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μελίαμα

H Αμερικάνικη NRDC πήρε την πρωτοβουλία να «επι-
τεθεί» στην Bayer μέσα στη Γερμανία προκειμένου 

να πάψει η χρήση νεονικοτινοειδών στις ΗΠΑ. Ζητάει 
οικονομική υποστήριξη από τους Αμερικάνους κατανα-
λωτές προκειμένου να πληρώσει την δημοσίευση στη 
μεγαλύτερη γερμανική εβδομαδιαία εφημερίδα, κατα-
χώρησης που θα καλεί την γερμανική Bayer να πάψει να 
πουλάει επικίνδυνα φυτοφάρμακα στις ΗΠΑ.

Ιδού το κείμενο που υπογράφουν οι Αμερικάνοι 
δωρητές:

Πρέπει να σώσουμε τις μέλισσσες της Αμερικής από την 
εξαφάνιση, παλεύοντας με πολυεθνικοιύς χημικούς γί-
γαντες όπως η Bayer της οποίας τα δολοφονικά γιά τις 
μέλισσες νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα είναι μέρος του 
προβλήματος. Θέλω να βοηθήσω την NRDC να δημι-
ουργήσει μεγάλη πίεση από τους καταναλωτές προς την 
Bayer γιά να σταματήσει να πουλάει νεονικοτινοειδή στις 
ΗΠΑ, ακόμη και τώρα που γίνεται μάχη στην Washington 
να απαγορευτούν αυτά τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα.

ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ

Παρακαλώ χρησιμοποιείστε τη δωρεά – το οποίο εκπί-
πτει από την φορολογία μου – γιά να υποστηρίξετε την 
εμφάνιση μίας ολοσέλιδης καταχώρησης στην Die Zeit, 
τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της Γερμανίας 
στην οποία βρίσκεται η έδρα της Bayer, αυξάνοντας την 
πίεση προς την εταιρεία ώστε να αποσύρει τα νεονικο-
τινοειδή από την αγορά των ΗΠΑ. Αντιλαμβάνομαι οτι 
η δωρεά μου θα χρησιμοποιηθεί αμέσως γιά να κλιμα-
κώσει την καμπάνια της να σωθούν οι μέλισσες σε όλα 
τα μέτωπα και να αμυνθεί γιά το περιβάλλον μας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Και ιδού η καταχώρηση που θα δημοσιευτεί:
 
Bayer σταματα να σκοτώνεισ 
τισ μελισσεσ τησ αμερικησ
Οι μέλισσες της Αμερικής πεθαίνουν με ρυθμό μεγα-
λύτερο από ποτέ, παλεύοντας να γλυτώσουν από έναν 
κατακλυσμό από τοξικά φυτοφάρμακα που έχουν εξα-
πολύσει εναντίον τους οι χημικοί πολυεθνικοί γίγαντες 
όπως η Βayer – o No 1 παραγωγός δολοφονικών γιά 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Ο ανθρωπος που αποκάλυ-
ψετις ιδιότητες του μελιού 

Manuka, έφυγε... Ο ερευνη-
τής Peter Molan ζούσε στο 
Hamilton. Αφιέρωσε τη ζωή του 
στην έρευνα των θεραπευτικών 
δράσεων του μελιού. Έφερε 
επανάσταση στη βιομηχανία με-
λιού της Νέας Ζηλανδίας, όπως 
χαρακτηριστικά ειπώθηκε γι’ 
αυτόν όταν του απονεμήθηκε το  
ασημένιο βραβείο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Νέας Ζηλανδίας.
O Molan απεβίωσε στις 16 
Σεπτέμβρη σε ηλικία 71 ετών. Η 
γυναίκα του βιοχημικού, Alyson, 
ήταν δίπλα του και τον υποστή-
ριξε καθ’ όλη τη διάρκια της 
ασθένειας του. Ήταν παντρεμένοι 
24 χρόνια. Στην αρχή η Alyson 
πίστευε ότι αυτή η μανία του με 
το Manuka κάποια στιγμή θα του 
περάσει. Δεν έγινε όμως έτσι. 
Ο Molan επέμεινε και αυτό της 
βγήκε κι εκείνης σε καλό τελικά, 
όταν κάποτε έριξε κατά λάθος 
καυτό νερό στο χέρι της. Ο 
Molan έβαλε γρήγορα 
πολύ μέλι manuka 
επάνω στο χέρι και 
το έδεσε με επί-
δεσμο. «Όλο 

μου το χέρι ήταν μια χαρά, όταν 
βγάλαμε τον επίδεσμο, εκτός 
από ένα σημείο που του είχε 
διαφύγει και δεν είχε καλυφθεί 
με μέλι, στο οποίο υπήρχε μία 
τεράστια φουσκάλα» μας είπε η 
Alyson

Ο Peter ήταν διάσημος στον κύ-
κλο του γιά το gel manuka που 
χρησιμοποιούσε γιά οποιοδή-
ποτε δερματολογικό πρόβλημα. 
Τη γνώση του φρόντισε να τη 
μοιραστει με όλο τον κόσμο.

 αντίο Peter Molan…

τις μέλισσες νεονικοτινοειδών 
στον πλανήτη. Διαρκώς αυξανό-
μενες επιστημονικές αποδείξεις 
δείχνουν ότι τα νεονικοτινοειδή 
είναι βασικός παράγοντας της 
κατάρρευσης των αποικιών των 
μελισσών. Η μία στις τρεις μπου-
κιές φαγητού που τρώμε έχει 
επικονιαστεί από της μέλισσες. 
Χωρίς αυτές η ίδια η ύπαρξη των 
τροφίμων στις ΗΠΑ θα κινδύ-
νευε. Η Bayer είναι γνωστή και 
την εκτιμούν  σε κάθε σπίτι στην 
Αμερική. Αυτό αλλάζει, καθώς 
η εταιρεία αγνοεί ή και επιτίθε-
ται εναντίον των ερευνών που 
δείχνουν ότι τα νεονικοτινοειδή 
μπορούν να μειώσουν τις ικα-
νότητες, να βλάψουν την υγεία ή 
και να σκοτώσουν τις μέλισσες. 
Η Ευρωπαική Ένωση έχει ήδη 
επιβάλει απαγίρευση σε αυτά τα 
τοξικά γιά τις μέλισσες προιόντα. 
Όμως η Bayer, αρνείται να ενερ-
γήσει υπεύθυνα και να τα απο-
σύρει από την αγορά των ΗΠΑ. 
H Bayer μπορεί να ξανακερδίσει 
την εμπιστοσύνη των καταναλω-
τών με το να δώσει βάση στην 
επιστήμη και να κάνει το σωστό 
γιά τη μέλισσα και τη διατροφή 
των ανθρώπων.

