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μελίμελίαμααμα

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε  τον 
περασμένο Σεπτέμβρη το παγκόσμιο 

συνέδριο της Apimondia στον Καναδά. Η 
φίλη του Μελιάματος και γνωστή στο χώρο 
της μελισσοκομίας Φανή Χατζήνα ήταν εκεί 
και μας έστειλε πολλές φωτογραφίες και τις 
παρακάτω εντυπώσεις:
Πρώτα από όλα μας μίλησε για την άψο-
γη διοργάνωση «από τις καλύτερες μέχρι 
τώρα» όπως μας είπε χαρακτηριστικά. 
Υπέροχος χώρος, πολλοί εθελοντές, ζεστό 
κλίμα. Πολύ καλά οργανωμένοι οι μελισ-
σοκομικοί διαγωνισμοί και εξαιρετικές οι 
οργανωμένες εκδρομές σε τόπους μελισ-
σοκομικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα είχαμε εκλογές στην 
Apimondia. Ακολουθούν οι νέο-εκλεγέντες 
για τις παρακάτω θέσεις στο Δ.Σ. 
Πρόεδρος: Jeff Pettis
Επιστημονική Επιτροπή για τη Βιολογία των 
μελισσών :Geraldine Wright - Ηνωμένο 
Βασίλειο 
Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία των 
Μελισσών : Φανή Χατζήνα - Ελλάδα
Επιστημονική Επιτροπή για την Μελισσοθε-
ραπεία: Cristina Mateescu- Ρουμανία
Επιστημονική Επιτροπή για την   Τεχνολο-
γία και Ποιότητα στη μελισσοκομία :Etienne 
Bruneau- Βέλγιο
Για την Αμερική: Lucas Martinez- Αργεντι-
νή 
Για την Ωκεανία: Jodie Goldsworthy - Αυ-
στραλία
Για την Ευρώπη :Robert Chlebo- Σλοβακία 
&  ορίστηκε για πρώτη φορά  Επικεφαλής 
των Επίτιμων Μελών : Gilles Ratia - Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες, λεπτομερές 
πρόγραμμα, περιλήψεις κλπ μπορεί να βρει 
ο κάθε ενδιαφερόμενος στο διαδίκτυο στα 
sites της Apimondia και του συνεδρίου.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ  

Τ ο κείμενο αυτό αφορά στην εκλαΐκευση ενός θέμα-
τος καθαρά επιστημονικού: τις μέλισσες και τη ση-

μασία τους για τη φύση. Υποκινούμενη, λοιπόν, από τη 
δύναμη των μύθων, θα χρησιμοποιήσω και το παραμύ-
θι και την αλήθεια του για να γνωστοποιήσω πράγματα 
που συνήθως παρατίθενται στα επιστημονικά περιοδι-
κά, που άλλωστε μου είναι πιο οικεία. Γι’ αυτό θεωρώ 
το κείμενο αυτό αρκετά πειραματικό, που εξερευνά 
τρόπους επικοινωνίας με τον μη ειδικό, αλλά απαιτητι-
κό αναγνώστη. Το Εργαστήριό μας (Εργαστήριο Βιογε-
ωγραφίας & Οικολογίας του Τμήματος Γεωγραφίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου) τα τελευταία δέκα χρόνια, κι 
εγώ προσωπικά πολύ περισσότερα, ασχολούμαστε με 
τις μέλισσες. Όχι μόνον αυτές που παράγουν το γλυκό 
μέλι, κι από την αρχαιότητα είναι συναφείς με την εργα-
τικότητα, κι εκτιμημένες για την παραγωγικότητά τους. 
Κυρίως εκείνες τις αφανείς, των οποίων η παρουσία, αν 
και απανταχού, πολλώ δε μάλλον ο ρόλος, διέλαθαν της 
προσοχής των περισσοτέρων μας. Κι όμως, σε αυτές 
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, η συνεχής προαγωγή της 
εξέλιξης της ζωής πάνω στον πλανήτη, σε αυτές το πο-
λύχρωμο του Μεσογειακού Κήπου, σε αυτές το πολύ-

ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

H αγάπη μου για τους μύθους είναι διπλή! Αρχικά, μου αρέσουν για τη γλυκιά παραμυθία που 
μουδιάζει το κεφάλι των θνητών ξορκίζοντας εύλογα μα βασανιστικά ερωτήματα. Χάνομαι στο 
μύθο και διαλύονται μέσα του όσα με βασανίζουν! Από την άλλη, και αντιθέτως, μου αρέσουν 
οι μύθοι για την καλά κρυμμένη αλήθεια τους, αυτή που αναδύεται αργά, κυρίως μέσα από 
ενδελεχή έρευνα, η οποία σχολαστικά και συστηματικά συνενώνει ευρήματα και τεκμήρια δι-
ασκορπισμένα στο χώρο και το χρόνο, στο σώμα του τόπου, της ιστορίας, της λαογραφίας. 
Ανασυγκροτώ, λοιπόν, μέσα από το μύθο, τον κόσμο μου και δομώ την αλήθεια του ως αντιπε-
ρισπασμό της παραπάνω απώλειας! 

Εικόνα 1. To χρυσό 
σφραγιστικό δακτυλίδι 

από το νεκροταφείο στα 
Ισόπατα, κοντά στην 
Κνωσό της Κρήτης, 

μεταξύ 1600 και 1450 
π.Χ. Φυλάσσεται στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου.
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μελίαμα ΑΡΘΡΟ

πλοκο των οικολογικών πυραμίδων, σε αυτές το γλυκό-
χυμο των καρπών και η θρεπτική αξία των λαχανικών! 
Και η αλήθεια αυτή αναφαίνεται μέσα από τους μύθους, 
αποτελώντας, εν κατακλείδι, την ίδια την ουσία τους.
Ας πάρω, όμως, τα πράγματα από την αρχή του μύθου, 
της ιστορίας, της επιστήμης…

ΜΎΘΟΙ, ΣΎΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Σύμβολο θανάτου και αναγέννησης στην Ελληνική μυ-
θολογία, η μέλισσα, συνδέεται με τη λατρεία πολλών 
θεών, κυρίως χθόνιων θεαινών, όπως η Ρέα Θεά-Μη-
τέρα, η Κυβέλη, η Δήμητρα και Κόρη, η Άρτεμις. Ιερό 
σύμβολο ήδη από την προϊστορική Κρήτη, η μέλισσα 
συνδέθηκε με την ανατροφή του ύπατου των θεών: μέ-
λισσες-τροφοί ανέθρεψαν τον Δία στο νησί αυτό, συνε-
πικουρούμενες από τη γαλακτοφόρο Αμάλθεια και τους 
Κουρήτες-φύλακες. Την ιερότητά της δηλώνουν, μετα-
ξύ πολλών άλλων, δύο πασίγνωστα ευρήματα, σήμερα 
και τα δύο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: το 

περίαπτο από τη νεκρόπολη του Χρυσόλακκου Μαλλίων 
(1800–1650 π.Χ.) – σε σχήμα δύο μελισσών που απο-
θέτουν μια σταγόνα μελιού στην κηρήθρα, και το χρυσό 
σφραγιστικό δακτυλίδι από τα Ισόπατα (1600–1450 π.Χ.), 
που παρουσιάζει μελισσόμορφες γυναίκες σε χορευτι-
κή τελετουργική έκσταση, ανάμεσα σε ανθισμένα κρίνα 
και λατρευτικά σύμβολα, όπως το ιερό μάτι, το φίδι, η 
χρυσαλλίδα (Εικόνα 1).
Από την αρχαιότητα ακόμη, η αέρινη μορφή της μέ-
λισσας αποτέλεσε πρότυπο για τη νομισματοκοπία 
και απεικονίστηκε επανειλημμένως σε νομίσματα 
του νησιωτικού Αιγαίου, κυρίως την Κρήτη, αλλά και 
την Κέα, τη Σύρο, τη Σίκινο. Το αυτό συνέβη και στον 
ηπειρωτικό Ελληνικό Κόσμο, στις δύο πλευρές του Αι-
γαίου: στη Θεσσαλία από τη μια, κι από την άλλη στην 
Έφεσο ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα, που θα συνεχιστεί 
στον Γεντίνο της Τρωάδος, στην Πέργαμο του Ευμένους 
Β΄, στη Σμύρνη του Ρωμαίου Κλαυδίου, στη Λυδία του 
Νέρωνα, του Αδριανού και Σεπτημίου Σεβήρου. Ομοί-
ως και πέραν του ελληνικού κόσμου, από την Άραδο 
της προχριστιανικής Φοινίκης έως την Περσία. Είναι 
σε αυτή την περιοχή του κόσμου, κυρίως στην πόλη 
της Εφέσου, όπου η μέλισσα θα συνδεθεί ακατάλυτα 
και διαχρονικά με τη λατρεία της Αρτέμιδος, θεάς της 
παρθενίας, αλλά και της γονιμότητας. «Μέλισσες» ήταν 
η παλαιότερη ονομασία για τις ιέρειες της Εφεσίας Αρ-
τέμιδος, που ήταν γνωστές και ως «κόρες», «παρθένοι», 
«ιέρειες» και «Εσσήνες» (Ransome 1937, Γιαννικαπάνη 
κ.ά. 2000). Αλλά και πριν από τη λατρεία της Εφεσίας 
Αρτέμιδος, ήδη από την παλαιολιθική και έως την ύστε-
ρη νεολιθική εποχή (6500–2500 π.Χ.), από το Hacilar της 
Ανατολίας, στο Σέσκλο, έως την Κορσική και Σαρδηνία, 
απεικονίζονται θεές-μέλισσες ή δαιμόνισσες-μέλισσες 
(Λιβέρη 2000). Ανήκουν στην Προ-Άρτεμι, την «πότνια 
θηρών» και Μεγάλη Θεά-Μητέρα, στενά συσχετισμένη 
με τη βλάστηση, την άγρια ζωή και τη γονιμότητα, μισή 
μέλισσα (από τη μέση και κάτω), μισή φτερωτή γυναί-
κα (από τη μέση και πάνω), όπως απεικονίζεται και στα 
χρυσά πλακίδια του 7ου π.Χ. αιώνα από την Κάμειρο της 
Ρόδου, αλλά και σε πλακίδια φτειαγμένα από λιγότερο 
ευγενή μέταλλα από άλλα νησιά (Ransome 1937, Λιβέ-
ρη 2000, Εικόνα 2).
Οι περισσότεροι από τους παραπάνω συμβολισμούς 

Εικόνα 2. Χρυσό πλακίδιο με απεικόνιση της θεάς-μέλισσας 
ή δαιμόνισσας-μέλισσας από την Κάμειρο της Ρόδου (7ος αι. 
π.Χ.). Φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.
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έχουν συνδεθεί κυρίως με το μέλι, το γλυκό προϊόν του 
έργου της μέλισσας και της μελισσοκομίας, τη γλυκαντι-
κή ουσία που, από τα βάθη της προϊστορίας, γλύκαινε 
τον καθημερινό κάματο, απάλυνε τον πόνο, καλλώπιζε 
το δέρμα, εξευμένιζε θεούς του πάνω και κάτω κό-
σμου, συντρόφευε νεκρούς, ενέπνεε μάντεις και πυθίες 
(Ακτσελή 2000). Η διασύνδεσή της, όμως, με την Αρτέ-
μιδα, μια σχέση εντελώς κρυπτική για τους αμύητους, 
αναγνωρίζει και εξαίρει, κατά τη γνώμη μου, την άλλη, 
σημαντικότερη αξία της μέλισσας: τη μέγιστη συμβο-
λή της στη γονιμότητα, πρωταρχικά εκείνη της γης και 
των καλλιεργειών. Το συμπέρασμα αυτό τεκμηριώνεται 
ισχυρά από τις ανάγλυφες παραστάσεις στον επενδύτη 
(: επανωφόρι) της Εφεσίας Αρτέμιδος, όπως διασώζε-

