
Πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη  
φυσική μέθοδος πρόληψης και αυτοΐασης 

ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΗ  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ          

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 26 ώρες 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
7 & 8 Ιουνίου, 21 & 22 Ιουνίου 2019 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ ΜΕ ΘEΜΑ 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ



Τα οφέλη της  
Ορθομοριακής Διατροφής 
Τα άτομα που ακολουθούν τις αρχές της  
Ορθομοριακής Διατροφής χάνουν το  
περιττό βάρος και διατηρούνται στο  
σωστό, ανανεώνεται το δέρμα τους διότι  
είναι μία ισχυρή αντιγηραντική μέθοδος  
που στοχεύει στην ανανέωση των  
κυττάρων, μειώνονται οι φλεγμονές,  
αυξάνεται η ενέργεια και η ζωτικότητά  
τους και τονώνεται το ανοσοποιητικό τους  
σύστημα. 
 
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος  
είναι η παροχή, συμπλήρωση και  
αναβάθμιση των γνώσεων που απέκτησαν  
οι επαγγελματίες υγείας κατά την  
πανεπιστημιακή εκπαίδευση τους και την  
επαγγελματική τους εμπειρία. 

Η Ορθομοριακή Διατροφή είναι η  
επιστήμη που στοχεύει στη συνεχή  
αναβάθμιση της ψυχικής και σωματικής  
υγείας του ανθρώπου με φυσικά μέσα.  
Αυτό επιτυγχάνεται με την ανανέωση  
των κυττάρων του οργανισμού  
εφαρμόζοντας επιστημονικά  
τεκμηριωμένες πρακτικές με αποτέλεσμα  
όχι μόνο την εξαφάνιση των  
παθολογικών συμπτωμάτων αλλά και  
ταυτόχρονα μόνιμα υψηλά επίπεδα  
ενέργειας και ευεξίας. Αυτό συμβαίνει  
διότι η Ορθομοριακή Διατροφή στοχεύει  
στην διόρθωση των αιτιών που είναι οι  
κυτταρικές δυσλειτουργίες και όχι απλώς  
στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. 
Για να επιτευχθεί αλλά και να διατηρηθεί  
η συνεχής ανανέωση των κυττάρων του  
οργανισμού πρέπει να του παρέχουμε τις  
σωστές ενεργειακές πληροφορίες, οι  
οποίες είναι υλικές και άυλες.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται  
σε Επαγγελματίες Υγείας, Ιατρούς,  
Φαρμακοποιούς, Διατροφολόγους- 
Διαιτολόγους, Βιολόγους, Βιοχημικούς,  
Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές,  
Οστεοπαθητικούς, Βελονιστές,  
Ομοιοπαθητικούς, Ψυχολόγους,  
Ψυχοθεραπευτές, Τεχνολόγους Τροφίμων. 

Η τροφή, το νερό, ο αέρας, αλλά και οι  
θετικές ή αρνητικές σκέψεις,  
επηρεάζουν τον οργανισμό και  
προωθούν την σωστή – ορθή – μοριακή  
δομή των κυττάρων ή τα  
παραμορφώνουν προωθώντας υψηλά ή  
χαμηλά επίπεδα υγείας. Ο τρόπος που  
το κάνουν αυτό περνά μέσα από 5 πύλες  
– καταστάσεις - που είναι κοινές για  
όλους τους ανθρώπους και αποτελούν  
τα 5 Θεμέλια της Ορθομοριακής  
Διατροφής. 
Η Ορθομοριακή Διατροφή επιτρέπει σε  
κάθε άλλη μέθοδο - συμβατική ιατρική  
και εναλλακτικές θεραπείες - να έχουν  
πιο γρήγορα και μόνιμα αποτελέσματα  
χωρίς υποτροπές, αλλά στοχεύει κυρίως  
στην πρόληψη, που είναι και το πιο  
βασικό. 



ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ  
ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 
•Ορισμός. Ιστορικό πλαίσιο. Κβαντική φυσική.  
Συχνότητες ενεργειακών πληροφοριών.   
•Πρόληψη και αυτοΐαση. Τα επιστημονικά  
δεδομένα. 
•Οι 3 χρυσοί κανόνες των επιστημονικών  
θεωριών. Διαχρονικότητα, πείραμα και  
επιστημονική παρατήρηση, κλινικά  
αποτελέσματα. 
 
2.ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ  
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
 
•Ο κύκλος του άνθρακος. Η σύνθεση του RNA.  
Hεξέλιξη του DNA. Oργανικά και ανόργανα  
στοιχεία. 
•Κυτταρική δομή. Σύνθεση κυτταρικής  
μεμβράνης. Προβλήματα χημικών υποδοχέων.   
•Κυτταρικές λειτουργίες. Ανανέωση,  
επιδιόρθωση, σύνθεση ενζύμων, ορμονών και  
νευροδιαβιβαστών. Οι έρευνες του Kirkwood. 
•Μεταβολισμός. Αναβολισμός και καταβολισμός.  
Η πραγματικότητα των θερμίδων. 
•Ο κύκλος του  Κρεμπς. Ο μεταβολισμός της  
γλυκόζης. Γλυκογόνο, γλουκαγόνη.  
Γλυκογενόλυση. Γλυκονεογέννεση. 
•Ομοκυστεΐνη. Σύντομη αναδρομή στην  
σύγχρονη ιστορία. Ο μεταβολισμός της  
μεθιονίνης. Οξείδωση λιποπρωτεϊνών. Οι  
επιπτώσεις του ατελούς μεταβολισμού της  
μεθιονίνης. 
•Ο  Νεύρο-άνοσο-ενδοκρινικός  άξονας. Τα  
ορθομοριακά αίτια και οι επιπτώσεις της  
διαταραχής του άξονα. Μηχανισμοί διατροφικών  
εθισμών. 
•Ένζυμα. Οι βιοχημικοί εργάτες του οργανισμού.  
Η ενεργοποίηση ενζυμικών συστημάτων ως ένας  
από τους κύριους στόχους της ορθομοριακής  
διατροφής. 
•DNA και μεθυλίωση. Η σύνδεση γεννετικής και  
επιγεννετικής. Η ορθομοριακή ρύθμιση του  
αποτελέσματος.Ο ρόλος της ενυδάτωσης. 
•Μικροβίωμα. Ιστορικό πλαίσιο. Ο ρόλος του  
στις κυτταρικές λειτουργίες, τον μεταβολισμό και  
την βιοχημεία του οργανισμού. Η επίδραση του  
στον νευρο-ανοσο-ενδοκρινικό άξονα και το  
γαστρεντερικό σύστημα. 

Γεώργιος Μηνούδης: Κλινικός ορθομοριακός διατροφολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Westminster και του διεθνούς φήμης  
Ινστιτούτου Ιδανικής Διατροφής του Λονδίνου (Institute for Optimum Nutrition). Mέλος της Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής της Μ. Βρετανίας  
(Royal Society of Medicine) και τουΔιεθνούς Συλλόγου Ορθομοριακής Ιατρικής (International Society for Orthomolecular Medicine). Iδρυτής  
της Ορθομοριακής Διατροφής και Ορθομοριακής Διατροφικής Ιατρικής στην Ελλάδα και της ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΗΣ  
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ). 
 