ΠΕΙΤΕ ΣΤΗ BAYER ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΕΙ 
ΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ  

TAKE ACTION FOR BEES

WWW.NRDC.ORG/

SAVEBEES

Αντίο Peter Molan
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 Μέλισσες και βότανα
   στην υπηρεσία της υγείας µας

12ο ΜΕΛΙΑΜΑ
21.11.15

ΙΓΕ κτήµα Συγγρού / Kηφισίας 182, Mαρούσι

10.00  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΕΜ 
10.30 ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
10.45 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ SUPERFOODS
 Ευάγγελος Ζουμπανέας, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Ιδρυτής Επιστημονικής 
 Ομάδας Διατροφή, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΕΑΔΔ, Πρόεδρος Ινστιτούτου 
 Διατροφικών Μελετών & Ερευνών
11.15 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΩΣΕΩΝ
 ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 Β. Τσούτσος - Ιατρός Πνευμονολόγος, Ομοιοπαθητικός
11.45 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
 Χάρης Τσετσέκος, Ομοιοπαθητικός, Φυσικοπαθητικός
12.30 Coffee & snack break
13.30 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 
 Δ. Γεράρδου - Βιολόγος, Σύμβουλος Μελισσοθεραπείας
14.30 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 Βάλλυ Καλοζούμη, Ομοιοπαθητικός
15.30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ορΓανώτικη εΠιτροΠη
ΣΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΚΕΜ  
ΔΑΒΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΚΕΜ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΚΕΜ
ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΚΕΜ
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 υπό την αιγίδα της Χορηγοί
Apimondia
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 ιπποφαές: Περιέχει 190 πολύτιμες ουσίες με ισχυ-
ρή τονωτική και αντιοξειδωτική δράση, βιταμί-
νες C,E,A, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, σελήνιο, 
ψευδάργυρο, καροτένια, λυκοπένιο, λουτεϊνη, 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (ω3, ω6, ω7, ω9), βι-
ταμίνες του συμπλέγματος Β και Β-σιτοστερόλη.
 Γύρη λουλουδιών: Από τα αποτελεσματικότερα τονωτικά 
του οργανισμού. Οι μέλισσες χρησιμοποιούν τη γύρη 
για τη διατροφή τους σαν πηγή πρωτεϊνών, βιταμινών 
και ανόργανων αλάτων. Η γύρη είναι πολύτιμη για τη 
διατροφή του ανθρώπου λόγω της υψηλής περιεκτικότη-
τάς της σε αμινοξέα, πρωτεΐνες, σάκχαρα, βιταμίνες και 
φλαβανοειδή. Χρησιμοποιείται ευρύτατα για την αύξηση 
της ενέργειας και της ευεξίας, τη μείωση της κόπωσης 
και τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων.
Βασιλικός πολτός: Πρόκειται για μια πηχτή, γαλακτώδη 
ουσία που παράγεται από τις μέλισσες-εργάτριες για να 
αποτελέσει την τροφή της βασίλισσας. Ο βασιλικός πολτός 
περιέχει όλες τις βιταμίνες Β, συμπεριλαμβανομένου του 
παντοθενικού οξέος(Β5) σε μεγάλη συγκέντρωση και 
της πυριδοξίνης (Β6). Ο βασιλικός πολτός διαθέτει και 
άλλες ιδιότητες ανάλογες με αυτές της γύρης. μπορεί να 
παρουσιάζει και αντικαρκινικές ιδιότητες, ενώ μελέτες σε 
ζώα ανακάλυψαν ότι μειώνει τη χοληστερίνη, διεγείρει το 
ανοσοποιητικό και βοηθά στη θεραπεία των τραυμάτων.
Βύνη και εκχύλισμα μαγιάς: Πλούσιες φυσικές πηγές βι-
ταμινών του συμπλέγματος Β (θειαμίνη (Β1), ριβοφλαβίνη 
(Β2), νιασίνη (Β3), παντοθενικό οξύ (Β5), πυριδοξίνη (Β6), 
φολικό οξύ (Β9), κοβαλαμίνη (Β12), βιοτίνη (Β7)) αλλά και 
σεληνίου, χολίνης, χρωμίου, ψευδαργύρου, πρωτεϊνών, 
φυσικών σακχάρων και ιχνοστοιχείων. Ενισχύουν την 
άμυνα του οργανισμού και αυξάνουν την αντοχή του σε 
καταστάσεις έντονης προσπάθειας.
Φύτρα σιταριού: Τα φύτρα είναι συγκεντρωμένη πηγή 
ζωντανών ενζύμων και αποτελούν σημαντικό ”θησαυ-
ροφυλάκιο ενέργειας. Περιέχουν ω6 λιπαρά, μαγνήσιο, 
ασβέστιο, βιταμίνες, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και πλήθος 
αντιοξειδωτικών ουσιών. Λόγω των σημαντικών φυ-
τοθρεπτικών ουσιών που περιέχουν, τροφοδοτούν τον 
οργανισμό με ”ζωτική δύναμη και τον αναζωογονούν. 
Βοηθούν επίσης στην ανανέωση των κυττάρων και 

καθυστερούν τη γήρανσή τους.  
aρώνια: εξαιτίας της περιεκτικότητάς της σε θρεπτικά 
συστατικά και αντιωξειδωτικά ανήκει  στην κατηγορία 
τροφών που ονομάζουμε ως «υπερτροφές». Είναι μία 
από τις πλουσιότερες φυτικές πηγές φαινολικών ουσιών, 
κυρίως προανθοκυανίνων (βρίσκονται επίσης στο κρασί 
και στο τσάι) και ανθοκυανίνων (υπάρχουν και στα blue 
berries), ουσίες με ισχυρή αντιξειδωτική δράση.
ροδι: Η σύνθεση του ροδιού είναι αξιοθαύμαστη ονο-
μάζεται και ως «μήλο της Καρχηδόνας». Ένας από τους 
λόγους που κατατάσσει το ρόδι στα υπερφρούτα είναι η 
άμεση και η αποτελεσματική απορρόφηση των συστα-
τικών του από την κυκλοφορία του αίματος. Έχει υψηλή 
συγκέντρωση βιταμίνης Κ και σεληνίου. Επίσης, περιέχει 
βιταμίνη C, E, σίδηρο και κάλιο. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες 
που διαθέτει μπορούν να βοηθήσουν στην υγεία της 
καρδιάς, στη λειτουργία του εγκεφάλου και δρουν κατά 
της γήρανσης. Είναι επίσης ένα από τα λίγα φρούτα που 
βοηθούν στην πρόληψη του Alzheimer και του διαβήτη, 
όπως και τα μούρα.
Φύλλα ελιάς: Στα φύλλα της ελιάς περιέχονται αρκετές 
φαινολικές ενώσεις, σημαντικότερες εκ των οποίων είναι 
η ελαιοευρωπαΐνη και η υδροξυτυροσόλη. Οι ιδιότητες 
των φύλλων ελιάς, έχουν αποδοθεί κυρίως σε αυτές τις 
2 ουσίες. Τα φύλλα ελιάς βοηθούν την ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήματος, έχει αντιοξειδωτική δράση, έχει 
αντιυπερτασική δράση, προωθεί την αναστολή συγκόλ-
λησης των αιμοπεταλίων, αυξάνει την ενεργητικότητα και 
αντιμετωπίζει την χρόνια κόπωσης
μαστίχα Χίου: Από τις 7 Αυγούστου 2015 η Μαστίχα Χίου 
αναγνωρίστηκε την ως φυσικό φάρμακο.  Η φαρμακευ-
τική «μονογραφία» της Μαστίχας Χίου περιλαμβάνει δύο 
θεραπευτικές ενδείξεις:  α) δυσπεπτικά προβλήματα 
και β) δερματικές φλεγμονές και επούλωση δερματι-
κών πληγών. Η επιστημονική κοινότητα, επιβεβαίωσε 
τις ευεργετικές δράσεις της Μαστίχας Χίου, στην οποία 
αποδίδονται αντιμικροβιακές, αντιοξειδωτικές και αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότητές της. Θεωρείται φυσικό αναλ-
γητικό, αντιβηχικό, ορεξιογόνο, αφροδισιακό, στυπτικό, 
ερυθροποιητικό, διουρητικό, τονωτικό, αποχρεμπτικό, 
αντιμικροβιακό και αιμοστατικό.