ται στα ρωμαϊκά μαρμάρινα αντίγραφα του λατρευτικού 
αγάλματος της θεάς, στο Selçuk της Τουρκίας, κοντά 
στην Έφεσο, αλλά και αλλού. Μέλισσες εναλλάξ με άνθη 
κοσμούν το επανωφόρι, στο οποίο συνυπάρχουν θήρες 
(: θηράματα, ζώα), μαζί με άλλα περίεργα μορφώματα 
που εκπτύσσονται σε πολλαπλές προεκβολές χαμηλά 
στο στήθος της θεάς (Εικόνα 3). Οι θεωρίες των αρχαι-
ολόγων, σχετικά με το συμβολισμό των μορφωμάτων 
αυτών, διίστανται: μία εξ αυτών, εκλαμβάνοντάς τα ως 
σύμπτωμα πολυμαστίας, τα θεωρεί σύμβολο γονιμότη-
τας• μια άλλη ως αυγά μέλισσας, με το ίδιο το άγαλμα να 
αναπαριστά τη θεά-μέλισσα (Ramsay 1927 στο: Λιβέρη 
2000). Τέλος, νεότερες θεωρίες προτείνουν μια εναλλα-
κτική, περισσότερο αξιόπιστη εξήγηση: τα μορφώματα 

1  Το όνομα Apis, που είναι και το κοινό όνομα της κοινής μέλισσας (Apis mellifera) στη λατινική γλώσσα (apis), χρησιμοποιήθηκε 
από τον Κάρολο Λινναίο (1707–1778), πατέρα της διωνυμικής ονοματολογίας των ζώντων οργανισμών του πλανήτη, ως όνομα 
του γένους των μελιττοπαραγωγών μελισσών (της κοινής μέλισσας συμπεριλαμβανομένης). Η επιλογή δεν ήταν, βέβαια, τυ-
χαία. Προφανώς οι Λατίνοι, και μετά από αυτούς ο Λινναίος, χρησιμοποίησαν τον γνωστό για την εποχή μύθο του ιερού ταύρου 
της αυτοκρατορικής Αιγύπτου, του πρώην θεού Φθα, στον οποίον αφομοιώθηκαν χαρακτηριστικά του Όσιρι, για να μεταμορ-
φωθεί αργότερα στον Πτολεμαϊκό Σέρ-Aπι (Όσιρις-Άπις).

Εικόνα 3. Μία από τις μερικές εκδοχές 
της Εφεσίας Αρτέμιδας, όπως εκτίθεται 
στη Galleria Candelabra στα Μουσεία 
του Βατικανού.

Εικόνα 4. Μια μέλισσα του γένους Amegilla επισκεπτόμενη τα άνθη του ασφόδελου. 
Φωτογραφία της συγγραφέως.
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αυτά δεν παριστούν τίποτε περισσότερο παρά, απλώς, 
όρχεις ταύρου! (Attenborough 1989). 
Η παρουσία του ταύρου στο επανωφόρι της Εφεσίας 
Αρτέμιδος, δεν μπορεί να αποτελεί τυχαία επιλογή του 
καλλιτέχνη, και σειρά μύθων και συμβολικών παραστά-
σεων υπογραμμίζει το αληθές του λόγου. Πρόκειται για 
ένα ζώο όμορφο, δυνατό και υπερήφανο, με σημαντι-
κές συμβολικές αναφορές στη μυθολογία και ιστορία 
της ευρύτερης Μεσογείου, από την Ινδία έως τις Ηρά-
κλειες στήλες. Ο ρόλος του στην άροση του εδάφους 
αναγνωρίστηκε ως θεμελιώδης για την κινητοποίηση 
της πρωτογενούς παραγωγής, ενώ το ζώο αποτέλεσε 
διαχρονικά ένα ελκυστικό πρότυπο ανδροπρέπειας και 
σεξουαλικότητας (μύθοι Ευρώπης, Ηούς, Πασιφάης–
Μινώταυρου), και ένα αντίπαλο δέος για τους γενναίους 
(ταυροκαθάψια στο προϊστορικό Αιγαίο, αλλά και ταυ-
ρομαχίες στην περιοχή του Languedoc – Ισπανίας που 
συνεχίζονται έως σήμερα). Παραστάθηκε πανέμορφο 
στις παλαιολιθικές σπηλαιογραφίες (π.χ. Lascaux), έγι-
νε αποδεκτό ως το ζώο-θεός που λατρεύτηκε ιδιαίτερα 
στην Αιγυπτιακή Μέμφιδα των Φαραώ: ο ιερός ταύρος, ο 
αποκαλούμενος Άπις , η ενσάρκωση του Φθα, αλλά και 
αργότερα του Όσιρι, θεού της αναγέννησης, της ανάστα-
σης• όταν ο Άπις πεθαίνει, ταριχεύεται και τοποθετείται 
σε σαρκοφάγο, ενώ αντικαθίσταται από κάποιον άλλο 
ταύρο που επιλέγεται με ιερή επιμέλεια από το ιερα-
τείο σε όλη την Αίγυπτο (Ransome 1937, Attenborough 
1989). Επιπλέον, ο ταύρος υπήρξε ένα παγανιστικό 
σύμβολο γονιμότητας, όπως φαίνεται στις παραστάσεις 
της Μινωικής Κρήτης, με το κεφάλι ταύρου να αποτε-
λεί σύμβολο της γυναικείας μήτρας (Λιβέρη 2000). Άλ-
λωστε, για ποιόν άλλο λόγο συνεχίζουν και σήμερα οι 
ταυροκτονίες (π.χ. της Αγίας Παρασκευής Λέσβου) να 
θεωρούνται η σημαντικότερη προσφορά στο θεό, αν 
όχι υποβαλλόμενες από μια μακρινή συλλογική μνήμη, 
απόρροια των ιεροτελεστιών της εύφορης ημισελήνου, 
της θρησκείας του Μίθρα, των εκατομβών, του χρυσού 
μόσχου; Και τι άλλο μπορεί να συμβολίζει ο μύθος της 
γένεσης του μελισσιού από το κουφάρι του ταύρου, δο-
ξασία της περιοχής του Νείλου, όπως μας γνωστοποιεί 
ο Ηρόδοτος, και για την οποία γίνεται έντονη αναφορά 
κατά τους Ελληνιστικούς Χρόνους (Ransome 1937); 
Αν και για το μύθο της γέννησης του μελισσιού από το 

κουφάρι του ταύρου έχουν δοθεί διάφορες εξηγήσεις, 
τόσο φιλοσοφικές , αλλά και πρακτικές (Ransome 1937) 
, προσωπικά θα τολμήσω προτείνοντας μιαν εναλλακτι-
κή, οικογεωγραφική εξήγηση, που συνδυάζει την ανα-
γκαιότητα (φύσης, ανθρώπου) και τη φυσική ικανότητα 
(ταύρου, μελισσών). Η άποψή μου, λοιπόν, είναι ότι η 
συνύπαρξη των όρχεων του ταύρου με άνθη και μέλισ-
σες, δεν μπορεί να είναι τυχαία, αλλά έντονα δηλωτική 
της ολοκλήρωσης και βελτιστοποίησης της πρωτογε-
νούς παραγωγής στα πλαίσια του αγώνα του ανθρώ-
που για επιβίωση. Πάνω στον επενδύτη της Αρτέμιδος 
υπάρχουν όλα τα σύμβολα που αφορούν στη γονιμότητα 
της γης: ο ταύρος – γενεσιουργός δύναμη της πρωτο-
γενούς παραγωγής μέσω της σποράς, ως πρωτογενές 
σύμβολο της γήινης γονιμότητας• και οι μέλισσες – δι-
ασφαλιστές της επιτυχούς ολοκλήρωσης της τελευταίας 
με τις επικονιαστικές τους φροντίδες, ως μετασύμβολα 
γονιμότητας. Ένας παμπάλαιος βιοτικός συνδυασμός για 
γόνιμη και καρπερή γη!

ΦΎΣΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΑ
Σήμερα είναι τεκμηριωμένο ότι, πέραν της παραγωγής 
μελιού και άλλων προϊόντων κυψέλης, οι μέλισσες επι-
τελούν έργο θεμελιώδους σημασίας για τη ζωή πάνω 
στον πλανήτη: την επικονίαση, τη μεταφορά γύρης μετα-
ξύ ανθέων του ίδιου ή διαφορετικών ομοειδών φυτών, 
αλλά και εντός του ίδιου άνθους, με σκοπό τη γονιμο-
ποίηση και παραγωγή σπερμάτων και καρπών (Εικόνες 
4-5). Συνεπώς, η επικονίαση αποτελεί οικοσυστημική 
λειτουργία-κλειδί, που υποστηρίζει τόσο την παγκόσμια 
γεωργική παραγωγή, όσο και την αναπαραγωγή και 
εξέλιξη των φυτών και των εταίρων τους επικονιαστών. 
Συνεπώς, η επικονίαση είναι κεφαλαιώδους σημασίας 
(α) για τη διατήρηση της οικοσυστημικής λειτουργίας 
(π.χ. υποστήριξη της τροφικής πυραμίδας των οικο-
συστημάτων), (β) για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και των βιοκοινοτήτων (συνεπώς, πόρος ανεκτίμητος), 
και (γ) για την υποστήριξη της παγκόσμιας γεωργικής 
παραγωγής, και της παγκόσμιας οικονομίας (άρα, πό-
ρος πολύτιμος).  Συνελόντι ειπείν, η επικονίαση αποτε-
λεί βιοτικό πόρο πολύτιμο και ταυτόχρονα ανεκτίμητο. 
Χωρίς έντομα επικονιαστές, τα εντομόφιλα φυτά (εκείνα 
που εξαρτώνται αναγκαστικά από έντομα-επικονιαστές) 
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θα οδηγούνταν σε εξαφάνιση και, μαζί με αυτά, όλοι οι 
συνεξαρτώμενοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου, 
πιθανότατα, και του ανθρώπου, φόβος που φημολο-
γείται ότι εκφράσθηκε από τον ίδιο τον Albert Einstein 
(Tscheulin et al. 2010, Πετανίδου 2011). Αν και δεν είναι 
τεκμηριωμένο ότι ο Αϊνστάιν εξέφρασε ποτέ τη βαρυ-
σήμαντη ρήση «αν η μέλισσα εξαφανισθεί από προσώ-
που γης, μένουν στον άνθρωπο τέσσερα χρόνια ζωής: 
χωρίς μέλισσες δεν θα υπάρχει πλέον επικονίαση και 
χωρίς επικονίαση δεν θα υπάρχουν τα φυτά, τα ζώα, ο 
άνθρωπος», η οξύνοια της αυθεντίας είναι δηλωτική 
της βαρύνουσας σημασίας της. Σε παγκόσμια κλίμακα, 
οι επικονιαστικές υπηρεσίες προσφέρονται από μια με-
γάλη ποικιλία διαφορετικών ομάδων εξημερωμένων 
και άγριων επικονιαστών, που, εκτός από τα έντομα, 
περιλαμβάνουν πουλιά, νυχτερίδες, σαύρες, ακόμη και 
θηλαστικά. Στην πλειονότητά τους, πάντως, οι επικονια-
στές είναι έντομα, μεταξύ των οποίων σημαντικότερες 
είναι οι μέλισσες, οι συρφίδες και οι μελισσόμυγες ή 
βομβυλιίδες. Πολυπληθέστερες είναι οι μέλισσες, με 
τον συνολικό αριθμό ειδών τους να εκτιμάται ότι ανέρ-
χεται στις 25.000 σε επίπεδο πλανήτη. Η κοινή μέλισσα 
(Apis mellifera), που σε μεγάλο πλέον βαθμό τελεί υπό 
ανθρώπινη διαχείριση, κυρίως παράγοντας μέλι και, λι-
γότερο, επικονιάζοντας καλλιέργειες, αποτελεί ένα από 
τα είδη αυτά. Είναι έντομο ευκοινωνικό, έχει δηλαδή 
κοινωνική οργάνωση, ζώντας σε μελισσο-κοινωνίες 
που αριθμούν έως και 60.000 άτομα, οι οποίες βρίθουν 

