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Σπεύδω να τονίσω ευθύς εξαρχής ότι ο Γιώργος Μηνούδης, µε το βιβλίο του
Bίβλος Yγείας, πραγµατοποίησε έναν µεγάλης εµβέλειας άθλο.

Το βιβλίο διαβάζεται µε αδιάπτωτο ενδιαφέρον, θα έλεγα απνευστί. Εµέ-
να προσωπικά µου ήταν αδύνατον να σταµατήσω πριν το τελειώσω. Με αξιο-
θαύµαστη επιστηµονική επιχειρηµατολογία και µε τρόπο σαφή και κατανοη-
τό από τον µέσο αναγνώστη, καταφέρνει να πείσει για τη σοβαρότητα του
όλου θέµατος, για τη µεγάλη σηµασία, την εγκυρότητα και την αξία των
ιδεών και των απόψεών του.

Ποιος άραγε θα µπορούσε να αµφισβητήσει σήµερα ότι η διατροφή που
προσφέρει στον οργανισµό τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, ή σωστά µόρια,
είναι ο βασικός παράγοντας για καλή υγεία σώµατος και πνεύµατος, καθώς
και η βασική προϋπόθεση για την ανάκτηση της κλονισµένης υγείας;

Υπάρχουν άλλωστε χιλιάδες µελέτες στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογρα-
φία, που αποδεικνύουν πέραν πάσης αµφιβολίας ότι ο ανθυγιεινός τρόπος
ζωής, η κακή διατροφή και διαβίωση και οι τοξικές ουσίες του περιβάλλο-
ντος βρίσκονται πίσω από τις σύγχρονες µάστιγες του καιρού µας – καρδιο-
πάθειες, καρκίνους, διαβήτη, ψυχοδιανοητικές παθήσεις, αλλεργίες, αρθριτι-
κά, πεπτικές διαταραχές, παχυσαρκία µικρών και µεγάλων, και λοιπά.
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Το βιβλίο αυτό ανοίγει δρόµους και µας οπλίζει µε πολύτιµη γνώση,
απαραίτητη για να πορευτούµε µε ασφάλεια σε θέµατα υγείας και να βελτιώ-
σουµε άµεσα την υγεία και την εµφάνισή µας.

Ο Γιώργος Μηνούδης καταφέρνει µ’ έναν συναρπαστικό τρόπο όχι µόνο
να παρουσιάσει τα σχετικά θέµατα που αφορούν την υγεία, τη σωστή διατρο-
φή και τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης αλλά και να τεκµηριώσει επιστηµονικά
τις απόψεις του.

Το βιβλίο αυτό πρέπει να εισαχθεί σε όλες τις δηµόσιες και ιδιωτικές βι-
βλιοθήκες και να διαβαστεί από κάθε ελληνική οικογένεια. Θα συµβάλει το
δίχως άλλο στην αναβάθµιση της υγείας και της ευεξίας του ελληνικού λαού.

Επιτρέψτε µου να συγχαρώ τον συγγραφέα του βιβλίου για το σηµαντικό
αυτό επίτευγµα.

Παναγιώτης Κουµεντάκης, διατροφολόγος γιατρός

F

Το σώµα µας είναι ένα ενεργειακό, οργανικό σύστηµα, εφοδιασµένο µε τα
κατάλληλα όπλα για να επιβιώσει και να αντιµετωπίσει σωστά κάθε πρό-
κληση. ∆υστυχώς στις µέρες µας παραβλέπουµε τη φύση και τη δύναµη
που κρύβουµε µέσα µας. Βασιζόµαστε στους γιατρούς για να µας σώσουν
την τελευταία στιγµή, όταν πια δεν µπορούµε να ανταποκριθούµε στις υπο-
χρεώσεις µας. 