SuPer food Βρώσιμα Προϊοντα και συμΠληρώματα

ευάγγελος Ζουμπανέας Διαιτολόγος Διατροφολόγος

ενισΧυση του ανοσοΠοιητικου και αντιμετώΠιση ιώσεών
με Βοτανα και μελισσοκομικα Προιοντα

Β. τσούτσος - ιατρός Πνευμονολόγος, ομοιοπαθητικός

Μετά από ενασχόληση αρκετών χρόνων με την 
μελισσοθεραπεία, την εφαρμογή δηλαδή των προϊό-
ντων μέλισσας στη θεραπευτική, θεωρώ ότι ήρθε ο 
καιρός να καταγραφεί η εμπειρία μου από τη χρήση 
των προϊόντων αυτών στην καθημερινότητα του 
ιατρείου και κυρίως ενατίον καθημερινών προβλη-
μάτων υγείας, όπως οι ιώσεις όπου χρειάζεται και 
τόνωση του ανοσοποιητικού.
Υπάρχει μια σειρά παθήσεων του αναπνευστικού 
συστήματος, και όχι μόνο, στις οποίες η προσθήκη 
στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση των προϊόντων 
της μέλισσας αλλά και των βοιτάνων έδειξε πολύ 
καθαρά ότι αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην εξέλιξη των νοσημάτων, βελτιώνοντας τη 
συμπτωματολογία αλλά και ελαττώνοντας την ένταση 
των συμπτωμάτων με τελικό αποτέλεσμα αυτό που 
είναι ζητούμενο για κάθε πραγματικό θεραπευτή. Την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.  
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος όπως το 
βρογχικό άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού (ανώτερου 

και κατώτερου) αλλά και παθήσεις άλλων συστη-
μάτων όπως για παράδειγμα το έλκος από  ελικο-
βακτηρίδιο του πυλωρού, η γαστρίτιδα, η αναιμία, 
διάφορες δερματίτιδες κ.ά. έχει αποδειχθεί από την 
καθημερινή πράξη ότι αντιμετωπίζονται πολύ καλύ-
τερα με τη συνδρομή των προϊόντων της μέλισσας 
και των βοτάνων. Ιδιαίτερα δε αποτελεσματικά είναι 
τα όπλα αυτά και στην τόνωση του ανοσοποιητικού 
και την καταπολέμηση των ιώσεων.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η προ-
σθήκη των προϊόντων αυτών στη θεραπευτική έχει 
οδηγήσει και στη μείωση της δοσολογίας τωνχο-
ρηγούμενων φαρμάκων. Πράγμα που αποτελεί ένα 
επιπλέον όφελος για τον ασθενή.
Προϊόντα όπως η πρόπολη , η γύρη, ο βασιλικός 
πολτός και το μέλι, το καθένα στη συγκεκριμένη δο-
σολογία και συγκεκριμένο τύπο βοηθούν σημαντικά 
στην αντιμετώπιση παθήσεων με φυσικό τρόπο , 
μειώνοντας τις συνέπειες για τον οργανισμό, των 
χημικών φαρμάκων.
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Φυσικη αντιμετώΠιση αρΘριτιΔασ

Δ. Γεράρδου - Βιολόγος, σύμβουλος μελισσοθεραπείας

Η Μελισσοθεραπεία, η χρήση δηλαδή των προϊόντων 
της μέλισσας καθώς και η χορήγηση αρκετών βο-
τάνων έχει μία μακρά ιστορία η οποία ξεκινάει πριν 
από 6.000 χρόνια και φτάνει μέχρι μέχρι σήμερα για 
τη φυσική αντιμετώπιση  αυτοάνοσων νοσημάτων 
όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα , η πολλαπλή 
σκλήρυνση, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, 
ο καρκίνος , το εξωπυραμιδικό σύνδρομο αλλά και 
πολλά άλλα σοβαρά νοσήματα και σύνδρομα.
     Βλέπουμε τη καθημερινή χρήση της πρόπολης 
σε όλα σχεδόν τα νοσήματα καθώς αρκετές μελέτες 
επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα των φυσικών της 
στοιχείων, στα οποία οφείλεται η αντιφλεγμονώδης 
, η αναλγητική, η αντιρευματική , η αντιοξειδωτική 
και η γενικότερη ανοσορυθμιστική της δράση και 
κατά συνέπεια η χρήση της σε ένα μεγάλο εύρος 
ασθενειών. 
    Ο βασιλικός πολτός χρησιμοποιείται σε πολλά 
αυτοάνοσα νοσήματα λόγω της ανοσοτροποποιητικής 
του δράσης, της ρύθμισης δηλαδή του ανοσοποι-
ητικού και νευρικού μας συστήματος για αυτό και 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός σε ασθενείς με 
σκλήρυνση κατά πλάκας αλλά και σε φλεγμονώδεις 
οξείες καταστάσεις όπως αυτή της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας.

       Η γύρη, η φυσική πρωτεΐνη, λόγω της τεράστιας 
προσφοράς της σε ένζυμα και βιταμίνες θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντική στην ενδυνάμωση του ανο-
σοποιητικού συστήματος καθώς μειώνει φλεγμο-
νές, εμποδίζει την δημιουργία ελεύθερων ριζών 
(οξείδωση) και κάποια ένζυμά της προλαβαίνουν την 
ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.
      Το δηλητήριο των μελισσών με εφαρμογή από την 
εποχή του Ιπποκράτη και του Γαληνού σε φλεγμο-
νώδεις κυρίως καταστάσεις αρθρώσεων αλλά και 
άλλων πολλών νοσηρών και επίπονων καταστάσεων 
βρίσκει πλέον απήχηση και στις μέρες μας σε ένα 
μεγάλο εύρος ασθενειών όπως του αναπνευστικού, 
ανοσολογικού, καρδιαγγειακού,  νευρολογικού 
συστήματος σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
καρκίνο και πολλές άλλες ακόμα εφαρμογές με 
σκοπό τόσο την ενεργοποίηση όσο και τη ρύθμιση 
του ανοσοποιητικού συστήματος.  
      Θα αναλύσουμε λοιπόν διεξοδικά τη χρήση των 
μελισσοθεραπευτικών προϊόντων καθώς και την 
παράλληλη χρήση αποτοξινωτικών κυρίως βοτάνων 
που συντελούν στην αποκατάσταση και διατήρηση 
της υγείας σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα,  
οστεοαρθρίτιδα και ψωρισιακή αρθρίτιδα.

Ανάμεσα στις αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε 
στις ανθρώπινες κοινωνίες η έκρηξη της επιστημονι-
κής και τεχνολογικής υπέρ-προόδου των τελευταίων 
δεκαετιών,καταγράφεται ο εγκλωβισμός του ανθρώ-
που σε έναν τρόπο ζωής,ο οποίος απέχει σημαντικά 
από το φυσικό του πρότυπο διαβίωσης:καθιστική 
ζωή με έλλειψη άσκησης και κίνησης,νέα δια-
τροφική ήθη,άγχος και ψυχική ένταση,διαταραχή 
της πνευματικής υγείας,ιδεολογικός και αξιακός 
αποπροσανατολισμός.Αποτέλεσμα των παραπάνω,η 
συνολική διαταραχή της ανθρώπινης υγείας εντός 
του αφιλόξενου αυτού βιοκοινωνικού περιβάλλο-
ντος.Στα πλαίσια αυτά,οι μυοσκελετικές παθήσεις 
θεωρούνται από τις συχνότερες αιτίες προσβολής,οι 
οποίες πλήττουν τους πληθυσμούς των δυτικών 
βασικά κοινω-
νιών.Επιπλέον,τα προβλήματα του μυοσκελετικού 
συστήματος είναι η πρώτη σε συχνότητα πάθηση η 
οποία συνδέεται με την υπέρ-εντατικοποίηση και 
εκμετάλλευση της εργασίας στην σύγχρονη εποχή. 
Σήμερα,παρόλο που καθημερινώς δαπανώνται 
τεράστια ποσά από το συμβατικό και ισχύον ιατρο-
φαρμακευτικό σύστημα υγείας και περίθαλψης, τα 
αποτελέσματα για την αντιμετώπιση όχι μόνο των 
μυοσκελετικών,αλλά και όλων των παθήσεων του 
ανθρώπου συνολικά είναι δυστυχώς πενιχρά: πολ-
λές στατιστικές έρευνες και μελέτες έχουν καταδείξει 
αφενός οτι οι θεραπείες με την χρήση χημικών φαρ-
μάκων καθίστανται όχι μόνο αναποτελεσματικές,αλ-
λά και επιβλαβείς για την υγεία των πασχόντων λόγω 
της χρόνιας ή βραχείας χρήσης των ουσιών αυτών 
οι οποίες επιδρούν αρνητικά στον ανθρώπινο οργα-
νισμό.Αφετέρου,η απομύζηση πολλών δισεκατομμυ-
ρίων από την εθνική οικονομία μιας χώρας για την 
συντήρηση αυτού του τύπου λειτουργίας ιατροφαρ-
μακευτικού συστήματος,προκαλεί βαθιές λειτουργι-
κές δυσχέρειες στην ίδια του την δομή,προκαλώντας 