από ζωή όλες τις εποχές του έτους, είναι οργανωμένες 
σε αναπαραγωγικές κάστες, καθεμιά με σαφή κατανο-
μή εργασίας, και επιδεικνύουν συλλογική συνεργασία 
για τη φροντίδα του γόνου. Λίγα από τα υπόλοιπα είδη 
μελισσών, δηλαδή των άγριων ειδών, έχουν ανάλογη 
οργάνωση. Η πλειονότητά τους ανήκει στις μοναχικές 
ή μονήρεις μέλισσες, χωρίς κανένα από τα παραπάνω 
γνωρίσματα της κοινωνικότητας, ενώ υπάρχουν και 
πολλές ενδιάμεσες περιπτώσεις (ημικοινωνικές, με-
ρικώς κοινωνικές, κοινοβιακές, υποκοινωνικές) ανα-
λόγως των διακριτικών γνωρισμάτων κοινωνικότητας 
που παρουσιάζουν. Αν και οι πληθυσμοί όλων σχεδόν 
των ειδών των άγριων μελισσών είναι μικρότεροι των 
κοινών μελισσών, και παρά το γεγονός ότι οι κοινές μέ-
λισσες είναι δραστήριες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
διαθέτοντας σημαντικά μεγαλύτερη γνωστική και ανα-
γνωριστική δεινότητα, καθώς και ενδο-ειδική επικοι-
νωνιακή ικανότητα, οι άγριες μέλισσες είναι ασυγκρί-
τως περισσότερες, λαμβανομένου υπ’ όψιν του αριθμού 
των ειδών τους, και ικανές να επιτελέσουν ένα σημαντι-
κότατο επικονιαστικό έργο, εκ των ων ουκ άνευ σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της γης. Κυρίως στη Μεσόγειο, και 
ειδικότερα στο Αιγαίο.
H Μεσόγειος υποστηρίζει μεγάλο μέρος της μελισσο-
ποικιλότητας του πλανήτη, αποτελώντας ένα από τα ζω-
ντανά κέντρα εξέλιξής της (Michener 1979, Petanidou 
& Lamborn 2005). Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο πλού-
τος των μελισσών, ήμερων και άγριων, αλλά και των 

2   Οι φιλοσοφικές εξηγήσεις, είτε έλκουν την καταγωγή από τις κατά καιρούς φιλοσοφικές σχολές (π.χ. Κυρηναϊκή Σχολή του 
Ευήμερου του Μεσσήνιου, 3ος αιώνας π.Χ., σύμφωνα με την οποία τα είδη της ζωής γεννώνται υπό την επήρεια του ήλιου στη 
γη, και μάλιστα η γένεση καινούργιων ειδών ζώων μπορεί να γίνει από προϋπάρχοντα είδη ζώων), είτε είναι σχετισμένες με τη 
δοξασία της αιγυπτιακής μετεμψύχωσης. Όπως περιγράφει ο Οβίδιος πολύ παραστατικά, «ο θάνατος ενός μπορεί να δημιουρ-
γήσει χιλιάδες» (Ransome 1937).

3  Σύμφωνα με την Ransome (1937), η γένεση της μέλισσας από τον ταύρο μπορεί και να αποτελεί παρατήρηση φυσικού τυχαίου 
γεγονότος. Όπως συνάγεται από παράλληλες περιγραφές από τον Αντίγονο της Καρύστου και τον Ηρόδοτο, άτομα αγελάδων 
που δεν έφεραν τα διακριτικά γνωρίσματα του ιερού Άπι (δηλ. κατάμαυρο χρώμα σώματος με κατάλευκες κηλίδες ανάμεσα στα 
κέρατα), είτε θυσιάζονταν παραγεμισμένα με αρωματικά βότανα, μέλι κ.ά. βρώσιμα (κατά την θέληση των ιερέων), είτε ρίχνο-
νταν στον ποταμό (τα θηλυκά, που ήσαν αφιερωμένα στην Ίσιδα), ή θάβονταν στα περίχωρα της πόλης με τα κέρατα εξέχοντα 
του εδάφους, ώστε αποκολλούμενα εύκολα από το σηπόμενο κουφάρι, να μπορούν να συλλεγούν αργότερα από συλλέκτες με 
πλοία από το νησί Προσωπίτις, στο Δέλτα του Νείλου. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, κάποια από τα κέρατα να είχαν αποκολληθεί 
τυχαία ή και κλαπεί πριν την «προβλεπόμενη» ή «νόμιμη» συλλογή, ενώ τα θαμμένα κουφάρια να είχαν χρησιμοποιηθεί από 
σμήνη μελισσών ή άλλων εντόμων ως χώροι φωλιάσματος. Ίσως, λοιπόν, η θέα τέτοιων τυχαίων περιπτώσεων από εξερχό-
μενα έντομα, που πιθανώς να μην ήταν καν μέλισσες (π.χ. να ανήκαν στο κοσμοπολίτικο είδος συρφίδας Eristalis tenax ή και 
σε βομβίνους) να οδήγησε στην παραπάνω δοξασία. Το παράδοξο είναι ότι η δοξασία αυτή έμεινε ζωντανή για πολλούς αιώνες, 
πιθανότατα λόγω της αναμετάδοσής της από τον Βιργίλιο, του οποίου η αξιοπιστία ήταν μέγιστη, και στην περίπτωση αυτή 
υποστηριγμένη και από χριστιανούς συγγραφείς, όπως ο Άγιος Αυγουστίνος και ο Ωριγένης (Ransome 1937). 
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λοιπών επικονιαστών, αποτελεί κεφάλαιο ανεκτίμητο. 
Σε μέλισσες τροφοδότριες μελιού, μάλλον αγριόμελου, 
μιας και η μελισσοκομία ήταν ακόμη άγνωστη στους 
ανθρώπους του 8ου π.Χ. αιώνα, αναφέρεται ο Ησίοδος, 
περιγράφοντας τα δρυοδάση του Ελικώνα, όπου «ἄκρη 
μέν τε φέρει βαλάνους, μέσση δὲ μελίσσας» (Ησιόδου 
Έργα και Ημέραι, 232-233). Η πολυπληθής, πάντως, 
παρουσία των μελισσών στο Ελληνικό τοπίο έχει τεκ-
μηριωθεί από τον Πλάτωνα τον 4ο αι. π.Χ.: «τότε δὲ 
ἀκέραιος οὖσα τά τε ὄρη γηλόφους ὑψηλοὺς εἶχε, 
καὶ τὰ φελλέως νῦν ὀνομασθέντα πεδία πλήρη 
γῆς πιείρας ἐκέκτητο, καὶ πολλὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν 
ὕλην εἶχεν, ἧς καὶ νῦν ἔτι φανερὰ τεκμήρια: τῶν 
γὰρ ὀρῶν ἔστιν ἃ νῦν μὲν ἔχει μελίτταις μόναις 
τροφήν, χρόνος δ᾽ οὐ πάμπολυς ὅτε δένδρων 
αὐτόθεν εἰς οἰκοδομήσεις τὰς μεγίστας ἐρεψίμων 
τμηθέντων στεγάσματ᾽ ἐστὶν ἔτι σᾶ. πολλὰ δ᾽ ἦν 
ἄλλ᾽ ἥμερα ὑψηλὰ δένδρα, νομὴν δὲ βοσκήμασιν 
ἀμήχανον ἔφερεν.» (Πλάτωνος Κριτίας, 111bc). Ο Υμητ-
τός, ομολογεί ο Πλάτων, αξίζει μονάχα διότι δίνει τροφή 
στις μέλισσες (τῶν γὰρ ὀρῶν ἔστιν ἃ νῦν μὲν ἔχει 
μελίτταις μόναις τροφήν), ρήση δηλωτική της σύνθε-
σης του τοπίου του και της υποβάθμισης των δασών του 
κατά την κλασσική αρχαιότητα, χαρακτηριστικά που δι-

ατηρούνται έως τις ημέρες μας. Αυτή η περιγραφή, άλ-
λωστε, αποδίδει και το διαχρονικό τοπίο της θερμο-με-
σογειακής Ελλάδος: καλυμμένο με θαμνώνες, κυρίως 
φρύγανα, με έντονη την παρουσία ανθοφόρων, και δη 
νεκταρoφόρων φυτών. Πιθανώς, ο Πλάτων αναφερόταν 
απλώς και μόνο στην κοινή μελιττοπαραγωγό μέλισσα, 
ίσως όμως και στα υπόλοιπα είδη των μελισσών, που, 
παρά την διαφορετική συμπεριφορά, αποτελεσματικό-
τητα, και χωρο-χρονική παρουσία τους, εκπλήσσουν με 
την αφθονία των ειδών τους και τη συχνότητα παρουσί-
ας τους στα άνθη της Ελληνικής και Μεσογειακής Εδέμ. 
Η ρήση του Πλάτωνα δεν ήταν μοναδική αναφορά της 
αρχαιότητας στις μέλισσες πέραν της μελιττοπαραγωγού 
ιδιότητάς τους. Επανειλημμένες αναφορές στη σημασία 
των εντόμων-επικονιαστών έκαναν οι Αριστοτέλης και 
Θεόφραστος, αναφερόμενοι στη φυλετικότητα και τη 
σημασία των ανθέων, αλλά και την υποβοήθηση, από 
τον άνθρωπο, της επικονίασης της συκιάς με ερινασμό, 
δηλ. κρέμασμα ερινεών (αγριόσυκων) στην ήμερη συ-
κιά. Οι ίδιοι συγγραφείς, άλλωστε, κάνουν ειδική μνεία 
στην τεχνητή επικονίαση της χουρμαδιάς, χειρωνακτική 
τεχνική που αναφέρει και ο ίδιος Ηρόδοτος (Θεόφρα-
στος: Περί φυτών ιστορίαι, Περί φυτών αιτίαι, Αριστοτέ-
λης: Περί τα ζώα ιστορίαι, Ηρόδοτος: Ιστορία). 
Σήμερα, η ποικιλότητα και η διαθεσιμότητα των επι-
κονιαστών επηρεάζονται από σειρά περιβαλλοντικών 
αλλαγών και άλλων αιτίων, με επιπτώσεις εν πολλοίς 
άγνωστες για τη βιοποικιλότητα, λειτουργία και πα-
ραγωγικότητα των οικοσυστημάτων. Γι’ αυτό, κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες και σε παγκόσμια κλίμακα, υπάρ-
χει αυξανόμενη ανησυχία σχετική με τη διατήρηση της 
ποικιλότητας των επικονιαστών. Ως τεκμηριωμένα ή 
πιθανά αίτια μείωσής της αναφέρονται, μεταξύ άλλων, 
η απώλεια και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων, 
οι αλλαγές χρήσεων γης (π.χ. αστικοποίηση, βόσκηση, 
φωτιές), η απώλεια της φυτικής ποικιλότητας, η χημική 
καταπολέμηση των καλλιεργειών, διάφοροι παθογόνοι 
οργανισμοί και παράσιτα, η αλλαγή κλίματος. Εις επίρ-
ρωση των παραπάνω, η μείωση της βιοποικιλότητας 
των επικονιαστών τεκμηριώθηκε με ιστορικές χρονο-
σειρές στην Αγγλία και Ολλανδία, όπου επίσης βρέθηκε 
ότι ο βαθμός μείωσης των άγριων μελισσών συναρτάται 
με την απώλεια της φυτικής ποικιλότητας (Biesmeijer 
et al. 2006). Σχετικά πρόσφατα, μείωση πληθυσμών πα-

