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ΜΕΛΙΑΜΑ 2009
6o Πανελλήνιο Συνέδριο & Σεμινάριο Μελισσοθεραπείας

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο Μαρούσι (Κτήμα Συγγρού)

Η μέλισσα είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τα προϊόντα που μας 
προσφέρει. Ειδικότερα στη χώρα μας, η μελισσοκομία είναι ιδιαίτερα 
αναπτυγμένη από πολύ παλιά και αποτελεί μια παραδοσιακή γεωρ-

γική εκμετάλλευση. 
Η διατροφική μας κουλτούρα ως λαού είναι γεμάτη μέλι! Με αντίστοιχο τρόπο και 

η λαϊκή θεραπευτική μας είναι γεμάτη μέλι, εξ ου και το γνωμικό «να σε κάψω Γιάννη 
μου να σ’ αλείψω μέλι». Οι θετικές επιδράσεις των προϊόντων της μέλισσας, έχουν τα 
τελευταία χρόνια μπει κάτω από το μικροσκόπιο της Επιστήμης, με εντυπωσιακά απο-
τελέσματα στην καταπολέμηση πολλών προβλημάτων υγείας.

Το Επιστημονικό Κέντρο Μελισσοθεραπείας διοργανώνει στις 26,27,28 και 29 Μαρτίου, 
2008 στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο Μαρούσι (Κτήμα Συγγρού) Κηφισίας 
182, την εκδήλωση «Μελίαμα 2009». Πρόκειται για το κατά σειρά 6ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο & Σεμινάριο Μελισσοθεραπείας που διοργανώνει το ΕΚΕΜ. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας 
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (ΕΕΟΙ), υπό την αιγίδα της Apimondia, (διεθνούς μη κυβερ-
νητικής οργάνωσης για τη μέλισσα) και της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
Μελιού και λοιπών Προϊόντων Κυψέλης (ΕΔΟΜ). Την εκδήλωση θα παρακολουθή-
σουν γιατροί, φαρμακοποιοί, διατροφολόγοι, εναλλακτικοί θεραπευτές, γεωπόνοι, 
κτηνίατροι και άλλοι επιστήμονες κυρίως του χώρου της υγείας που επιθυμούν να ε-
νημερώνονται αξιόπιστα. 

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης είναι στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου η επιστη-
μονική κοινότητα να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις της Μελισσοθεραπείας 
στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Πληροφορίες - Εγγραφές:
(Για τα σεμινάρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
VITAL LINKS 
Τηλ./Φαξ : (210) 8957600
info@vitalmarketing.eu

Συνέδριο

Ενότητα 1 – Διατροφή
- Η διατροφή ως μέσο πρόληψης

- Τα προϊόντα της μέλισσας στη διατροφή

Ενότητα 2 – Υγεία
- Η μέλισσα στην ομοιοπαθητική

- Super foods & πρόληψη

- Παραδοσιακή λαϊκή θεραπευτική & επιστήμη

- Η θεραπευτική δράση των προϊόντων της μέλισσας

Ενότητα 3 - Κοσμετολογία
- Η δράση των προϊόντων τη μέλισσας στην επιδερμίδα

- Ομορφιά εκ των έσω

- Επουλωτική & επανορθωτική δράση μελισσοκομικών προϊόντων

Σεμινάρια

Πέμπτη
- Εισαγωγή στη Μελισσοθεραπεία (Επίπεδο Ι)
- Αντιμετώπιση παθήσεων με προϊόντα της μέλισσας (Επίπεδο ΙΙ)
Παρασκευή
- Βελονισμός με δηλητήριο μέλισσας
- Προϊόντα μέλισσας & Γενική Ιατρική
Σάββατο
- Εισαγωγή στη μελισσοθεραπεία (Επίπεδο Ι)
- Αντιμετώπιση παθήσεων με προϊοντα της μέλισσας (Επίπεδο ΙΙ)

Δορυφορικά Συμπόσια
- Η δράση των προϊόντων της μέλισσας στο ωτορινολαρυγγολογικό σύστημα 
- Σύγχρονες λύσεις

Πρόγραμμα
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