απώλειες εκατομμυρίων εργατοωρών ετησίως 
καθώς και αλόγιστες δαπάνες για την κάλυψη των 
ιατροφαρμακευτικών αναγκών. Όμως,παράλληλα με 
την συμβατική ιατρική πρακτική,υπάρχουν παλαιές 
και νεότερες μορφές εναλλακτικής θεραπείας,οι 
οποίες με όχημα την φυσική αντιμετώπιση των 
ασθενειών και θέτοντας στο επίκεντρο τον σεβασμό 
προς την ανθρώπινη ύπαρξη,μπορούν να προ-
σφέρουν μόνιμες και αποτελεσματικές λύσεις:η 
Ομοιοπαθητική,η Φυσικοπαθητική,ο Βελονισμός,η 
Οστεοπαθητική,η Χειροπρακτική,ο Βιοσυντονισμός,η 
Οζονοθεραπεία κ.α.,συνδράμουν στην αντιμετώπιση 
των μυοσκελετικών προβλημάτων με θεαματικά 
αποτελέσματα. Έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι η 
χρήση αφάρμακων μεθόδων ή η χορήγηση φυσικών 
σκευασμάτων προς αντιμετώπιση χρόνιων και 
οξέων παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος 
επιφέρει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων την 
πλήρη ίαση ή την ανακούφιση και βελτίωση των 
προβλημάτων αυτών.Έχοντας ως βάση το ‘’Πράσινο 
Φαρμακείο’’ της Φύσης (δηλ. μια μεγάλη ποικιλία 
από φυτικές,αλλά και ορυκτές,ζωικές κ.α.ουσίες),οι 
εναλλακτικές θεραπείες συμβάλλουν τα μέγιστα στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του μυοσκελετι-
κού:στην αποτελεσματικότητα του μελιού και των 
προιόντων του,φυτών όπως η άρνικα,η βρυώνια,το 
αρπαγόφυτο, οι ποικιλίες φυκιών,το ρόδι,η τσου-
κνίδα,το σπαθόχορτο,η ιτιά,τα φυτικά Ω3, ουσιών 
όπως η γλουκοζαμίνη και η χονδροιτίνη οφείλεται το 
γεγονός ότι όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας 
προσανατολίζονται τα τελευταία χρόνια στις εναλ-
λακτικές θεραπείες προκειμένου να διεκδικήσουν 
μια βιώσιμη και ασφαλή λύση για τα προβλήματα 
τους,αλλά και να αξιώσουν επαρκώς την  ασφαλέ-
στερη επιστροφή στην κανονικότητα της κοινωνικής 
τους ζωής.

αντιμετώΠιση μυοσκελετικών ΠροΒληματών με Φυσικεσ μεΘοΔουσ

Χάρης τσετσέκος ομοιοπαθητικός, Φυσικοπαθητικός
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Vita Force®

Τα κορυφαίας ποιότητας Ελβετικά προϊόντα φυτοθεραπείας A.Vogel διατίθενται στα φαρμακεία
Κεντρική διάθεση: ICP - Τ: 2109408880, F: 2130234428, info@icp-sa.gr, www.avogel.gr / Διανομή Β.Ελλάδας: Pharmatrust, T: 2310443666

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας

Το Vita Force® είναι 100% φυσικό ‘’πράσινο’’ συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιέχει 
μόνο βιοδραστικά συστατικά πιστοποιημένης βιολογικής προέλευσης που αφομοιώνονται 
πλήρως από τον οργανισμό εφοδιάζοντάς τον με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, αμινοξέα, 
αντιοξειδωτικά, πρωτεΐνες, πλήθος μετάλλων και ιχνοστοιχείων.
     

βήματα μπροστά από τα συνθετικά συμπληρώματα διατροφής 
100% βιολογική φόρμουλα πολυβιταμινών από συμπυκνωμένα θρεπτικά  super-τρόφιμα για 
ζωτικότητα και ευεξία σε περιόδους κόπωσης, εξάντλησης, ατονίας, αδυναμίας, ανάρρωσης, 

άγχους, έντονης πνευματικής προσπάθειας και εντατικής αθλητικής δραστηριότητας.

Το Vita Force® περιέχει:
- χυμό ιπποφαούς
- βύνη και εκχύλισμα μαγιάς
- φύτρα σιταριού
- καρπούς άγριας τριανταφυλλιάς
- συμπυκνωμένο χυμό χουρμάδων
- χυμό τροπικών φρούτων durian
- φυσικό μέλι
- γύρη λουλουδιών
- συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιού

Το Vita Force® προσφέρει:
- «φυσική» ευεξία
- περισσότερη ενέργεια
- μεγαλύτερη αντοχή
- ενίσχυση της μνήμης και της 

συγκέντρωσης
- βέλτιστη αντιμετώπιση 

σωματικής κούρασης, ατονίας 
και άγχους

- ταχύτερη ανάρρωση

SWISS MADE

• αυθεντική φόρμουλα του 
Alfred Vogel, πατέρα της 
φυτοθεραπείας 

• κατάλληλο για ενήλικες και 
παιδιά, με υπέροχη γεύση 
πορτοκαλιού

συνΔυασμοι μελισσοΘεραΠευτικών και Φυτικών Προϊοντών 
αΠο τον ΠαΓκο του Φαρμακειου

Βάλλυ καλοζούμη, ομοιοπαθητικός

Η φύση υπήρξε η κυριότερη πηγή φαρμάκων για 
πάρα πολλούς αιώνες. Μέχρι και σήμερα, περισσό-
τερο από το 25% των φαρμάκων που διατίθενται στην 
αγορά προέρχεται από φυσικές πηγές. Εκτιμάται ότι 
από τα 250 χιλιάδες είδη φυτών που υπάρχουν στην 
γη, περίπου τα 35-70 χιλιάδες χρησιμοποιήθηκαν σε 
κάποια στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας για θερα-
πευτικούς σκοπούς. Παράλληλα, εδώ και χιλιάδες 
χρόνια οι ευεργετικές επιδράσεις των προϊόντων της 
μέλισσας έχουν χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της 
υγείας και της ποιότητας ζωής. 
Οι φυσικές θεραπείες αποτελούν μια σύγχρονη τάση 
καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει κλίμα επιστρο-
φής στην φυσική ιατρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας εκτιμά ότι το 80% των ανθρώπων παγκοσμίως 
χρησιμοποιεί φυσικά φαρμακευτικά προϊόντα για 
κάποια μορφή πρωτογενούς θεραπείας. Τα φάρμακα 
φυσικής προέλευσης, είναι τα πλέον διαδεδομένα 
φάρμακα παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι σε παγκό-
σμια κλίμακα, περίπου το 80-85% των ανθρώπων 
χρησιμοποιεί φυσικά φάρμακα έναντι 15-20% των 
συνθετικών. Οι πωλήσεις στα φυσικά προϊόντα θερα-
πείας έχουν ραγδαία αύξηση, και συνταγογραφού-
νται από ένα μεγάλο ποσοστό γιατρών προκειμένου 
να καλύψουν οξέα και χρόνια περιστατικά, από τη 
θεραπεία κοινών κρυολογημάτων, έως τον έλεγχο 
της αρτηριακής πίεσης και τη χοληστερίνη.
Ο φαρμακοποιός, έχοντας το πλεονέκτημα της 
προσωπικής σχέσης με τους ασθενείς μέσα από 
την καθημερινότητα του φαρμακείου, είναι ο πλέον 
προσιτός λειτουργός της υγείας. Είναι αυτός που 
μέσα από την επιστημονική του γνώση μπορεί να 