Εικόνα 5. Η μέλισσα-ξυλουργός Xylocopa violacea ρου-
φώντας νέκταρ από τα άνθη της λυγαριάς. Φωτογραφία της 
συγγραφέως.
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ρατηρήθηκε και στην κοινή μέλισσα, εξαιτίας τόσο των 
παθογόνων οργανισμών, όσο και του φαινομένου της 
Διαταραχής Κατάρρευσης Αποικίας (Colony Collapse 
Disorder) που ανιχνεύθηκε αρχικώς στις ΗΠΑ το 2007.
Οι παραπάνω κίνδυνοι αφορούν και την Ελλάδα, όπως 
και όλο τον κόσμο. Πέραν, όμως, των παραπάνω κιν-
δύνων, μεγαλύτερη απειλή για την πατρίδα μας συνιστά 
η συνεχιζόμενη άγνοια για την ποικιλότητα των επικο-
νιαστών, γεγονός που οφείλεται στην απουσία ανθρώ-
πινου κεφαλαίου ταξινομητών (επαγγελματιών και 
ερασιτεχνών), στην απουσία συστηματικών εργαλείων 
έρευνας (π.χ. συστηματικής συλλογής αναφοράς μελισ-
σών κ.ά. επικονιαστών και κλείδων ταξινόμησης εντό-
μων), αλλά και στην απουσία ενδιαφέροντος, ακόμη και 
στον φόβο για τα «σιχαμένα» έντομα «που τσιμπούν»! 
Ως αποτέλεσμα τούτων είναι το τεράστιο έλλειμμα 
γνώσης που αφορά στη βιοποικιλότητα (τί υπάρχει), 
τη βιογεωγραφία (πού υπάρχει), την οικολογία (ποιος 
ρόλος), και τη βιολογία διατήρησης (μέγεθος πληθυ-
σμών, αίτια και επιπτώσεις τους στην κατάσταση διατή-
ρησης) των επικονιαστών στην Ελλάδα. Έτσι, παρά τις 
μεμονωμένες προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν, 
δεν υπάρχει ακόμη εθνικός κατάλογος επικονιαστών, 
ούτε και πληθυσμιακά δεδομένα για τα γνωστά είδη, 
στοιχεία που μας εμποδίζουν να παρακολουθήσουμε 
και να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια συγκρότησης 
του Κόκκινου Βιβλίου εντόμων-επικονιαστών της Ευ-
ρώπης, η δημιουργία του οποίου βρίσκεται σήμερα σε 
εξέλιξη. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και ως προς την έλλειψη 
δυνατότητας άρθρωσης προτάσεων και την εφαρμογή 
διαχείρισης φιλικής προς τους επικονιαστές στη χώρα 
μας, κι ας αποτελεί η Ελλάδα σημαντικό hotspot άγριων 
μελισσών. 

ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΤΟΎ ΑΙΓΑΙΟΎ
Από την αρχαιότητα ακόμη, το Αιγαίο κατέχει διαχρο-
νικά μια θέση ιδιαίτερη στην κλίμακα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, της τέχνης και της επιστήμης. Κλειδί και 
οδηγός συνάμα γι’ αυτή την υπεροχή, ήταν η φύση του, 

μοναδική και ιδιαίτερη για όσους την ύμνησαν, την πα-
ρατήρησαν, την περιέγραψαν.
Έχοντας μελετήσει για χρόνια τις σχέσεις άγριων με-
λισσών με την υπάρχουσα φυσική ποικιλότητα, και 
κρίνοντας από τα παραπάνω, ειδικότερα από τη μεγάλη 
ποικιλότητα ανθοφόρων φυτικών ειδών του Αιγαίου, 
στοιχημάτιζα για το μεγάλο ενδιαφέρον που θα είχε η 
μελισσοποικιλότητά του, ήμουν σίγουρη ότι το Αιγαίο 
αποτελεί ένα σπουδαίο hotspot βιοποικιλότητας, δη-
λαδή ένα «θερμό σημείο» υψηλής βιοποικιλότητας σε 
επίπεδο πλανήτη, που έπρεπε, φυσικά, να τεκμηριωθεί 
με εμπειρική εργασία. Πράγματι, από την άνοιξη του 
2004, το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας & Οικολογίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  άρχισε συστηματικές δειγματο-
ληψίες άγριων μελισσών και λοιπών επικονιαστών σε 
έναν μεγάλο αριθμό νησιών, προσπάθεια που συνεχίζε-
ται μέχρι σήμερα (Nielsen et al. 2011, Vujic et al. 2016). 
Τα έντομα, συλλεγμένα με διάφορες μεθόδους (απόχη, 
πινακοπαγίδες, φωλεοπαγίδες) σε περισσότερα από 25 
νησιά και πάνω από 200 διαφορετικές περιοχές ενδονη-
σιωτικά, μεταφέρονταν στο εργαστήριο για περαιτέρω 
διαχείριση (καρφίτσωμα, ξήρανση, εισαγωγή σε βάση 
δεδομένων) και αναγνώριση. Η ταξινόμηση όλων των 
εντόμων σε επίπεδο είδους έγινε με τη σύμπραξη μεγά-
λων Μουσείων της Ευρώπης και τη συνεχή συνεργασία 
και υποστήριξη ειδικών ταξινόμων. Αρκετοί από αυτούς 
επισκέπτονται πλέον τακτικά τη Λέσβο και το Εργαστή-
ριο για ερευνητικούς σκοπούς.
Σήμερα, τα συλλεγέντα έντομα συγκροτούν τη Μελισσο-
θήκη του Αιγαίου, μια σημαντική και χρήσιμη υποδομή 
που είναι εγκατεστημένη στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου 
(http://www2.aegean.gr/lab_biogeography-ecology/ 
και http://bioecolab-aegean.blogspot.gr/search/label/
Melissotheque%20of%20the%20Aegean). Το περιεχό-
μενό της αριθμεί τουλάχιστον 200.000 έντομα, πλήρως 
καταχωρημένα σε βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία 
συλλογής, με ταξινομημένα περίπου 850 είδη άγριων 
μελισσών, 300 είδη συρφίδων και μελισσομυγών (βομ-
βυλιίδων), όλα προερχόμενα από τα νησιά του Αιγαίου. 

 4  Ας αναφερθεί ότι όλες οι μέλισσες, άγριες και εξημερωμένες, τρέφονται αποκλειστικά με ανθικές παροχές, δηλαδή νέκταρ και 
γύρη. Και αυτό ισχύει τόσο για τα ενήλικα άτομα, όσο και για τον γόνο τους. Συνεπώς, οι μέλισσες αποτελούν μια ομάδα που 
έχει συνεξελιχθεί με τα άνθη και συνυπάρχει με αυτά, με όρους ζωής και θανάτου.
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Ο αριθμός των νέων ειδών για την επιστήμη είναι εντυ-
πωσιακός και συνεχώς αυξανόμενος, ιδιαίτερα για τις 
συρφίδες και τις άγριες μέλισσες. Η εκπληκτική αυτή 
ποικιλότητα οφείλεται σε πολλούς, ταυτόχρονα, λόγους: 
(1) στην εκπληκτική ανθική ποικιλότητα που παρέχει 
γύρη και νέκταρ προς τις μέλισσες , (2) στη μεγάλη ποι-
κιλότητα σε γεωλογικά υποστρώματα και οικολογικά εν-
διαιτήματα, (3) στην διαθεσιμότητα ποικιλίας χώρων και 
υλικών φωλιάσματος για τις ανάγκες πολλών ομάδων 
μελισσών, τόσο για τις εδαφόβιες μέλισσες (γυμνό έδα-
φος σε όλα σχεδόν τα ενδιαιτήματα, με προεξάρχοντα τα 
μεσογειακά, π.χ. φρύγανα, ανοιχτοί θαμνώνες), τις ξυ-
λόβιες (ξύλα, κλαδιά και αποξηραμένοι βλαστοί), τις μέ-
λισσες-μάστορες ή μέλισσες-χτίστες (διάφορα φυσικά ή 
ανθρωπογενή υποστρώματα, σε τρύπες, τοίχους, ανοίγ-
ματα, κελύφη σαλιγκαριών), τις μέλισσες-ξυλουργούς, 
τις φυλλο(πεταλο)κόφτρες (Εικόνες 6-7). Τέλος, έχει 
αποδειχθεί ότι η μεγάλη ποικιλότητα μελισσών οφείλε-
ται σε μεγάλο βαθμό στις ήπιες πρακτικές διαχείρισης 
της γης, οι οποίες εφαρμόζονται αδιαλείπτως από την 
αρχαιότητα έως σήμερα: ήπια άροση του εδάφους για 
διατήρηση των ετήσιων φυτικών ειδών, χαμηλές εισρο-
ές (π.χ. λίπανση), ήπια βόσκηση (Petanidou & Ellis 1996, 
Potts et al. 2006, Tscheulin et al. 2011). Οι αριθμοί ειδών 
και τα ποσοστά ενδημισμού καθιστούν, λοιπόν, το Αιγαίο 
πολύτιμο hotspot βιοποικιλότητας, και το αναδεικνύουν 
σε σημαντική περιοχή για τη διατήρηση της ποικιλότη-
τας των επικονιαστών στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. H 

Μελισσοθήκη του Αιγαίου έρχεται να καλύψει το κενό 
που αφορά στην απουσία «συστηματικής συλλογής 
αναφοράς» άγριων μελισσών και λοιπών επικονιαστών 
στη χώρα μας. Ακόμη και στη σημερινή, μικρή κλίμακά 
της, η Μελισσοθήκη αποτελεί θεμελιώδες επίτευγμα, 
που θα βοηθήσει στην εκτίμηση της βιοποικιλότητας 
των επικονιαστών στη χώρα μας, θα υποστηρίξει την 
έρευνα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά και 
θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο διαχείρισης, στοχεύ-
οντας στην πρωτογενή παραγωγή και τη διατήρηση της 
φύσης. Η συλλογή επεκτάθηκε σημαντικά στο πλαίσιο 
του έργου POL-AEGIS (The pollinators of the Aegean: 
biodiversity and threats ), εντός του οποίου έχουν συλ-
λεγεί τα περισσότερα έντομα της Μελισσοθήκης. 
Στο πλαίσιο του έργου έχουν, επίσης, δημιουργηθεί οι 
πρώτες κλείδες ταξινόμησης επικονιαστών (συρφίδων) 
στο Αιγαίο, και σύντομα πρόκειται να εκδοθεί ο Άτλα-
ντας των Συρφίδων της Ελλάδος». Κατά πρώτο λόγο, η 
Μελισσοθήκη φιλοδοξεί να καταστήσει τους κατοίκους 
του Αιγαίου περήφανους για το κεφάλαιο του φυσικού 
πλούτου της περιοχής τους, ο οποίος διατηρήθηκε μέ-
χρι τις ημέρες μας χάρη τόσο στην ίδια τη συντηρητική 
φύση, όσο και στις παραδοσιακές διαχειριστικές πρακτι-
κές που οι γεωργοί εφάρμοζαν στα χωράφια τους μέχρι 
πρόσφατα. Οι πρακτικές αυτές, πέρα από τον πρωταρχι-
κό στόχο της μεγιστοποίησης της παραγωγής, υπήρξαν 
απόλυτα φιλικές προς τη μελισσοποικιλότητα, όπως έχει 
αποδείξει η έρευνά μας τα τελευταία χρόνια (Potts et al. 