Ανδρέας Γεωργάκης: Κλινικός καρδιολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής και  
Αντιυπερτασικής  Εταιρείας και της ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ). Από το 2013 είναι  
πιστοποιημένος Σύμβουλος Ορθομοριακής  Διατροφικής Ιατρικής. Από το 1998 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και είναι συνεργάτης  
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και του Νοσοκομείου Παίδων Βόρειας Αττικής. Έχει συμμετάσχει σε κλινικές έρευνες με θέματα όπως: α)  
καρδιαγγειακές παθήσεις στο γυναικείο πληθυσμό, β) διατροφή και υπέρταση, γ) συνθήκες διαβίωσης και λιπίδια δ) επίδραση της άσκησης  
στους παράγοντες του καρδιαγγειακού κινδύνου, ε) επιπολασμός της κολπικής μαρμαρυγής στον ελληνικό πληθυσμό.   
 
Ιωάννης Χόρτης:  Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, ειδικευμένος στην Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου  
«Σωτηρία» και εκπαιδευθείς  στην Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ιδίου νοσοκομείου καθώς  
και στην Ιατρική Εργασίας. Διετέλεσε Επιμελητής στην κλινική “Metropolitan” και είναι συνεργάτης σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Είναι μέλος της  
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της European Respiratory Society και από το 2014 ενεργό μέλος της ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι. (Ελληνική Εταιρεία  
Ορθομοριακής Διατροφικής Ιατρικής) και πιστοποιημένος Σύμβουλος Ορθομοριακής Διατροφικής Ιατρικής. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το  
2004. 
 
Μεχρνταντιάν Μεχρντάντ: Κλινικός ιατρός, ομοιοπαθητικός, διπλωματούχος της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής  
Ιατρικής και του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Σύμβουλος Ορθομοριακής Διατροφικής Ιατρικής. Είναι μέλος της  Ελληνικής Εταιρείας  
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (ΕΕΟΙ), της Liga Medicorum Homeopathica Internationalis, της European Committee for Homeopathy και της  
ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ). Έχει διατελέσει καθηγητής της περσικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης και ομιλητής σε πολλά ιατρικά συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη  
Θεσσαλονίκη. 
 
Θεόδωρος Γιάνναρος: Μοριακός Βιολόγος, Γενετιστής, τ.Διοικητής του νοσοκομείου «Ελπίς». Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην  
Κλινική NEO ΑΘΗΝΑΙΟ, Γενικός & Επιστημονικός Διευθυντής στην ιατρική εταιρεία MEDIFIT S.A. καθώς και  Επιστημονικός Διευθυντής στην  
εταιρεία «Geno-Type Βiotechnology S.A.» (εργαστήριο Μοριακής Ανάλυσης & Ταυτοποίησης DNA). Από το 2011 έως και σήμερα είναι  
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στην «Ελληνική και Διεθνή Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων και Εξατομικευμένων Θεραπειών» και μέλος της  
Συντακτικής & Επιστημονικής Επιτροπής της εταιρείας. Είναι αρθρογράφος και συγγραφέας επιστημονικών και λογοτεχνικών θεμάτων. 
 
Νίκος Κατσαρός:  τ. Καθηγητής Univ. of Southern Georgia, π. Διεθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, π. Πρόεδρος Ενωσης Ελλήνων  
Χημικών, Πρόεδρος Επιστ. Συμβουλίου Ενωσης  Καταναλωτών Ελλάδος, Διευθυντής Τμηματος Βιοϊατρικής New York College. Αντιπρόεδρος  
New YC. 