προτείνει φυσικές εναλλακτικές ή συμπληρωματικές 
λύσεις που στοχεύουν στην πρόληψη ή τη θεραπεία 
παθήσεων αλλά και στη βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητας θεραπειών και τη μείωση των παρενεργει-
ών τους. 
Οξείες ασθένειες όπως τα κρυολογήματα και η 
γρίπη, αλλά και παθήσεις όπως ο διαβήτης, η χολη-
στερίνη, η υπέρταση, η εμμηνόπαυση, τα μυοσκελε-
τικά προβλήματα, η διαχείριση του στρες και πολλά 
άλλα, είναι τομείς που ο φαρμακοποιός μπορεί να 
επενδύσει σε προτεινόμενα προϊόντα και συμβουλές 
διατροφής στην καθημερινή πρακτική του. Η γνώση 
των σωστών συνδυασμών φυσικών προϊόντων 
εξασφαλίζει μια επιστημονική συμβουλή υγείας που 
εγγυάται την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά 
τους ως θεραπεία πρωτοβάθμιας περίθαλψης.  
Η θεραπευτική ισχύς βοτάνων όπως η εχινάκεια 
για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, το αρπαγό-
φυτο για τη μείωση φλεγμονών και μυοσκελετικών 
πόνων, η δροσέρα για την αντιμετώπιση παθήσεων 
του αναπνευστικού, το saw palmetto για την υγεία 
του προστάτη, καθώς και οι ευεργετικές επιδράσεις 
των προϊόντων της μέλισσας όπως η αντιμικροβιακή 
δράση της πρόπολης και η χρήση του βασιλικού 
πολτού και της γύρης ως θρεπτικές και τονωτικές 
υπερτροφές, είναι λίγα μόνο από τα παραδείγματα 
φυσικών ουσιών που μπορούν να προταθούν από 
τον Φαρμακοποιό με στόχο την ενίσχυση και τη 
διατήρηση της υγείας του ασθενή, την ταυτόχρονη 
μείωση των δημόσιων δαπανών υγείας, αλλά και 
την ανάπτυξη του ρόλου του φαρμακοποιού και της 
επιχειρηματικότητάς του. 
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στις προηγούμενες εκδόσεις μας εκ παραδρομής παραλείψαμε 2 μαθήματα, τα οποία θα 
δημοσιεύσουμε ένα σε αυτό και ένα σ το επόμενο τεύχος του περιοδικού μας

Ο  πως γνωρίζουμε από προηγούμενα μαθήματα, η 
γύρη - αυτό το θαυμάσιο προϊόν ανθέων και μελισ-

σών - έχει ως πιθανή πηγή προέλευσης περισσότερα 
από 1.000 διαφορετικά άνθη. Κατά συνέπεια, η σύνθεση 
και φυσικά οι ιδιότητές της είναι μεταβλητές. Οι κύριες 
ιδιότητες της γύρης μελισσών συσχετίζονται με τη μεγά-
λη αφθονία της σε θρεπτικές ουσίες (αμινοξέα, υδατάν-
θρακες, βιταμίνες, ένζυμα κ.λ.π.). Έτσι, η γύρη μελισσών 
είναι καταρχήν ένα εξαιρετικό ΤΡΟΦΙΜΟ! Εντούτοις, 
όπως είπε ο Ιπποκράτης πάνω από 2.000 έτη πριν, 
μια καλή τροφή, σωστά χορηγούμενη, μπορεί να είναι 
επίσης ένα φάρμακο. Ακολουθούν οι κύριες ιδιότητες 
της γύρης μελισσών, που απαριθμούνται αλφαβητικά. 
Υπάρχουν κύριες και δευτερεύουσες ιδιότητες. 

1. αΦροΔισιακη
Η γύρη είναι ένα σεξουαλικό φυτικό κύτταρο... 

2. αλλερΓιοΓονοσ (αλλεργικό συνάχι) 
Λόγω των διαφορετικών πρωτεϊνών που υπάρχουν στη 
γύρη. Εντούτοις, οι αλλεργιογόνοι κόκκοι γύρης είναι 
κυρίως αυτοί που μεταφέρονται από τον αέρα και ΟΧΙ 
από τις μέλισσες. 

3. αναΒολικο 
Η γύρη περιέχει πολλές βιταμίνες και άλλες θρεπτικές 
ουσίες που συνήθως αυξάνουν την όρεξη και βοηθάει 
στην οικοδόμηση των νέων κυττάρων 

4. κατα τησ ανορεΞιασ 
Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία πολλών βιταμινών 

5. κατα τών αλλερΓιών (αλλεργικό συνάχι)  
Όταν χορηγείται σε πολύ μικρές δόσεις, ως τροφή, η 
γύρη που αναμιγνύεται με το μέλι, μπορεί γρήγορα να 
απευαισθητοποιήσει αυτές τις αλλεργίες 

6. κατα τησ αρτηριοσκληρώσησ
Η γύρη, λόγω της πολύπλοκης σύνθεσής της, μειώνει 
την υψηλή πίεση αίματος, βελτιώνει τη ροή του αίματος 
μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών του συκωτιού, 
και αναπαράγει τα ενδοθηλιακά αρτηριακά κύτταρα 

7. αντιΒακτηριακη
Τα λουλούδια για να προστατεύονται από την ανάπτυξη 
των βακτηριδίων παράγουν αντιβακτηριακές ουσίες 
όπως τα φλαβονοειδή

Φαρμακολογικές ιδιότητες, 
αποτελέσματα, δράσεις  της γύρης 
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8. αντιΒιοτικη
Δείτε ανωτέρω· η «αντιβιοτική» έχει μια ευρύτερη δρά-
ση από την «αντιβακτηριακή».

9. κατα τησ τερηΔονασ
Η γύρη είναι ένα μη συγκεκριμένο αντιβακτηριακό φυ-
σικό προϊόν· η τερηδόνα προκαλείται από το βακτηρίδιο 
Streptococcus mutans που δεν μπορεί να πολλαπλασι-
αστεί εύκολα παρουσία της γύρης. 

10. αντικαταΘλιΠτικη
Η γύρη έχει όλα τα αμινοξέα που είναι απαραίτητα για 
να παραχθούν από το ανθρώπινο νευρικό σύστημα τα 
φυσικά αντικαταθλιπτικά του οργανισμού, όπως οι εν-
δορφίνες. 

11. αντιΦλεΓμονώΔησ
Η γύρη περιέχει, μεταξύ πολλών άλλων ουσιών, μικρά 
ποσά βιοφλαβονοειδών που είναι γνωστά ως ισχυρές 
αντιφλεγμονώδεις ουσίες. 

12. αντιοΞειΔώτικη
Που οφείλεται στην περιεκτικότητα της γύρης σε φλα-
βονοειδή.  

13. αντιΠαρασιτικη
Ομοίως με την «αντιβακτηριακή» και την «αντιβιοτική» 
ιδιότητα. Τα φυτά (λουλούδια) δεν έχουν κανένα «εν-
διαφέρον» για τη σίτιση οποιουδήποτε «ζωυφίου»· αφ’ 
ετέρου, η γύρη δίνει όλες τις θρεπτικές ουσίες που είναι 
απαραίτητες στο ανοσοποιητικό σύστημα για να αποβά-
λει αυτούς τους ανεπιθύμητους εισβολείς.