Εικόνες 6-7. Ποιος είπε ότι τα κοιμητήρια δεν σφύζουν από ζωή; Δύο φωλιές της άγριας μέλισσας Chalicodoma parietina 
nestorea πάνω στις μαρμαρόπλακες ενός τάφου στην Κάρυστο Ευβοίας. Φωτογραφίες: Nico Vereecken.
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2006, Nielsen et al. 2011, Tscheulin et al. 2011, Lázaro 
et al. 2016a,b). Κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί, 
άλλωστε, ότι οι υπεραιωνόβιοι ελαιώνες αποτελούν για 
τις άγριες μέλισσες ενδιαιτήματα πιο πλούσια κι από 
τους φρυγανότοπους, όπως τους περιέγραψε ο Πλάτων 
στον Κριτία. Κι αυτό, λόγω της ελαφριάς άροσης κάθε 
2-3 χρόνια, της λιτής χημικής καταπολέμησης, της πε-

νιχρής λίπανσης. Η εργασία αυτή αφιερώνεται σε όλους 
εκείνους τους γεωργούς που αγάπησαν το χώμα του 
Αιγαίου και διαχρονικά το ευλόγησαν με τα χέρια και τα 
έργα τους, διατηρώντας το με πεζούλες, καλλιεργώντας 
το κατά το ανθρώπινο μέτρο, και εμπλουτίζοντας, με τον 
δικό τους ακούσιο τρόπο, τη φυσική του βιοποικιλότητα.
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Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΑΞΙΟΛΑΤΡΕΥΤΟ ΕΘΙΜΟ
«ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ»

Υ πήρξε μια εποχή που σχεδόν κάθε αγροτική βρε-
τανική οικογένεια που είχε μέλισσες ακολουθούσε 

μία παράξενη παράδοση. Κάθε φορά που υπήρχε θά-
νατος στην οικογένεια, κάποιος έπρεπε να βγει έξω στις 
κυψέλες και να πει στις μέλισσες για την τρομερή απώ-
λεια που είχε πλήξει την οικογένεια. Εάν δεν το έκαναν 
αυτό, συχνά προέκυπταν περαιτέρω απώλειες, όπως 
μέλισσες που εγκαταλείπουν την κυψέλη ή δεν παρά-
γουν αρκετό μέλι ή ακόμη και πεθαίνουν. Παραδοσιακά, 
οι μέλισσες ήταν ενήμερες όχι μόνο για τους θανάτους 
αλλά για όλα τα υπόλοιπα σημαντικά οικογενειακά θέ-
ματα, συμπεριλαμβανομένων των γεννήσεων, των γά-
μων και της μακράς απουσίας λόγω ταξιδιών. Εάν δεν 
το λέγανε στις μέλισσες, θεωρούνταν ότι όλα τα είδη των 
καταστροφών θα τους συνέβαιναν . Αυτό το περίεργο 
έθιμο είναι γνωστό ως «Πες το στις μέλισσες».
Οι άνθρωποι είχαν πάντα μια σύνδεση με τις μέλισσες. 
Στη μεσαιωνική Ευρώπη, οι μέλισσες είχαν μεγάλη τι-
μητική θέση για το μέλι και το κερί τους. Το μέλι χρη-
σιμοποιήθηκε ως τρόφιμο και ως φάρμακο για τη θε-

ραπεία εγκαυμάτων, βήχα, δυσπεψίας αλλά και άλλων 
παθήσεων. Τα κεριά από κερί μέλισσας καίγονται φω-
τεινότερα, μακρύτερα και καθαρότερα από άλλα υλικά 
που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή κεριών. Οι 
μέλισσες φυλάσσονταν συχνά σε μοναστήρια και αρχο-
ντικά, όπου απολάμβαναν τον μεγαλύτερο σεβασμό και 
θεωρούνταν μέρος της οικογένειας ή της κοινότητας. 
Θεωρείτο αγένεια, για παράδειγμα, να τσακώνεται κα-
νείς μπροστά στις μέλισσες.
Η πρακτική του να το λες στις μέλισσες μπορεί να έχει 
την προέλευσή της στην κελτική μυθολογία που υπο-
στήριζε ότι οι μέλισσες ήταν η σύνδεση μεταξύ του κό-
σμου μας και του πνευματικού κόσμου. Έτσι, αν είχατε 
κάποιο μήνυμα που επιθυμούσατε να περάσετε σε κά-
ποιον που ήταν νεκρός, το μόνο που έπρεπε να κάνετε 
ήταν να το πείτε τις μέλισσες και αυτές θα περάσουν το 
μήνυμα. Το πες το στις μέλισσες  αναφέρονταν ευρέως 
σε όλη την Αγγλία, αλλά και σε πολλά μέρη της Ευρώ-
πης. Τελικά, η παράδοση έφτασε στον Ατλαντικό και στη 
Βόρεια Αμερική.
Ο συνήθης τρόπος για να πει κανείς κάτι στις μέλισσες 
ήταν ο επικεφαλής του νοικοκυριού ή «καλή μητέρα του 
σπιτιού» να βγει στις κυψέλες, να τις χτυπήσει απαλά για 
να τραβήξει την προσοχή των μελισσών και στη συνέ-
χεια να μουρμουρίσει μαλακά σε μια μελωδία τα θλι-
βερά νέα . Τα μικρά ποιήματα  που αναπτύχθηκαν κατά 
τη διάρκεια των αιώνων έχουν πολύ ενδιαφέρον. Στο 
Nottinghamshire ακούστηκε η σύζυγος του νεκρού να 
τραγουδάει ήσυχα μπροστά από την κυψέλη - «Ο δά-
σκαλος είναι νεκρός, αλλά μην πάτε. Η αγαπημένη σου 
θα είναι μια καλή αγαπημένη για σένα». Στη Γερμανία, 
ακούστηκε ένα παρόμοιο ζευγάρι -» Μικρή μέλισσα, ο 
άρχοντας μας είναι νεκρός. Μην με αφήσετε στη δυστυ-
χία μου «. Το να το λες στις μέλισσες , ήταν κοινό στη 
Νέα Αγγλία. Ο Αμερικανός ποιητής του 19ου αιώνα 
John Greenleaf Whittier περιγράφει αυτό το περίεργο 
έθιμο στο 1858 ποίημα του «Telling  the bees».

ΤΟΥ KAUSHIK PATOWARY

Μια χήρα και ο γιος της λένε στις μέλισσες έναν θάνατο στην 
οικογένεια. Πίνακας  του Charles Napier Hemy (1841-1917)
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«Before them, under the garden wall,
   Forward and back,
Went drearily singing the chore-girl small,
   Draping each hive with a shred of black.
Trembling, I listened: the summer sun
   Had the chill of snow;
For I knew she was telling the bees of one
   Gone on the journey we all must go!
And the song she was singing ever since
   In my ear sounds on:—
«Stay at home, pretty bees, fly not hence!
   Mistress Mary is dead and gone!»

«Πριν από αυτές, κάτω από τον τοίχο του κήπου,
    Εμπρός και πίσω,
Πήγε θλιβερά να τραγουδήσει το μικροσκοπικό κορίτσι,
    Σχεδιάζοντας κάθε κυψέλη με ένα μαύρο κομμάτι.
Τρέμοντας, άκουσα  τον καλοκαιρινό ήλιο
    Είχε την ψύχρα του χιονιού,
Γιατί ήξερα ότι έλεγε τις μέλισσες για κάποιον 
    Έφυγε για το ταξίδι που όλοι πρέπει να πάμε!
Και το τραγούδι που τραγουδούσε τότε
    Στο αυτί μου ακούγεται: -
«Μείνετε στο σπίτι, όμορφες μέλισσες, μην πετάξετε από 
αυτό!
    Η κυρία Μαίρη είναι νεκρή και έφυγε!»

Σε περίπτωση θανάτου, ο μελισσοκόμος επίσης τύλιγε 
την κορυφή της κυψέλης με ένα κομμάτι από μαύρο 
ύφασμα. Εάν γίνονταν  ένας γάμος στην οικογένεια, οι 
κυψέλες ήταν διακοσμημένες και κομμάτια τούρτας το-
ποθετιόντουσαν αριστερά και έξω από τις κυψέλες , έτσι 
ώστε οι μέλισσες να μπορούν επίσης να συμμετάσχουν 
στις εορταστικές εκδηλώσεις. Τα καινούργια  ζευγάρια 
συστήνονταν κανονικά στις μέλισσες του σπιτιού, δι-
αφορετικά η έγγαμη ζωή τους θα ήταν αναπόφευκτα 
μίζερη. Αν οι μέλισσες δεν «είχαν περάσει το πένθος», 
η οικογένεια και το άτομο που αγόρασε την κυψέλη θα 
έπεφταν σε τρομερές δυστυχίες. Η βικτοριανή βιολόγος 
Margaret Warner Morley, στο βιβλίο της The Honey-
Makers (1899), αναφέρει μια υπόθεση στο Norfolk 
όπου ένας άντρας αγόρασε μια κυψέλη μελισσών που 
ανήκε σε έναν άνθρωπο που είχε πεθάνει. Ο προηγού-
μενος ιδιοκτήτης δεν κατάφερε να βάλει τις μέλισσες σε 

πένθος όταν πέθανε ο ιδιοκτήτης τους, προκαλώντας 
αρρώστιες στις μέλισσες. Όταν ο νέος ιδιοκτήτης έντυσε 
την κυψέλη με μαύρο πανί, οι μέλισσες ανέκτησαν ξανά 
την υγεία τους. Σε μια άλλη ιστορία, μια οικογένεια του 
Oxfordshire είχε δεκαέξι (16) κυψέλες όταν πέθανε ο 
μελισσοκόμος τους. Επειδή κανείς δεν τους είπε για το 
θάνατο, κάθε μέλισσα πέθαινε. Υπάρχουν πολλές τέτοιες 

ιστορικές αναφορές στο βιβλίο του Morley.
Η στενή σχέση μεταξύ των μελισσών και των κατόχων 
τους έχει οδηγήσει σε κάθε είδους λαογραφία. Σύμφω-
να με μία ήταν κακή τύχη να αγοράζουν ή να πωλούν 
κυψέλες, επειδή όταν πουλάτε μία, πουλάτε την τύχη 
σας με τις μέλισσες σας.     Αντί αυτού, οι μέλισσες με-
ταβιβάζονταν ή δωρίζονταν. Αν οι μέλισσες πετάξουν σε 
ένα σπίτι, ένας ξένος σύντομα θα σας καλέσει. Αν καθό-
ντουσαν σε μια στέγη, ο ιδιοκτήτης θα είχε καλή τύχη 
στο δρόμο του. Ωστόσο, η σχέση των μελισσών και των 
ανθρώπων ξεπερνά τις δεισιδαιμονίες. Είναι γεγονός ότι 
οι μέλισσες βοηθούν τους ανθρώπους να επιβιώσουν. 
70 από τα 100 κορυφαία είδη καλλιεργειών που τροφο-
δοτούν το 90% του ανθρώπινου πληθυσμού στηρίζονται 
στις μέλισσες για την επικονίαση. Χωρίς αυτές, τα φυτά 
θα έπαυαν να υπάρχουν και μαζί και όλα τα ζώα που 
τρώνε τα συγκεκριμένα φυτά. Αυτό μπορεί να έχει μια 
κλιμακωτή επίπτωση που θα είναι καταστροφική για την 
τροφική αλυσίδα. Η απώλεια μιας κυψέλης είναι πολύ 
χειρότερη από την απώλεια μιας συγκομιδής μελιού. Οι 
συνέπειες αυτές είναι απειλητικές για τη ζωή. Η πράξη 
του να το λες στις μέλισσες, υπογραμμίζει αυτή τη βαθιά 
σύνδεση, που έχουν οι άνθρωποι με το έντομο.