Η Ορθοµοριακή Θεραπευτική, όπως έχει εφευρεθεί από τον δύο φορές
νοµπελίστα Linus Pauling και έχει αναπτυχθεί και εφαρµοστεί στην Ελλάδα
από τον κλινικό ορθοµοριακό διατροφολόγο Γεώργιο Μηνούδη, προλαµβάνει
την ασθένεια χρόνια πριν εκδηλωθεί. Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας
θα ανακαλύψετε εύκολους και εφαρµόσιµους τρόπους για να επαναφέρετε
την ισορροπία του οργανισµού σας µε φυσικά µέσα. Επίσης, στο βιβλίο αυτό
αναφέρονται και αναλύονται µε απλό αλλά ταυτόχρονα επιστηµονικά τεκµη-
ριωµένο τρόπο οι µηχανισµοί που µας αρρωσταίνουν, µε παράλληλη αναφο-
ρά της σχετικής θεραπείας.

EI™A°ø°IKA ™HMEIøMATA

16



Η ποιότητα της ζωής µας εξαρτάται από εµάς τους ίδιους και από τις
γνώσεις που αποκτούµε συν τω χρόνω για την υγεία και την ασθένεια. Θα
εκπλαγείτε βλέποντας πόσο διαφορετικά αναπτύσσεται εδώ το συγκεκριµένο
θέµα σε σχέση µε τις συνήθεις αντιλήψεις.

Το βιβλίο αυτό δεν απευθύνεται µόνο στον απλό και καθηµερινό άνθρωπο,
που θέλει να ενηµερωθεί για τον σωστό τρόπο διατροφής, αλλά πολύ περισ-
σότερο στους επιστήµονες της υγείας, για να τους υπενθυµίσει ότι η Ορθοµο-
ριακή ∆ιατροφή και Θεραπευτική αποτελεί τη βάση για κάθε άλλη, συµβα-
τική ή µη, πρόληψη ή/και αντιµετώπιση των παθήσεων.

∆ρ. Στεφάνοβα Αλµπένα, γενική ιατρός,

σύµβουλος Ορθοµοριακής ∆ιατροφής & Θεραπευτικής

F

Tο λίαν ενδιαφέρον και µεστόν επιστηµονικής εµβριθείας και αξίας βιβλίον
του κυρίου Mηνούδη αποτελεί µίαν σηµαντικήν συµβολήν εις την Eπιστηµο-
νικήν Iατρικήν ενηµέρωσιν του Eπιστηµονικού Iατρικού αντικειµένου ερεύ-
νης και γνώσεως της διατροφολογίας του ανθρώπου.

Aποδίδω ητιολογηµένον αντικειµενικόν έπαινον και διάκρισιν εφηρµο-
σµένης ιατρικής προσφοράς εις τον κύριον Γιώργο Mηνούδη, εις ότι αφορά
τον σηµαντικόν παράγοντα της διατροφολογίας ως ούτος αναλύεται και ανα-
πτύσσεται εις την εµβριθή επιστηµονικήν εργασίαν του. Eις την παρούσαν
εργασίαν πρυτανεύει σαφής αντικειµενική ανάλυσις και σύνθεσις των παρα-
γόντων διατροφής του ανθρώπου διά πρώτην φοράν, εις τον καθορισµόν και
συσχετισµόν αυτών, µε την παράµετρον της σφαιρικής καλύψεως των φυ-
σιολογικών διατροφικών αναγκών του ανθρώπινου οργανισµού. Παράµετροι
αι οποίαι παρεµβαίνουν εις τον προσδιορισµόν και καθορισµόν της ανθρωπί-
νης διατροφής είναι πολλαί. Παράγοντες οι οποίοι πρέπει κατ’ αρχήν να επι-
σηµανθούν είναι:

1. O δογµατισµός των λεπτοµερειών των διατροφικών δεδοµένων συνη-
θειών του ατόµου µαζί µε τον ψυχικόν παράγοντα.
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2. O παρορµητισµός του ατόµου µε εκλυτικόν παράγοντα τα διατροφικά
υποκειµενικά ερεθίσµατα.