3.ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 
•Φλεγμονές. Η γέφυρα επιγεννετικής και παθολογικών συμπτωμάτων.  
Φλεγμονές και αθηρωμάτωση. 
•Τοξίνωση. Επιπτώσεις στις κυτταρικές λειτουργίες. Ορθομοριακή  
αποτοξίνωση. 
•Οξειδοτικό στρες. Πηγές ελευθέρων ριζών. Κυτταρικές φθορές και η  
ορθομοριακή τους αντιμετώπιση. 
•Ισορροπία οξέων-βάσεων. Ο ζωτικός ρόλος της στην διατήρηση της  
ομοιόστασης, ενζυμικών συστημάτων και κυτταρικής οξυγόνωσης.   
•Προβλήματα του γαστρεντερικού συστήματος. Δυσπεψία,  
υποχλωρυδρία, εντερική δυσβίωση και φλεγμονές. Σύνδρομο  
διαπερατού εντέρου. Συνήθη αίτια και η ορθομοριακή διάγνωση και  
αντιμετώπιση. 
•Κυτταρική υποθρεψία. Ορισμός. Αίτια και επιπτώσεις. Συμπτώματα.  
Οι βιοχημικές αποδείξεις. Η ορθομοριακή της αντιμετώπιση. 
•Αντιδραστικό σάκχαρο. Ορισμός. Τα κρυφά αίτια και η συμβατική  
αντιμετώπιση. Μακροχρόνιες επιπτώσεις και η ορθομοριακή  
προσέγγιση. 
•Αλλεργίες και τροφικές δυσανεξίες. Συμπτωματολογικές διαφορές  
και κοινές πηγές προέλευσης. Επιπτώσεις στην υγεία του οργανισμού.  
Διαγνωστικά εργαλεία και ανάλυση της αξιοπιστίας τους.  Ορθομοριακά  
στοιχεία που τις ρυθμίζουν.   
•Υποαδρήνια. Ορισμός, διατροφικά και περιβαλλοντικά αίτια.  
Συμπτώματα. Διάγνωση και η ορθομοριακή της αντιμετώπιση.   
•Υποκλινική  αφυδάτωση. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις  
κυτταρικές λειτουργίες. 
 
4.ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙΑΣΗ 
 
•Τα 3 αξιώματα της ορθομοριακής διατροφής. Κυτταρική  
επικοινωνία, κυτταρική λειτουργία, κυτταρική ενεργειακή θρέψη. 
•Οι 3 άξονες εφαρμογής. Νοοτροπία, διατροφή και τρόπο; ζωής. 
•Οι 7 δραστηριότητες. Σκέψεις, αναπνοή, ενυδάτωση, διατροφή,  
στάση, άσκηση, ανάπαυση. 
•Τα 5 θεμέλια. Φλεγμονές, γαστρεντερικό, αποτοξίνωση-αντιοξείδωση- 
pH, κυτταρική υποθρεψία, βιοχημικό άγχος. 
•Ορθομοριακή τροφική πυραμίδα. Ανάλυση και εφαρμογή.   
•Ορθομοριακή ενυδάτωση. Η σημασία της στις κυτταρικές  
λειτουργίες.   
•Αναπνοή. Η σωστή αναπνοή. Το σύνδρομο του υπεραερισμού. Οι  
επιπτώσεις στις κυτταρικές λειτουργίες και η ορθομοριακή του  
αντιμετώπιση. 
•Άσκηση. Ωφέλη και ορθομοριακή υποστήριξη. Το σύνδρομο  
εξάντλησης των αθλητών. Η σωστή και η λάθος άσκηση. 
•Ανάλυση περιστατικών. Επιλογή από υπάρχοντα περιστατικά για  
πλήρη πρακτική κάλυψη και ανάλυση των 5 θεμελίων μέσω της  
εφαρμογής των ορθομοριακών πρωτοκόλλων. 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Παρασκευή 07/6/2019 (ώρες 11:00-17:00) & Σάββατο 8/6/2019 (ώρες 10:00-17:00) 

Παρασκευή 21/6/2019 (ώρες 11:00-17:00) & Σάββατο 22/6/2019 (ώρες 10:00-17:00) 
 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σε μορφή σημειώσεων. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 600€ 
Με τη συμμετοχή 2 ατόμων παρέχεται έκπτωση 20%. Άνω των 3 ατόμων: έκπτωση 30% 

 
Πληροφορίες - Eγγραφές: 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ: +30210 3225961 • E-mail: adminkdvm2@nyc.gr 
ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι.: ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 41, 111 41, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30210 8613466 • E-mail: info@eleodi.gr 