Telling the Bees, by Albert Fitch Bellows. Περίπου το 1882
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΤΗΣ APIMONDIA                

Τ ον περασμένο Σεπτέμβρη στον Καναδά, 
στο πλαίσο του Apimondia 2019 έγιναν 

και εκλογικες διαδικασίες για θέσεις μελών 
του Δοικητικού Συμβουλίου και για θέσεις 
προεδρων επιτροπών. Αυτή τη φορά είχα-
με και μία Ελληνική υποψηφιότητα, η οποία 
μάλιστα πήγε πολύ καλά, αφού η δική μας 
Φανή Χατζήνα εξελέγη  πρόεδρος της Επι-
τροπής για την Υγεία των Μελισσών (Bee 
Health Commission) και μάλιστα με μία 
πολύ άνετη νίκη (που της άξιζε, όπως θα 
διαπιστώσετε διαβάζοντας παρακάτω το βι-
ογραφικό της).  

Γεννήθηκε στο Δομένικο Λάρισας και είναι 
απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονί-
κης. Έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Cardiff της Ουαλίας και είναι Διδάκτορας 
Μελισσοκομίας με ειδίκευση στη συμπε-
ριφορά των μελισσών και στην προσφορά 
τους στην αναπαραγωγή των φυτών. Την 
ενασχόλησή της με τις μέλισσες την οφείλει 
στον πατέρα της ο οποίος ασχολούνταν με 
τη μελισσοκομία ερασιτεχνικά. Από το 2000 
εργάζεται ως Ερευνήτρια στο Τμήμα Μελισ-
σοκομίας του ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, βρίσκε-
ται τώρα στην Α’ Βαθμίδα και από το 2018 
εκτελεί χρέη Διευθυντού στο Ινστιτούτο 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στο οποίο 
ανήκει και το Τμήμα Μελισσοκομίας.  Η ενα-
σχόλησή και η λατρεία της για τις μέλισσες 
την ώθησε να αρχίσει τη συγγραφή παρα-
μυθιών με θέμα τη ζωή και τη συμπεριφορά 
της μέλισσας. Έχει τρεις κόρες και ασχολεί-
ται ερασιτεχνικά με το χορό και την ποίηση. 
Τα κύριά της ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι 
οι επιπτώσεις κάθε είδους χημικής ουσίας ή 
περιβαλλοντικού ρύπου στην υγεία της μέ-
λισσας, η αντιμετώπιση των ασθενειών και 
των εχθρών της μέλισσας με βιολογικούς 
τρόπους και η βελτίωση του ντόπιου γενε-
τικού υλικού προς την κατεύθυνση της αν-
θεκτικότητας στις ασθένειες. Έχει περισσό-
τερες από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε περιοδικά του εξωτερικού, περισσότερες 
από 150 παρουσιάσεις σε συνέδρια ανά τον 
κόσμο, και περισσότερα από 200 εκλαϊκευ-
μένα άρθρα σε μελισσοκομικά περιοδικά. 
Συντονίζει επίσης την ομάδα εργασίας της 
Apimondia για τις επιπτώσεις των φυτο-
φαρμάκων και των μελισσοφαρμάκων στις 
μέλισσες και συνεργάζεται με την GREEN 
PEACE και τον EFSA.

Όλοι εμείς στο ΕΚΕΜ, ευχόμαστε στην αει-
κίνητη Φανή καλή επιτυχία στα νέα της κα-
θήκοντα.
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Η ΠΡΟΠΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ

Π  ρόκειται για νόσο της τριχοσμηγματογόνου μονά-
δας (χόριο), η οποία εμφανίζεται σε περιοχές με 

πολλούς σμηγματογόνους αδένες. Χαρακτηρίζεται από 
σμηγματόρροια, φαγέσωρες, φλεγμονώδεις βλατίδες, 
φλύκταινες, οζίδια και κύστες. Οι ηλικίες με τα υψηλό-
τερα ποσοστά ακμής είναι τα 14-16 έτη για τα κορίτσια 
και 16-17 έτη για τα αγόρια. Μπορεί όμως να εμφανιστεί 
και αρκετά νωρίτερα (προεφηβική) ή και μετά την ενη-
λικίωση, η λεγόμενη ενήλικος ακμή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΘΟΓΈΝΈΙΑ
Η ακμή εμφανίζεται συγκεκριμένα στους σμηγματογό-
νους θυλάκους, οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως στο πρό-
σωπο, στο στήθος και στη ράχη. Είναι νόσημα γενετικό 
και στην εμφάνισή της συμβάλλει και το περιβάλλον. 
Θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα τεσσάρων παθογενετι-
κών παραγόντων σε άτομο με προδιάθεση: η υπερέκ-

κριση σμήγματος, η ανώμαλη κερατινοποίηση μέσα στο 
θύλακο της τρίχας, το προπιονικό βακτηρίδιο της ακμής 
και η φλεγμονή.
Η ακμή οφείλει την ύπαρξή της, εν μέρει, στη δράση των 
ανδρογόνων (ορμόνες που υπερτερούν στο αρσενικό 
φύλο), τα οποία επιδρούν στους σμηγματογόνους αδέ-
νες και στους θυλάκους των τριχών, επηρεάζοντας την 
παραγωγή του σμήγματος. Στην ορμονική έξαρση της 
εφηβείας μεγάλες ποσότητες ανδρογόνων προάγουν 
την υπερέκκρισή του. Όταν στα κορίτσια εμφανίζονται 
επιπλέον διαταραχές πχ. στην τριχοφυΐα ή στην περίοδο, 
τότε η συμβολή ενός ενδοκρινολόγου κρίνεται απαραί-
τητη.  Οι βλάβες της ακμής παρουσιάζουν πολυμορφία. 
Κατηγοριοποιούνται σε πρωτογενείς, δευτερογενείς και 
σε μεταφλεγμονώδεις. ‘Ετσι, βλέπουμε ανοιχτούς και 
κλειστούς φαγέσωρες, βλατίδες, φλύκταινες, οζίδια, 
κύστες, τα οποία, ανάλογα με τη μορφή τους προσδιορί-

ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ

Ή ακμή αποτελεί μια συνηθισμένη, παθολογική κατάσταση του δέρματος που εμφανίζεται, κυ-
ρίως, στην εφηβική ηλικία. Ή μέλισσα διαθέτει ισχυρά όπλα, τα οποία μπορούν με φυσικό 
τρόπο να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπισή της. 
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ζουν το είδος της ακμής, πχ. φαγεσωρική, οζιδιοκυστι-
κή κλπ. Κατά την αποδρομή των φλεγμονωδών βλαβών 
και ιδιαίτερα των εν τω βάθει, καταλείπονται ουλές στο 
δέρμα. Μπορεί να είναι ατροφικές ή υπερτροφικές. Οι 
ουλές μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με προϊοντικά και με μηχανικά μέσα.

ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΣΉ… 
Οι περισσότερες περιπτώσεις ακμής, αν αφεθούν χωρίς 
θεραπεία, θα υποχωρήσουν μόλις ο ασθενής ενηλικιω-
θεί. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε χρειάζεται αντιμετώ-
πιση διότι σε όλες τις ηλικίες προκαλεί έντονη ψυχολο-
γική καταπόνηση. Τα αντιβιοτικά που καταστέλλουν τη 
δράση του προπιονικού βακτηριδίου της ακμής είναι η 
δεδομένη θεραπεία για την ακμή αλλά, όπως έχει επι-
στημονικά παρατηρηθεί, με τον καιρό γίνονται λιγότερο 
αποτελεσματικά εξαιτίας της ανάπτυξης ισχυρών στελε-
χών.

…ΜΈΣΩ ΤΉΣ ΦΎΣΉΣ
Η φύση από αρχαιοτάτους χρόνους μας δίνει τη λύση 
για τα περισσότερα θέματα που απασχολούν την υγεία 
μας. Η Μέλισσα, ιδιαίτερα, παρέχει τα προϊόντα της με 
τα ευεργετικά, θεραπευτικά οφέλη για την ομορφιά, την 
υγεία και την ευεξία του ανθρώπου. Ένα απ’ τα προϊό-
ντα της κυψέλης, η πρόπολη-  μεμονωμένα, αλλά και 
σε συνδυασμό με το μέλι-  μπορεί να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων 
της ακμής.

ΤΙ ΈΙΝΑΙ Ή ΠΡΟΠΟΛΉ;
Πρόκειται για μια ρητινώδη, κολλητική ουσία που συλ-
λέγουν οι μέλισσες από διάφορα φυτά, την εμπλουτίζουν 
με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες και τη χρησιμο-
ποιούν για να στεγανοποιήσουν και να απολυμάνουν το 
εσωτερικό της φωλιάς τους. Αποτελείται από ρητίνες 
55%, κερί 30%, αιθέρια έλαια 10-15%, γύρη 5%, σάκχα-
ρα, βιταμίνες, λιπαρά οξέα, μεταλλικά στοιχεία, βάλσα-
μα, ανόργανες και οργανικές ουσίες, όπως φαινολικές 
ενώσεις, φλαβονοειδή κ.α. Η μοναδική αυτή σύστασή 
της, αλλά κυρίως οι φαινολικές ενώσεις, τα φλαβονο-
ειδή καθώς και τα παράγωγα του κιναμωνικού οξέος 
συνθέτουν τα κύρια βιοενεργά συστατικά της πρόπολης 

που προσδιορίζουν τη θεραπευτική της δράση. Η πρό-
πολη δρα κατά των βακτηρίων, των μυκητών και των 
μικροβίων (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Bacillus subtilis, Propionibacterium acnes κ.α.), ενώ 
παράλληλα προσφέρει αντιφλεγμονώδη και αναπλαστι-
κή δράση στο δερματικό ιστό. 
Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι συμβάλλει στην κα-
ταστολή των ενζύμων που προκαλούν τη φλεγμονή και 
διεγείρει τα φαγοκύτταρα, τα οποία με τη σειρά τους 
εξουδετερώνουν τα βακτήρια. Ως αποτέλεσμα, οι πόροι 
αποσυμφορούνται, το δέρμα καταπραΰνεται, ρυθμίζεται 
η λιπαρότητα και προάγεται η κυτταρική ανάπτυξη. 
Κατά τη διάρκεια μιας επιστημονικής έρευνας συμ-
μετείχαν 60 ασθενείς, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, με 
ήπια και μέτρια ακμή. Στη μία ομάδα εφαρμόστηκε 
σκεύασμα με περιεκτικότητα 20% σε πρόπολη και στη 
δεύτερη, σκεύασμα με γνωστή αντιβιοτική ουσία. Μετά 
το πέρας της θεραπείας (30 ημέρες), έγιναν μη επεμ-
βατικές μετρήσεις στους δείκτες σμήγματος, pH και 
ερυθήματος, καθώς και εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
της αντίδρασης των δερματικών βλαβών στις ουσίες. Οι 
ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκε το σκεύασμα με 
την πρόπολη παρουσίασε σημαντική μείωση στην ερυ-
θρότητα του δέρματος, μεταβολή του pH, μείωση της 
παραγωγής του σμήγματος, βελτίωση της εικόνας της 
βλάβης και της εμφάνισης των ουλών. Ως συμπέρασμα 
εξάχθηκε ότι η πρόπολη αντιμετωπίζει πολυεπίπεδα τη 
δερματική βλάβη με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, ακόμα 
κι απ’ τη φαρμακευτική ουσία.