14. αντιΠυρετικη
Η γύρη, όπως είδαμε προηγουμένως, βοηθάει το ανο-
σοποιητικό σύστημα. Ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστη-
μα μπορεί να αποβάλει πολλές από τις αιτίες του πυρε-
τού (βακτηρίδια, ιούς, παράσιτα και τις σχετικές ουσίες 
τους) ευκολότερα και γρήγορα. 

15. αντιτοΞικη 
Η γύρη είναι η καλύτερη τροφή για το συκώτι· ένα υγιές 

συκώτι μπορεί να εξουδετερώσει καλύτερα τις τοξίνες. 
16. Βιο- ΔιεΓερτικη
Η φρέσκια γύρη γίνεται από δισεκατομμύρια ισχυρά 
ζωντανά κύτταρα που έχουν μια πολύ ισχυρή «δύναμη 
ζωής»· σκεφτείτε τη γύρη βελανιδιάς ή γλυκολεμονιάς 
που επιτρέπει σε αυτά τα δέντρα να ζήσουν για πάνω 
από 1.000 έτη! 

17. Διαιτητικη
Όπως προαναφέρθηκε, η γύρη είναι πολύ καλή ως 
τροφή· είναι μια πολύ καλά ισορροπημένη φυτική πηγή 
θρεπτικών ουσιών· κατά συνέπεια συστήνεται για την 
παχυσαρκία, την υψηλή πίεση αίματος, την ουρική αρ-
θρίτιδα, κ.λ.π. 

18. μειώση του οιΔηματοσ 
Η γύρη αυξάνει το επίπεδο πρωτεϊνών στο αίμα, απορ-
ροφώντας έτσι το υπερβολικό νερό από τους ιστούς 
πίσω στη κυκλοφορία του αίματος 

19. μειώση τησ αιμορραΓιασ 
Τρέφει το συκώτι που παράγει όλους τους απαραίτητους 
παράγοντες κατά της αιμορραγίας. Ενισχύει τα τριχοειδή 
τοιχώματα. Αυξάνει την ενέργεια του αίματος και του 
σώματος [σύμφωνα με την παραδοσιακή κινεζική ιατρι-
κή, όταν η Qi (βιοενέργεια) είναι χαμηλή, η αιμορραγία 
εμφανίζεται συχνότερα· υψηλότερη Qi σημαίνει καθό-
λου ή λιγότερη αιμορραγία]

20. αντιυΠερτασικη 
Βελτιώνει τη ρευστότητα του αίματος επειδή η γύρη μει-
ώνει τα λίπη του αίματος. Μειώνει τις μικρο-αιμορρα-
γίες, κατά συνέπεια την έκταση της αθηροσκλήρωσης 
Μαλακώνει τα εσωτερικά τοιχώματα των αρτηριών, των 
τριχοειδών αγγείων και των φλεβών. Τρέφει τους αρτη-
ριακούς μυς, καθιστώντας τους έτσι πιο εύκαμπτους 
Τρέφει τους καρδιακούς μυς και τα νεύρα· μια υγιέστε-
ρη καρδιά μπορεί να χειριστεί καλύτερα τις αυξομειώ-
σεις της πίεσης του αίματος. 

21.  μειώση των επιπέδων της  Χοληστερινησ του 
αιματοσ, των ελευΘερών λιΠαρών οΞεών1, 
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των τριΓλυκεριΔιών2, των βήτα-λιΠοΠρώτεϊ-
νών3    και των λευκοματινών4    

22. μειώση του STreSS 
Η γύρη περιέχει όλες τις θρεπτικές ουσίες που είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία του νευρικού συστήμα-
τος· ένα υγιέστερο νευρικό σύστημα σημαίνει καλύτερη 
προσαρμοστικότητα σε πολλούς από τους παράγοντες 
του stress. 

23.  μειώση του κινΔυνου των Γενετικών ασΘε-
νειών 

Η γύρη περιέχει πολλά νουκλεϊνικά οξέα στα χρωμο-
σώματά της· αυτές οι ουσίες είναι εξαιρετικά σημαντι-
κές για την κυτταρική αναγέννηση· όταν μια ή περισ-
σότερες από αυτές τις ουσίες απουσιάζουν, ο κίνδυνος 
γενετικών ασθενειών αυξάνεται. 

24. Διουρητικη
Το σχετικά υψηλό περιεχόμενο της γύρης σε υδατάν-
θρακες αυξάνει το οργανικό νερό του σώματος 

25. ΠαροΧη ενερΓειασ
Έχει όλες τις θρεπτικές ουσίες που είναι απαραίτητες για 
τα δυναμικά κύτταρα (μυϊκά κύτταρα και κύτταρα νευρι-
κού συστημάτος) 

26. Δινει ένα αισΘημα ευεΞιασ 
Η έκκριση ενδορφινών ενισχύεται ακόμη περισσότερο 
από την παρουσία αρκετών αμινοξέων στο αίμα 

27. υΨηλησ Ποιοτητασ τροΦιμο 
Δείτε τη σύνθεση γύρης... 

28.  Βελτιώνει ολεσ τισ λειτουρΓιεσ του εΓκε-
Φαλου 

Αυτό προκαλείται άμεσα από την παρουσία απίστευτα 
μεγάλων ποσοτήτων διαφορετικών θρεπτικών ουσιών 

στη γύρη· αυτές οι ουσίες τρέφουν άμεσα, όπως προα-
ναφέρθηκε αρκετές φορές, όλα τα νευρωνικά κύτταρα· 
η έμμεση επίδραση προκαλείται από την τροφοδότηση 
του συκωτιού· ένα υγιέστερο συκώτι θα δημιουργήσει 
με τη σειρά του άλλες πολύ σημαντικές ουσίες για τη 
λειτουργία του εγκεφάλου. 

29.  Βελτιώνει την ΠαραΓώΓη αιμοσΦαιρινησ 
και ερυΘροκυτταρών του αιματοσ

Η γύρη περιέχει όλες τις απαραίτητες ουσίες για την 
κυτταρική αναγέννηση, συμπεριλαμβανομένων εκεί-
νων που απαιτούνται για τα κύτταρα του αίματος. 
Επίσης, η γύρη περιέχει σίδηρο που είναι πολύ σημα-
ντικός για τη σύνθεση αιμοσφαιρίνης.

30. Βελτιώνει τις λειτουρΓιεσ του ΠαΧεοσ 
εντερου 
Επειδή τελικά τρέφει τη χλωρίδα του παχέος εντέρου

31.  Βελτιώνει τη ΔιατροΦη και τις λειτουρΓιεσ 
των μυών ολου του σώματοσ (συμπεριλαμ-
βανόμενων των λείων μυών των εσωτερικών 
οργάνων) 

32. Βελτιώνει τη λειτουρΓια του Προστατη 
Η γύρη είναι σεξουαλικό φυτικό κύτταρο. Αντιβακτηρια-
κό. Αντιφλεγμονώδες. Διουρητικό 

33. Βελτιώνει τις λειτουρΓιεσ του στομαΧιου 
Τρέφει τα κύτταρα του βλεννογόνου το στομάχου που 
παράγουν τα γαστρικά υγρά. Τρέφει τους μυς του στο-
μαχιού· ισχυρότεροι στομαχικοί μύες βοηθούν την ανά-
μιξη των τροφών με τα γαστρικά υγρά και την περαιτέ-
ρω «προώθησή» τους στο δωδεκαδάκτυλο και το λεπτό 
έντερο 

34. Βελτιώνει τη ΔιαΔικασια της Γεννησησ 
Τόσο το μωρό όσο και η μητέρα χρειάζονται ισχυρούς 

 1 Τα ελεύθερα ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ είναι παρόντα στην καρδιά και σε άλλους μυς ως πηγές ενέργειας του μεταβολισμού.  