3. O βαθµός θεληµατικότητος, συναισθήσεως, µέτρων εγκρατείας και
επιλογής τροφής.

4. H ανοχή του ατόµου εις το παθολογικόν βάρος, η οποία πυροδοτεί πο-
λυδιάστατα αίτια (παθογνωµονικά).

5. ∆ιερεύνηση, διαπίστωση και έλεγχος πολυπαραγοντικών παραµέτρων
συµπεριφοράς ατόµου και περιβάλλοντος. O συγγραφεύς ευφυώς και ητιο-
λογηµένα εµφανίζει τον δυναµικόν έλεγχον του διατροφολόγου ως προς την
πειθαρχίαν και θετικήν ανταπόκρισιν του ατόµου εις τρόπον ώστε δογµατικά
και αντικειµενικά ο διατροφολόγος ν’ αποτελεί το alter ego του ενδιαφεροµέ-
νου ατόµου µε αποδοχήν ανταποκρίσεώς του εις τα προστάγµατα του διατρο-
φολόγου, ήτοι ωφελέειν και µη βλάπτειν, τήρησιν εγκρατείας ανταπόκρισις
εις εντολήν Iατρικού Eλέγχου, δηλαδή follow up.

Aναλόγως των ευρηµάτων καθορίζεται η αιτιολογική θεραπεία. Έχει βα-
ρύνουσαν σηµασίαν η πειστικότης του διατροφολόγου να κατευθύνη την υπο-
κειµενικότητα και περιβαλλοντικήν επίδρασιν και επιρροήν εις το υπό παρα-
κολούθησιν άτοµον.

Eίναι σηµαντικόν το δεδοµένον όπερ προτάσσει ο κύριος Mηνούδης ότι το
προλαµβάνειν είναι καλύτερον του θεραπεύειν, διότι συµπίπτει µε την πρό-
ληψιν.

O κύριος Mηνούδης ευστόχως αξιοποιεί τον αντικειµενικόν παράγοντα
της αιτιολογίας της διαταραχής του οργανισµού του ασθενούς και ως ψυχο-
σωµατικής µονάδος.

Oρθώς ο κύριος Mηνούδης εµφανίζει ως πλέον αναγκαίαν την πρόληψιν
πάσης διαταραχής και ακόµη προτάσσει την αναγκαιότητα της αντικειµενι-
κής διαπιστώσεως της αιτίας της διαταραχής του οργανισµού προς αιτιολογι-
κήν θεραπείαν.

Eπειδή πολλάκις αι αισθήσεις µας µας εξαπατούν πρέπει η παρούσα κα-
τάστασις να επικυρώνεται και αντικειµενικώς διά των ενδεδειγµένων εξετά-
σεων.

Θεωρώ, ως υπεύθυνος εκπρόσωπος και λειτουργός της Iατρικής Eπιστή-
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µης, ότι η κοινωνία και η πολιτεία έχουν καθήκον να αξιοποιήσουν την κα-
θιερωµένην ιατρικήν αναγκαιότητα. «Tο προλαµβάνειν είναι καλύτερον του
θεραπεύειν». Aυτό το κενόν καλύπτει η περισπούδαστος εργασία του κυρίου
Mηνούδη, ήτις δι’ ερεύνης, µελέτης και γνώσεως προσδιορίζει την σωστήν
διατροφήν µε προσδιορισµόν των φυσικών δρογών του φυτικού βασιλείου.
Eγώ ως ογκολόγος χειρουργός βεβαιώνω ότι το κρέας είναι καρκινογόνον ως
προδιαθεσιακός παράγων και µάλιστα καταλαµβάνει την πρώτην θέσιν. ∆ι’
αυτό και εις τα προηγµένα κράτη η επίπτωσις του καρκίνου ως αιτία θανά-
του προσεγγίζει το 50%.

Συγχαίρω τον κύριον Mηνούδη και προτείνω ∆ηµιουργίαν Έδρας ∆ια-
τροφολογίας.

Eµµ. I. Mπαντουβάς

Kαθηγητής Xειρουργικής Πανεπιστηµίου Aθηνών 
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