ΈΦΑΡΜΟΓΈΣ
Το βάμμα της πρόπολης (διάλυμα 1:2 ή 1:3 με αιθυλική 
αλκοόλη) εφαρμόζεται  είτε τοπικά στις βλάβες, είτε σε 
όλη την ευρύτερη περιοχή, Μπορεί, επίσης, να αναμι-
χθεί, με echinacea, tea tree oil και αλόη. 
Τη συναντάμε επίσης και ως συστατικό καλλυντικών 
και φαρμακευτικών σκευασμάτων για το πρόσωπο, 
το σώμα και τα μαλλιά (κρέμες, λοσιον, σαπούνια, σα-
μπουάν) είτε για την ομορφιά, είτε για την αντιμετώπι-
ση προβληματικών καταστάσεων του δέρματος και του 
τριχωτού.
Θεωρείται ασφαλής για παιδιά και για εκείνους που κά-
νουν ομοιοπαθητική.
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Έλληνες και Μέλισσες. 
Συνοδοιπόροι από την αρχαιότητα
Καινούργια προσέγγιση φέτος για την ετήσια εκδή-
λωση του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθερα-
πείας. Αφορμή στάθηκε η πρόταση της εταιρείας 
Apipharm που φέτος κλείνει 20 χρόνια ζωής και 
προσφέρθηκε να σταθεί δίπλα στο ΕΚΕΜ ως Μέγας 
Χορηγός της φετινής εκδήλωσης.  Μας προτάθηκε 
να προσθέσουμε στο επιστημονικό πρόγραμμα της 
εκδήλωσης και μια εκτενή αναφορά στη σχέση των 
Ελλήνων με τη Μέλισσα και τις θαυματουργές ιδιό-
τητες των προιόντων της από την αρχαιότητα. Μια 
πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση την οποία το ΕΚΕΜ 
χρόνια συζητούσε και φυσικά, την αγκάλιασε θερ-
μά. Φέτος λοιπόν, η εκδήλωση θα γίνει στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο την Κυριακή 15 Δεκεμβρί-
ου . Μετά από τις παρουσιάσεις που θα γίνουν στον 
χώρο του Καφέ και του – σπάνιας ομορφιάς - εσω-
τερικού κήπου του Μουσείου, θα ακολουθήσει μία 
πολύ ιδιαίτερη ξενάγηση στους χώρους του μου-
σείου, όπου θα σταθούμε σε όλα τα σχετικά με τη 
μέλισσα εκθέματα και θα αναλύσουμε τη σχέση της 
με τους αρχαίους Έλληνες. Λόγω της ιδιαιτερότητας 
του χώρου και γενικότερα της φετινής διοργάνω-
σης, οι θέσεις είναι περιορισμένες. Παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το ΕΚΕΜ 
στο 211 2150656 προκειμένου να αποφευχθούν 
προβλήματα με τη διοργάνωση.
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ΈΛΛΉΝΈΣ ΚΑΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ
Με μία λέξη μπορεί να περιγραφεί ακριβέστατα η 
σχέση του Έλληνα με τη Μέλισσα: Συνοδοιπόροι. 
Από πολύ παλιά. Από την αυγή της ιστορίας, τόσο 
στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα, οι Έλ-
ληνες θαύμασαν και λάτρεψαν τη Μέλισσα. Παρα-
δειγματίστηκαν από την κοινωνία της, γεύτηκαν τα 
προιόντα της, ανακάλυψαν τις ευεργετικές τους 
επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, έφτιαξαν 
μύθους γι’ αυτήν, χρησιμοποίησαν το μέλι της σαν 
προσφορά στους θεούς, ονόμασαν τις ιέρειες της 
Αρτέμιδας «Μέλισσες», έκοψαν νομίσματα με τη 
μορφή της…
Παρούσα η Μέλισσα παντού και πάντα στην Ελλά-
δα. Στη διατροφή, στη θεραπεία, στην κοινωνία, στη 
λατρεία. Κομμάτι του πολιτισμού μας.

ΝΈΑ ΈΠΙΣΤΉΟΝΙΚΑ ΔΈΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΉ ΘΈΡΑΠΈΎΤΙ-
ΚΉ ΔΡΑΣΉ ΤΩΝ ΜΈΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Τα προϊόντα της μέλισσας είναι πλέον γνωστά για τις 
πολυάριθμές ιδιότητες τους τόσο στην διατήρηση 
όσο και στην αποκατάσταση της υγείας του ανθρώ-
πινου οργανισμού. 
Γνωρίζουμε και έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν 
για την τονωτική και θρεπτική δράση του βασιλικού 
πολτού στον ανθρώπινο οργανισμό, για την δράση 
του στο νευρικό σύστημα, για τις αντιμικροβιακές 
του ιδιότητες αλλά και για την δράση του κατά της 
υπογονιμότητας. 
Πρόσφατη κλινική μελέτη στην Οξφόρδη μας έδει-
ξε την δράση του βασιλικού πολτού στην καταπο-
λέμηση των εξάψεων που προκαλούνται από την 
εμμηνόπαυση και η οποία ήταν τέσσερις φορές πιο 
αποτελεσματική από γυναίκες που δεν λάμβαναν 
κανένα συμπλήρωμα διατροφής . 
 Έχουμε αναλύσει την πρόπολη και την αντιμικρο-
βιακή της δράση σε βακτήρια, ιούς, μύκητες και 
παράσιτα τόσο σε προβλήματα του στομάχου αλλά 
και του πεπτικού γενικότερα  (διάρροια, γαστρίτι-
δα, έλκη του δωδεκαδακτύλου, χρόνια κολίτιδα, 
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, ελικοβακτηρίδιο 
του πυλωρού), όσο και σε λοιμώξεις του ανώτερου 
αλλά και του κατώτερου αναπνευστικού συστήμα-
τος (βρογχίτιδα, πνευμονία, αντιασθματική δράση, 
υγεία της στοματικής κοιλότητας), για τις αντιφλεγ-
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μονώδεις, αποτοξινωτικές, αντιοξειδωτικές και 
επουλωτικές της ιδιότητες αλλά και για πολλά ακό-
μη οφέλη στην υγεία που έχουμε αναφέρει και στο 
παρελθόν. 
Πρόσφατες κλινικές μελέτες σε ασθενείς που λάμ-
βαναν  φροντίδα στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της 
Talca στη Χιλή, έδειξαν και πολλά ακόμη οφέλη στην 
υγεία των διαβητικών ασθενών μετά τη λήψη της 
πρόπολης και πιο συγκεκριμένα για την δράση της 
στην ενίσχυση της επούλωσης των τραυμάτων του 
διαβητικού ποδιού. Η τοπική εφαρμογή της πρόπο-
λης αποδείχθηκε μια ενδιαφέρουσα θεραπευτική 
στρατηγική ως πρόσθετο στην φροντίδα τραυμάτων 
του ποδιού του διαβήτη λόγω της ικανότητάς της να 
βελτιώνει και να προωθεί την επούλωση με βάση 
το αντιφλεγμονώδες και αντιοξειδωτικό της προφίλ.
Μελέτες της πρόπολης σε πειραματόζωα απέδει-
ξαν την υπογλυκαιμική της δράση παράλληλα με 
την αποκατάσταση της βλάβης σε βλεννογόνους 
του εντέρου και  βελτίωση της εντερική χλωρίδας 
μέσω αύξησης των επιπέδων SCFA , κάνοντας την 
πρόπολη ένα πολλά υποσχόμενο συμπληρωματικό 
προϊόν για την αποκατάσταση της υγείας των διαβη-
τικών ασθενών. 
Γνωρίζουμε και έχουμε αναλύσει επίσης για τα 
οφέλη από την συστηματική λήψη της γύρης των 
μελισσών, τόσο στην τόνωση του οργανισμού όσο 
και στην καταπολέμηση του συνδρόμου χρόνιας κό-
πωσης, λόγω της υψηλής της πρωτεϊνικής απόδο-

σης, παράλληλα με την τόνωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος , την αντιοξειδωτική και την ηπατοπρο-
στατευτική της δράση αλλά και την πολύτιμη συμβο-
λή της στην μείωση φλεγμονών . 
Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες μας δείχνουν την 
προστασία και της γύρης στο Νευρικό σύστημα και 
πιο συγκεκριμένα μελέτες σε πειραματόζωα έδει-
ξαν ότι μπορεί με ασφάλεια να βελτιώσει ελαττώ-
ματα των νευροδιαβιβαστών, τη φλεγμονή, την από-
πτωση και τη διεγερτοτοξικότητα του γλουταμικού. 
Γνωρίζαμε για την προβιοτική δράση της γύρης στο 
έντερο . Νέες κλινικές μελέτες σε ασθενείς έδειξαν 
ότι η γύρη έχει μεγάλο θεραπευτικό δυναμικό και 
στα αρχικά στάδια της κολίτιδας. 
Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε και έχουμε αναλύσει την 
δράση του βασιλικού πολτού και την τόνωση του 
στις εγκεφαλικές και νοητικές λειτουργίες όπως η 
μάθηση και η μνήμη. Πρόσφατες ανακαλύψεις από 
Κέντρο μεταβολικών και εγκεφαλικών νοσημάτων, 
έδειξαν ότι η γύρη των μελισσών μπορεί να βοηθή-
σει στη θεραπεία γνωστικής βλάβης (μνήμη, άνοια).
Η Μελισσοθεραπεία είναι μία επιστήμη που μέσω 
της εξέλιξης και της έρευνας μας δίνει την δυνατό-
τητα να ανακαλύπτουμε παραπάνω πληροφορίες 
για τις θεραπευτικές δράσεις των προϊόντων της 
μέλισσας, με σκοπό την πρόληψη αλλά και την θε-
ραπεία, προάγοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
την υγεία και την μακροζωία που μας προσφέρει η 
καθημερινή τους λήψη.  
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ΤΙ ΈΙΝΑΙ Ή ΜΈΛΙΣΣΟΘΈΡΑΠΈΙΑ
Η σχέση του ανθρώπου με τη μέλισσα είναι πολύ 
παλιά. Σπηλαιογραφίες  χιλιάδων ετών αποδεικνύ-
ουν πως οι πρόγονοι μας εκτιμούσαν (και έκλεβαν) 
το γλυκό μέλι. Και όλοι οι λαοί που ανέπτυξαν πο-
λιτισμό, ασχολήθηκαν συστηματικά με τη μελισ-
σοκομία και χρησιμοποίησαν τα προιόντα της στη 
διατροφή τους αλλά και για τη διατήρηση ή την απο-
κατάσταση της υγείας τους. Επιστημονικά μιλώ-
ντας, η Μελισσοθεραπεία είναι η χρήση των προϊ-
όντων της μέλισσας για θεραπευτικούς λόγους. Και 
φυσικά, είναι επιστήμη, καθώς έχει όλη την απαι-
τούμενη μεθοδολογία, αλλά και επαναλαμβανόμενα 
αποτελέσματα. Ετυμολογικά μιλώντας όμως, η Με-
λισσοθεραπεία ως λέξη περιλαμβάνει 2 φορές την 
έννοια της μέριμνας και της φροντίδας. «Μελ» είναι 
το αρχαίο θέμα για το «μέλι» και τη «μέλισσα» αλλά 
και για το «μέλημα» (το ενδιαφέρον). Θεραπεία ήταν 
η υποστήριξη, η φροντίδα (γνωστή η έκφραση «ο 
θεράπων ιατρός» από την οποία προέκυψε και η 
λέξη θεραπεία). Η Μελισσοθεραπεία λοιπόν είναι η 
επιστήμη που μας φροντίζει…    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.00 Προσέλευση- Χαιρετισμοί
11.15 Τι είναι η Μελισσοθεραπεία
11.30  Η Μελισσα στην Αρχαία Ελλάδα- 

τροφή, Θεραπεια, Πολιτισμός 
11.45  Πρόσφατα Επιστημονικα Δεδομενα 

για τις δράσεις των προιόντων της 
Μέλισσας

12.00  Ξενάγηση
13.30  Ελαφρύ Γεύμα και Cocktail

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2019
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ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΝΕΑΡΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ;

Ο ι κυψέλες είναι πολυσύχναστα μέρη. Οι νεαρές μέ-
λισσες τρέχουν γύρω ασταμάτητα  και κάνουν τις 