  2 Τριγλυκερίδια = σύνδεση (εστέρας) της γλυκερίνης με λιπαρά οξέα· μια ομάδα κατηγορίας λιπιδίων. 

  3 Λιποπρωτεΐνες = υδατοδιαλυτή μακρομοριακή σύνδεση μεταξύ των λιπιδίων και των πρωτεϊνών. 

   4 Λευκωματίνη = ένα σχετικά μικρό πρωτεϊνικό μόριο που βρίσκεται στο αίμα και σε άλλα σωματικά υγρά.

μύες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της γέννησης 

35. Βελτιώνει τη ροη του αιματοσ 
Μειώνει τα βλαβερά λίπη του αίματος με συνέπεια την 
αύξηση της ρευστότητας του αίματος. 
Αυξάνει τη δύναμης των μυών της καρδιάς, έτσι ώστε 
να μπορεί να αντλήσει περισσότερο αίμα με λιγότερη 
προσπάθεια, λόγω της αύξησης της ελαστικότητας των 
αρτηριών 

36. Βελτιώνει τη ΔιατροΦη του σώματοσ 

37. Βελτιώνει τισ λειτουρΓιεσ των ματιών 
Άμεσα μέσω της τροφής των κυττάρων των ματιών· έμ-
μεσα μέσω της τροφής του συκωτιού· το ήπαρ παράγει 
τις περισσότερες από τις απαραίτητες πρόδρομες ουσίες 
για τη λειτουργία των ματιών 

38. Βελτιώνει την εντερικη ΧλώριΔα 
Τα υπολείμματα από την αφομοιωμένη στο στομάχι και 
το λεπτό έντερο γύρη τρέφουν τη χλωρίδα του παχέος 
εντέρου

39. Βελτιώνει τισ λειτουρΓιεσ του ηΠατοσ5   

40.  Βελτιώνει τη σεΞουαλικη Δυναμη (ειδικά 
για τους Άντρεσ) 

Η γύρη είναι τα αρσενικά σεξουαλικά φυτικά κύτταρα... 

41. Βελτιώνει τη Δομη του Δερματοσ 
Μέσω του υψηλού περιεχομένου της σε βιταμίνες 
Το κολλαγόνο και η ελαστίνη του δέρματός μας είναι 
πρωτεΐνες· η γύρη περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα 
για την παραγωγή αυτών των πρωτεϊνών

42.  Βελτιώνει την αΠοΘηκευση της Βιταμινησ 
C στα εΠινεΦριΔια, το Θυμο αΔενα, το λε-

Πτο εντερο, το ΠαΧυ εντερο και το συκώτι 
Αυτό είναι ένα πειραματικό αποδεδειγμένο αποτέλεσμα· 
οι άνθρωποι δεν μπορούν να παράγουν τη βιταμίνη C, 
οπότε αυτή η ιδιότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για την 
υγεία μας! 

43. Βελτιώνει τισ λειτουρΓιεσ του ΘυρεοειΔη 
Μέσω της καλύτερης τροφής του θυρεοειδή· η γύρη και 
ο θυρεοειδής συσχετίζονται και οι δύο με την «ενέρ-
γεια», με το «Yang» από την παραδοσιακή κινεζική ια-
τρική· η γύρη περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για 
τη σύνθεση των ορμονών του θυρεοειδή. 

44. ενισΧυει το ανοσοΠοιητικο συστημα
Λόγω της περιεκτικότητας της γύρης σε καροτινοειδή. 

45.  αυΞανει τα επίπεδα των αλΦα και Βητα 
σΦαιρινών στο πλάσμα

Αυτό βοηθάει τις λειτουργίες του συκωτιού και του ανο-
σοποιητικού συστήματος. 

46.  μειώνει τα εΠιΠεΔα Χοληστερολησ στους 
ανΘρώΠουσ 

Λόγω της περιεκτικότητας της σε φυτοστερόλες. 

47.  Προστατευει το σώμα από τα αρνητικα 
αΠοτελεσματα της ΧημειοΘεραΠειασ 

Προστασία του συκωτιού· αναγέννηση κυττάρων· απο-
τοξίνωση από τα φάρμακα του συκωτιού 

48. ρυΘμιΖει το Βαροσ του σώματοσ 
Το βάρος του σώματος ρυθμίζεται από πολλούς μηχα-
νισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ορμονών· οι ορ-
μόνες είναι πρωτεΐνες που γίνονται από τα αμινοξέα... 

49.  αναΖώοΓονει τον εΓκεΦαλο, το μυαλο και 
τη ΨυΧη

 5   Το συκώτι έχει περισσότερες από 100 διαφορετικές βιοχημικές λειτουργίες. 
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Η γύρη είναι η καλύτερη τροφή  για τον εγκέφαλο. Συν-
δέεται με τη νεανικότητα, επειδή είναι και η ίδια, αφού 
αντιπροσωπεύει τα πρώτα κύτταρα ενός νέου οργανι-
σμού, συνδέεται με το φως του ήλιου, τη νοημοσύνη της 
φύσης και την αγάπη 

50.  υΠοκινει την ΠαραΓώΓη των ουσιών του σώ-
ματοσ 

Δείτε τον αναβολισμό

51. ΔιεΓερτικο
Βοηθά το νευρικό σύστημα, τους μύες, έχει μεγάλη 
«δύναμη ζωής»

52. Δυναμώνει τα τριΧοειΔη αΓΓεια
Δείτε την παραγωγή του κολλαγόνου και της ελαστίνης 
Δείτε τις αντι-αιμορραγικές ιδιότητες 

53. Δυναμώνει την καρΔια 
Η γύρη ως άμεση και έμμεση (μέσω του συκωτιού) τρο-
φή και πηγή βιοενέργειας 

54. Δυναμώνει το ανοσοΠοιητικο συστημα 
Σχεδόν όλες οι δομές που σχετίζονται με το ανοσοποιη-
τικό σύστημα χρειάζονται πολλές διαφορετικές πρωτεΐ-
νες· οι πρωτεΐνες αποτελούνται από τα αμινοξέα... 

55. τονώτικο 
Η γύρη αυξάνει την όρεξη, τη δυνατότητα πέψης, τη ροή 
του αίματος, τη λειτουργία της καρδιάς και του νευρικού 
συστήματος, τη σεξουαλική ικανότητα. 

Αποκλειστική διάθεση - διανομή: ICP , Τ: 210 9408880, F: 213 0234428, www.icp-sa.gr, info@icp-sa.gr
Διανομή Β. Ελλάδας: Pharmatrust, T: 2310443666

Ποιo προβιοτικό 
σας ταιριάζει;
Ποιo προβιοτικό 
σας ταιριάζει;

Bio-Kult:
για τη διατήρηση και 

αποκατάσταση της 
υγείας του εντέρου,

το μοναδικό 14-δύναμο 
προβιοτικό

Bio-Kult Candéa:
για την αντιμετώπιση

της Candida,
το μοναδικό 7-δύναμο 
προβιοτικό με σκόρδο 

και γκρέιπφρουτ

Bio-Kult Pro-Cyan:
για την αντιμετώπιση 
και την πρόληψη των 

ουρολοιμώξεων,
τριπλής δράσης 

φόρμουλα προβιοτικών 
με Cranberry και Vitamin A

15 1515

οι ειδικοί στα προβιοτικά

Νο.1 σειρά προβιοτικών σε πωλήσεις στην Αγγλία
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oι μέλισσες φαίνεται να προτιμούν νέκταρ πο-
τισμένο με νεονικοτινοειδείς χημικές ουσίες, 

