θα κάνατε ποτέ και γιατί.
Γ.Π: Οποιοδήποτε επάγγελμα που θα μου στερούσε την επαφή με 
τους ανθρώπους. Και αυτό επειδή ο Θεός είναι άυλος, η μόνη μας 
ευκαιρία να είμαστε μαζί του είναι να συναναστρεφόμαστε με τα παι-
διά Του, τους ανθρώπους.
Μ.Γ: Πως φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια από σήμερα.
Γ.Π: Δε θέλησα να τον φανταστώ ποτέ γιατί από το 2002 ζω την κά-
θε στιγμή περισσότερο ευτυχισμένος από την προηγούμενη. Αν τον 
φανταζόμουν, γνωρίζοντας ότι η ευτυχία μου αυξάνεται συνεχώς, εί-
μαι σίγουρος ότι σε πέντε χρόνια θα είμαι πιο ευτυχισμένος.
Μ.Γ: Σε μια φανταστική σας συνάντηση με το Θεό ποιό θα ήταν το 
θέμα της συζήτησής σας και πως θα τον αποχαιρετούσατε ;
Γ.Π: Το θέμα της κουβέντας σίγουρα θα ήταν η αγάπη καθώς είναι το 
μόνο κοινό σημείο μεταξύ του ανθρώπου και του Δημιουργού. Δεν 
θα χρειαστεί, όμως ποτέ να αποχαιρετίσω το Θεό γιατί δεν πρόκειται 
ποτέ να φύγω μακριά του.
Μ.Γ: Κύριε Πασχαλίδη θα ήθελα λόγω των ημερών και της γιορτι-
νής ατμόσφαιρας που επικρατεί  να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους 
τους Έλληνες .
Γ.Π: Γίνετε και πάλι παιδιά και αγαπήστε! Η Αγάπη είναι ευτυχία. 
Γεμίστε με αγάπη για να την εκπέμπετε, επειδή η πορεία της ζωής 
σας περνάει μέσα από τους ανθρώπους, αγαπήστε τους γιατί η ευ-
τυχία σας εξαρτάται από αυτούς. Γεμίστε και θα καταφέρετε να σας 
αγαπήσουν οι άλλοι. Θα έρθουν κοντά σας και θα είστε ολοκληρω-
μένοι… Ευτυχισμένοι!

Βιβλιογραφία και εκδόσεις
Γιώργος Πασχαλίδης: Έλληνας συγγραφές, ερευνητής ο οποίος 
έχει κάνει μια από τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις, που αφορά 
στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και σώματος. Τη γνώ-
ση αυτή την μεταφέρει μέσα από τα έξι βιβλία του, που έγιναν best 
sellers στην Ελλάδα. Τα πρώτα τρία βιβλία του έχουν ήδη μετα-
φραστεί στην αγγλική γλώσσα και κυκλοφορούν από το Αmazon. 
Επίσης έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, για να κυκλο-
φορήσουν στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ιταλία και 
τη Ρωσία.
Στα βιβλία του ο Γεώργιος Πασχαλίδης εξηγεί τον τρόπο με τον ο-
ποίο μπορεί ο καθένας να θέσει σε λειτουργία τον εγκέφαλό του, 
ώστε η σκέψη του να μη τον εμποδίζει, αλλά να τον υποστηρίζει, για 
να συντηρεί τον εαυτό του και το σώμα σας. Βραβεύτηκε με το Ι X 
Διεθνές Βραβείο “GiuseppeSciacca” 2010 (Pontificia Universita 
Urbaniana), καθώς και από τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, 
Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Τον Ιούνιο του 2012 παρουσία-
σε για πρώτη φορά, στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νευροεπιστη-
μών & Βιολογικής Ψυχιατρικής στη Νέα Ορλεάνη, τη μοναδική 
στην ιστορία της ανθρωπότητας ανακάλυψή του, το Μοντέλο των 
Τριών Ανθρώπινων Τύπων Προσωπικότητας. Στις 14-18 Οκτω-
βρίου 2012 παρουσίασε τις ανακαλύψεις του, στο 20ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Γενετικής Ψυχιατρικής, στο Αμβούργο, και τον Νοέμ-
βριο 19-21 στη Μαδρίτη Ισπανίας στο 5ο παγκόσμιο συνέδριο 
Εκπαίδευσης Έρευνας και Καινοτομίας παρουσίασε το μοντέλο 
tri-anthropo-types στην εκπαίδευση. Και επίσης έχω προσκλη-
θεί από τον Πανρωσικό κοινωνικό οργανισμό να παρουσιάσω στη 
Μόσχα τις ανακαλύψεις μου στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αεροδι-
αστημικής, Ναυτικής, Ακραίων Συνθηκών και Περιβαλλοντικής 
Ιατρικής της Ρωσίας 1-5 Απριλίου το έτος 2013. Το 2009 εκδόθηκε 
το πρώτο του βιβλίο με τίτλο “Άνοιγμα Αγάπης Πορεία Ζωής”. Α-
κολούθησαν το ίδιο επιτυχημένα τα 3 ηχητικά βιβλία: “Θρόισμα α-
γάπης”, “Άγνωστο Παρόν” & “Ο Γιώργος Πασχαλίδης Μιλάει για 
το Παρόν”. Το 2010 κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο 
“Όταν ο Άνθρωπος Συναντήσει τον Εαυτό του” και το 2011 το τρίτο, 
με τίτλο “Η Γέννηση του Νέου Ανθρώπου: Προγεννητική Φροντί-
δα”. Και τα τρία βιβλία κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 
και έγιναν αμέσως best seller μετά την κυκλοφορία τους. Από τις 
εκδόσεις MEDIA VISTA κυκλοφόρησαν τα βιβλία με γενικό τίτλο 
«Αποδέσμευση από το πεπρωμένο»: Τόμος 1: Ανάλυση των Χα-
ρακτήρων” και ο Τόμος 2: Ανθρώπινες Σχέσεις Συνδυασμοί χα-
ρακτήρων, Φιλία, Γάμος, Οικογένεια, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός, που έγιναν best seller. Επίσης 
το 2012 εκδόθηκε το έκτο βιβλίο από τις εκδόσεις Λιβάνη "Έξοδος 
από την παγκόσμια οικονομική κρίση".

Συνέντευξη Πασχαλίδη
Της Μαριάντζελας Γκίντη
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