δουλειές τους, ενώ οι μεγαλύτερες μέλισσες περνούν 
την ημέρα με την αναζήτηση τροφής και κοιμούνται τη 
νύχτα. «Το μοντέλο δραστηριότητάς τους σε όλο το ει-
κοσιτετράωρο θέτει το ερώτημα κατά πόσο οι νεαρές 
μέλισσες κοιμούνται όπως οι συλλέκτριες», λένε οι Ada 
Eban-Rothschild και Guy Bloch, από το Πανεπιστήμιο 
της Ιερουσαλήμ .  Κινηματογραφήσαν και παρακολου-
θήσαν τις δραστηριότητες των παλαιότερων και νεαρών 
μελισσών για να δουν εάν κοιμούνται οι νεαρές μέλισ-
σες .Σύμφωνα με την ομάδα, το κάνουν και μάλιστα οι 
συνήθειες του ύπνου τους ήταν αρκετά παρόμοιες. Οι 
μόλις 3 ημερών, σε ηλικία, μέλισσες κοιμήθηκαν τόσο 
βαθιά, όσο και οι ηλικιωμένες συλλέκτριες και κινού-
νταν από ελαφρύ και μεσαίο ύπνο μέχρι να φτάσουν 
στον βαθύ ύπνο. Αλλά ο τρόπος, που οι νεαρές μέλισσες 

μετακινούνταν μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων 
ύπνου, ήταν διαφορετικός από των πρεσβυτέρων τους.        
Αντί να ξυπνούν αμέσως, όπως οι συλλέκτριες που με-
τακινούνται κατευθείαν από τον βαθύ ύπνο στη απόλυτη 
συνείδηση, έτσι και οι νεαρές μέλισσες μερικές φορές 
βυθίστηκαν πάλι σε βαθύ ύπνο ενώ φαινόταν σαν να έρ-
χονταν να ξυπνήσουν και συχνά μετακινούνταν μεταξύ 
μικρού, μεσαίου και βαθύ ύπνου. Επίσης, οι νεαρές σε 
σύγκριση με τις συλλέκτριες, οι οποίες μόλις ξυπνάνε 
το πρωί παραμένουν ενεργές μέχρι το ηλιοβασίλεμα,  
ξύπνησαν μόνο για κάποιες ώρες, πριν αποκοιμηθούν 
ξανά.
Συνολικά, οι νεαρές μέλισσες κοιμήθηκαν τόσο πολύ 
όσο οι γηραιότερες τους και ήταν εύκολο να ξυπνή-
σουν όταν άνοιγαν τα φώτα, αλλά οι παλαιότερες μέ-
λισσες είχαν ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο ύπνου 
που οι νεαρές δεν είχαν. 

KATHRYN PHILLIPS, JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY - Α© The Company of Biologists Limited 2008
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Ύλικά για 8-10 άτομα
1 ενιαίο κομμάτι μπριζόλα μοσχαρί-
σια κόντρα, χωρίς το κόκαλο, 3.5-4 
κιλά περίπου
1 κ.σ. αλάτι
2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκκομένο
2 σκελίδες σκόρδου, ολόκληρες
250 γρ. μικρά λευκά μανιτάρια, κομ-
μένα στα 4 (προαιρετικά)
300 ml. καλό λευκό κρασί (κατά προ-
τίμηση Viogner)
700 ml ζωμός λαχανικών
2 κ.σ. κορν φλάουερ, διαλυμένο σε 1 
κ.σ. νερό
1-2 (ανάλογα με τα γούστα σας) κ.σ. 
μουστάρδα Dijon
1-2 (πάλι ανάλογα με τα γούστα σας) 
κ.σ. μέλι, κατά προτίμηση ανθέων
1 κ.γ. ξύδι από κόκκινο κρασί
3 κ.σ. φυλλαράκια φρέσκου θυμα-
ριού, ψιλοκομμένα, ή 1 κ.σ. ξερό 
θρούμπι, θρυμματισμένο

Α λείφουμε το κρέας με το αλάτι και 2 κ.σ. από το μετρημένο ελαιό-
λαδο, το σκεπάζουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε έξω από το 

ψυγείο για 1 ώρα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180oC. Βάζουμε 
το μοσχάρι σε ένα ταψί και το ψήνουμε για περίπου 2 ώρες. Αν έχου-
με θερμόμετρο μαγειρικής, το μπήγουμε στο πιο χοντρό σημείο του 
κρέατος. Για όλους όσοι το τρώνε μέτρια ψημένο, είναι έτοιμο όταν 
το θερμόμετρο δείχνει 60ο-62οC. Αν το θέλετε καλοψημένο, θα πρέπει 
το θερμόμετρο να δείξει 68οC. Προσοχή πάνω από 71ο-72οC θα βγει 
στεγνό. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, μπήγουμε στο κρέας ένα μεταλ-
λικό σουβλάκι. Αν βγει από την οπή κόκκινο ζουμί, είναι άψητο, ροζέ, 
μέτρια ψημένο, αν βγει διάφανο ζουμί, καλοψημένο. Επίσης, περνάμε 
γρήγορα τα δάχτυλά μας πάνω στο σουβλάκι. Αν ‘γλιστράνε’, σημαίνει 
ότι το ενδομυϊκό λίπος έχει λιώσει και το κρέας έχει ψηθεί καλά. Αν 
κολλάνε, παρατείνουμε το ψήσιμο. 20 λεπτά προτού το ξεφουρνίσου-
με, δηλ. περίπου στη 1 ½ ώρα, βάζουμε στο ταψί το κρεμμύδι και το 
σκόρδο. Όταν το κρέας είναι έτοιμο, το βγάζουμε από το ταψί, το βά-
ζουμε σε μια μεγάλη πιατέλα, το σκεπάζουμε και το κρατάμε σε ζεστό 
μέρος μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα.
Σάλτσα: Πετάμε από το ταψί όλο το λίπος που έσταξε από το κρέας 
κατά το ψήσιμο εκτός από 1 κουταλιά. Ρίχνουμε στο καυτό ταψί το 
κρασί, το οποίο θα αρχίσει να κοχλάζει αμέσως. Με μια ξύλινη σπά-
τουλα τρίβουμε τον πυθμένα του ταψιού, ώστε να διαλυθούν τα καμέ-
να υπολείμματα από το ψήσιμο του κρέατος μέσα στο κρασί.
Βάζουμε μια μικρή κατσαρόλα στη φωτιά και αφού ζεσταθεί καλά, ρί-
χνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο (1 κ.σ. σούπας) και σοτάρουμε τα μα-
νιτάρια για 1-2 λεπτά. Παραλείπουμε αυτό το στάδιο, αν δεν θέλουμε 
να βάλουμε μανιτάρια. Σουρώνουμε τα υγρά από το ταψί (σε αυτήν 
την φάση, δηλ. δεν χρειαζόμαστε άλλο το κρεμμύδι και το σκόρδο) και 
τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε τον ζωμό λαχανικών και 
βάζουμε τη σάλτσα μέχρι να μειωθεί ο όγκος στο μισό. Βάζουμε το δι-
αλυμένο κορν φλάουρ και αφήνουμε τη σάλτσα να πάρει 1-2 βράσεις, 
μέχρι να δέσει, προσθέτοντας στο τέλος και τα υγρά που έχει βγάλει το 
κρέας στην πιατέλα. Απομακρύνουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε, 
ανακατεύοντας το μέλι, τη μουστάρδα, το θυμάρι και το ξίδι. Δοκιμά-
ζουμε το αλατοπίπερο.
Κόβουμε το κρέας με κοφτερό μαχαίρι σε λεπτές φέτες και το σερβί-
ρουμε με πουρέ πατάτας με ελαιόλαδο, μπουκετάκια μπρόκολου βρα-
σμένα αλ ντέντε (όχι πάνω από 3 λεπτά), περιχυμένα με λάδι, καθώς 
και τη σάλτσα σε σαλτσιέρα για να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει.

Ροστ μπιφ με σάλτσα 
θυμαριού και μουστάρδας

ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ
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μελίαμα ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ;

ΦΑΡΜΑΚΈΙΑ
ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ ΛΕΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΥΚΩΝ 10 210 2855123 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΑΝΑΡΗ 23, ΔΑΦΝΗ  210 9716491
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΙΚΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 210 6779490 
ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 31 ΚΥΨΕΛΗ  210 8815039 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 294Β ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ 210 2281380 
M. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ  ΑΦΑΙΑΣ 5 ΑΙΓΙΝΑ 22970 25594
ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39 ΦΡΕΑΤΥΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 4536715
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 10 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 210 2230852 
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΧΑΙΜΑΝΤΑ 7 210 8025279
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ MIMH ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 35 ΑΧΑΡΝΕΣ 210 2464226
ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 34 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  210 9582653
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  ΛΑΘΕΑΣ 56 ΑΧΑΡΝΕΣ  210 2477556
ΛΕΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 40 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 210 7600210
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 22 ΠΕΡΑΜΑ  210 4412348 
ΛΥΓΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ  ΚΟΙΛΗΣ 5-9 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 210 3470600 
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.  Ν. ΓΚΥΖΗ 4 ΑΘΗΝΑ 210 6463049
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΟΜΗΡΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 210 8040981 
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

ΠΝΈΎΜΟΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 235 ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ 210 8663677

ΓΈΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 
ΓΚΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9, ΚΡΥΟΝΕΡΙ 210 6221224 

APITHERAPISTS
ΔΑΝΑΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 6985 122786

ΦΑΡΜΑΚΈΙΑ – ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ ΜΈΛΙΣΣΟΘΈΡΑΠΈΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΟΜΗΡΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  210 8040981
ΛΕΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 40 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 210 7600210Εξ
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019
προηγούμενα τεύχη

μελίαμα

µελίαµα
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 – ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014

www.ekem.org.gr Τεύχος 19

Περιοδική Έκδοση του Επιστηµονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Παγκόσµιο 
συνέδριο Μελισσοκοµίας 
Apimondia 2013 Kiev

Τι αποκαλύπτει 
ο βόµβος 

των µελισσών

10ο ΜΕΛΙΑΜΑ
Η µελισσοθεραπεία 

στην πράξη

MELIAMA 19o_issues.indd   1 2/12/13   10:05 PM

µελίαµα
ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

www.ekem.org.gr Τεύχος 20

Περιοδική Έκδοση του Επιστηµονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Aganetha Dyck,  
Μελισσοκοµικά 

γλυπτά

Προϊόντα 
µέλισσας 

και τερηδόνα

Το µέλι θεραπεύει 
το βήχα καλύτερα 
από τα φάρµακα

ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

μελίαμα
ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

www.ekem.org.gr Τεύχος 30

Περιοδική Έκδοση του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Bασιλικός 
πολτός εναντίον 

χοληστερίνης

Αντιαλλεργική 
δράση 
γύρης

H παγκόσμια 
ημέρα 

της μέλισσας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΘΕΑΣ 56 ΑΧΑΡΝΕΣ 210 2477556
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ MIMH ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 35 ΑΧΑΡΝΕΣ 210 2464226
ΛΥΓΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΙΛΗΣ 5-9 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 210 3470600
ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39 ΦΡΕΑΤΥΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ  210 4536715
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 10 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 210 2230852
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 22 ΠΕΡΑΜΑ 210 4412348
ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ 15 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 11 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  2114000145
ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΜΕΛΟΥ 275 ΝΙΚΑΙΑ  :210 4913889
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 72 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ  210 4612 666
ΜΠΛΕΤΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 23-25 ΑΘΗΝΑ  210 5248852
ΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 , ΑΝΑΣΤΑΣΗ,   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  2104626785
ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 167 ΑΘΗΝΑ  210 8670115
ΚΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑ 45 & ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 160 ΠΑΤΗΣΙΑ  210 2018538
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 294B ΑΘΗΝΑ  210 2281380
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΑΙΚ.-  ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΘΗΒΩΝ 374 ΑΙΓΑΛΕΩ  210 5984700
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