ένα είδος φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται 
συνήθως για την προστασία των καλλιεργειών από 
τα έντομα. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του 
Νιουκάστλ και του Κολλεγίου Τρίνιτι του Δουβλί-
νου πραγματοποίησαν μία σειρά πειραμάτων που 
αποκάλυψαν πως οι μέλισσες δεν μπορούσαν να 
γευτούν τα φυτοφάρμακα, αλλά επέστρεφαν και 
προτιμούσαν δείγματα νέκταρ ποτισμένα με φυτο-
φάρμακο, παρά ακατέργαστα δείγματα. Οι ερευνη-
τές πιστεύουν πως οι μέλισσες δεν καταλαβαίνουν 
κάποια διαφορά στη γεύση, αλλά αντιδρούν σε μία 
αίσθηση ευφορίας καθώς τα χημικά ενεργοποι-
ούν τις κατάλληλες περιοχές στον εγκέφαλό τους. 
Συγκεκριμένα οι μέλισσες επέστρεφαν για το ίδιο 

νέκταρ ξανά και ξανά, μία συμπεριφορά που οι 
επιστήμονες παρομοίασαν με καπνιστές που ανά-
βουν συνεχόμενα τσιγάρα. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας δημοσιεύονται την περίοδο που η Ευρω-
παϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο μόνιμης απα-
γόρευσης της χρήσης νεονικοτινοειδών ως φυτο-
φάρμακα. Τρεις τύποι νεονικοτινοειδών βρίσκονται 
ήδη υπό προσωρινή απαγόρευση έως το τέλος του 
έτους. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει πως 
αυτές οι ουσίες επηρεάζουν τον προσανατολισμό 
των μελισσών και την ικανότητά τους να βρίσκουν 
τροφή. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι χωρίς τα φυ-
τοφάρμακα θα σημειωθεί μία τεράστια πτώση των 
αποδόσεων των καλλιεργειών όπως η ελαιοκράμ-
βη, επειδή δε θα είναι σε θέση να προστατευτούν 
από παράσιτα όπως διάφοροι τύποι ψύλλων.

Οι μέλισσες εθίζονται 
στα φυτοφάρμακα όπως 
οι άνθρωποι στα τσιγάρα!

ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ

Από τη Σαντορίνη, συνταγή της Α. Πρέπη, 
στο βιβλίο της Εύης Λ. Βουτσινά, 

Γεύση Ελληνική: Καλούδια, 
Εκδόσεις Καστανιώτη

υλικά
½ κιλό αμύγδαλα

1 κιλό μέλι
1 ολόκληρο μοσχοκάρυδο

1 ξύλο κανέλας
1 σφηνάκι κονιάκ δυνατό

Z εμαίζετε τα αμύγδαλα σε νερό που βράζει για δύο λεπτά. 
Τα ξεφλουδίζετε και τα ρίχνετε σε μια λεκανίτσα με κρύο 

νερό για να μη μαυρίσουν. Τα χωρίζετε στη μέση και τα στε-
γνώνετε με πετσέτα. Βάζετε στην κατσαρόλα τα αμύγδαλα και 
το 1/3 του μελιού μαζί με ένα ξύλο κανέλας και ένα σκληρό 
μοσχοκάρυδο. Τα καβουρντίζετε ανακατεύοντας διαρκώς μέ-
χρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα ξανθό καραμελέ. Αμέσως 
ρίχνετε ένα ποτηράκι του λικέρ κονιάκ και το υπόλοιπο μέλι. 
Ανακατεύετε ζωηρά και μόλις πάρει βράση το κατεβάζετε από 
τη φωτιά, πετάτε το μοσχοκάρυδο και την κανέλα και το αδειά-
ζετε σε πιατέλες. Το αφήνετε ακίνητο μέχρι να κρυώσει. 

Κουφέτο από τη σαντορίνη 

νέα έρευνα Βρετανών και ιρλανδών επιστημόνων αποκαλύπτει πως οι μέλισσες μπορούν να 
εθιστούν στα φυτοφάρμακα με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι εθίζονται στα τσιγάρα.
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Φαρμακεια
ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ ΛΕΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΥΚΩΝ 10 210 2855123 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΑΝΑΡΗ 23, ΔΑΦΝΗ  210 9716491
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ψΥΧΙΚΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 210 6779490 
ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 39 ΠΕΙΡΑΙΑ.  210 4296719 
ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 31 ΚΥψΕΛΗ  210 8815039 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 294Β ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ 210 2281380 
M. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ 
Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΦΑΙΑΣ 5, ΑΙΓΙΝΑ 22970 25594
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΧΑΙΜΑΝΤΑ 7 210 8025279
ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 34 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  210 9582653
ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 3 ΣΑΛΑΜΙΝΑ.  210 4655524
ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 218 ΣΑΛΑΜΙΝΑ.  210 4654025 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 6 ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23920 63693 
ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 +ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 210 6858555 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 27 , ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 4206244
ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 210 2759464 
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΒΟΥΡΝΟΒΑ 34 ΝΙΚΑΙΑ  210 4933483
ΜΟΥΣΛΙΑΔΟΥ ΡΑΧΗΛ  ΤΣΑΚΑΛΩΦ 32 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  210 4977150
ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 83 ΠΕΡΑΜΑ. 210 4021112
ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14. ΠΕΡΑΜΑ  210 4414682  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΝΑΡΗ 8, ΚΟΛΩΝΑΚΙ-ΑΘΗΝΑ 210 3638840 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΟΥΡΕΛΗ  ΛΕΩΦ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 91 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. 210 4655462 
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΛ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.  210 4675954
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ.ΤΑΒΑΚΗ 24, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2310 466575
ΣΚΑΡΛΑΤΙΝΗ ΑΘΗΝΑ  ΛΕΩΦ.ΑΓΓΕΛΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ. 210 4660218
ΣΥΣΤ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ.  
ΠΟΓΚΑ Ο.Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 96. ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ  210 5620925
ΣΧΟΛΕΙΑΔΗ -ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 11 210 6749827
ΤΑΣΙΔΗΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  Λ.ΒΑΡΗΣ 8 ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΒΟΥΛΑΣ 210 8951132
ROSE ANDREINA ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΥΚΩΝ 102 210 2855684

ΠαΘολοΓοσ
ΦΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Λ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 85 ΙΛΙΟΝ 210 5023102

ΠνευμονολοΓοι
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 235 ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ 210 8663677

Γενικοσ ιατροσ 
ΓΚΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9, ΚΡΥΟΝΕΡΙ 210 6221224 

συμΒουλοι
ΔΑΝΑΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 6985 122786

Εξειδικευμένα σημεία για μελισσοθεραπεία

προηγούμενα τεύχη
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Σ Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο περιοδικό «μελίαμα»

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

Fax:

Επάγγελμα: email:

ΑΦΜ:

Συνδρομή ιδιωτών εσωτερικού:

6€/έτος συν 2€ ταχυδρομικά, σύνολο 8€

Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Tρόπος που επιθυμώ να πληρώσω:

Συνδρομή ιδιωτών εξωτερικού:

6€/έτος συν 6€ ταχυδρομικά, σύνολο 12€

Ταχυδρομική επιταγή

Συνδρομή ΝΠΔΔ & εταιριών:

100€/έτος

✁
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Περιοδική Έκδοση του Επιστηµονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Παγκόσµιο 
συνέδριο Μελισσοκοµίας 
Apimondia 2013 Kiev

Τι αποκαλύπτει 
ο βόµβος 

των µελισσών

10ο ΜΕΛΙΑΜΑ
Η µελισσοθεραπεία 

στην πράξη
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Περιοδική Έκδοση του Επιστηµονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Aganetha Dyck,  
Μελισσοκοµικά 

γλυπτά

Προϊόντα 
µέλισσας 

και τερηδόνα

Το µέλι θεραπεύει 
το βήχα καλύτερα 
από τα φάρµακα
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