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H αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και 
μελιτοφόρων μελισσών είναι μια μεγάλη ιστορία. 
Οι μελιτοφόρες μέλισσες (Apis mellifera) είναι 
έντομα τα οποία δεν έχουν ακριβώς εξημερωθεί. 
Ωστόσο οι άνθρωποι έχουν μάθει πώς να τις 
διαχειρίζονται, φτιάχνοντας μελίσσια και παρέχοντας 
τους κυψέλες ώστε να μπορούν να αποσπούν 
ευκολότερα το μέλι και το κερί από αυτές. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΙΤΟΦΟΡΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΩΝ
ΑΡΘΡΟ: HTTPS://WWW.THOUGHTCO.COM/HISTORY-HONEY-BEES-AND-HUMAN-
MANAGEMENT-171271 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ν. ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ
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Σ ύμφωνα με έρευνες που εκδόθηκαν το 2015, 
αυτό συνέβαινε στην Ανατολία ήδη πριν από 

τουλάχιστον 8.500 χρόνια. Παρόλα αυτά οι φυ-
σιολογικές αλλαγές των μελισσών στα τεχνητά 
μελίσσια είναι αμελητέες σε σχέση με αυτές που 
ζουν «ελεύθερα» και δεν υπάρχουν συγκεκριμέ-
νοι πληθυσμοί μελισσών που να μπορούν αξιό-
πιστα να χαρακτηριστούν ως εξημερωμένοι ή ως 
άγριοι.

  Τρία γενετικά διακριτά υποείδη μελιτοφόρων με-
λισσών έχουν αναγνωριστεί ωστόσο στην Αφρι-
κή, την ανατολική Ευρώπη και τη δυτική Ευρώ-
πη. Ο Harpur και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι 
η Apis mellifera κατάγεται από την Αφρική και 
έχει αποικίσει την Ευρώπη τουλάχιστον δύο φο-
ρές, δίνοντας τα γενετικά διακριτά είδη της Ανα-
τολής και της Δύσης. Παραδόξως, σε αντίθεση 
με τα περισσότερα «εξημερωμένα» είδη, οι υπό 
ανθρώπινη διαχείριση μέλισσες έχουν μεγαλύτε-
ρη γενετική ποικιλομορφία από τους γενετικούς 
προγόνους τους (βλ. Harpur et al. 2012). 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

  Φυσικά, είμαστε ευγνώμονες στη δηλητηριώδη 
Apis mellifera για το ρευστό της μέλι. Το μέλι εί-
ναι ένα από τα πιο πλούσια σε ενέργεια φυσικά 
τρόφιμα, αποτελούμενο από μια συμπυκνωμένη 
πηγή φρουκτόζης και γλυκόζης, η οποία περιέχει 
περίπου 80-95% σάκχαρα. Το μέλι περιέχει ανι-
χνεύσιμες ποσότητες από πλήθος βιταμινών και 
μετάλλων απαραίτητων για τον ανθρώπινο οργα-
νισμό και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
συντηρητικό. Το άγριο μέλι, το οποίο συλλέγεται 
από μέλισσες σε φυσικό περιβάλλον, περιέχει 
συγκριτικά μεγαλύτερες ποσότητες πρωτείνης 
καθώς περιέχει περισσότερες προνύμφες μελισ-
σών ή τμήματα προνυμφών από αυτό των μελισ-
σών «υπό αιχμαλωσία». Το μέλι σε συνδυασμό 
με προνύμφες μελισσών αποτελεί άριστη πηγή 
ενέργειας λιπιδίων και πρωτεινών.

  Το κερί μελισσών, η ουσία που παράγεται από τις 
μέλισσες ώστε να περιβάλλουν τις προνύμφες 
τους μέσα σε κηρήθρες, χρησιμοποιούνταν και 
χρησιμοποιείται ακόμα για συγκόλληση τμημά-

των, στεγανοποίηση, αδιαβροχοποίηση, καύσιμο 
σε λάμπες ή ως συστατικό των διαφόρων ειδών 
κεριών. Η τοποθεσία Dikili Tash, ελληνικός αρ-
χαιολογικός χώρος της νεολιθικής εποχής κατά 
την 6η χιλιετία π.Χ., παρέχει στοιχεία για τη χρήση 
του κεριού μελισσών ως συνδετικού παράγοντα. 
Οι Αιγύπτιοι κατά την περίοδο του Νέου Βασιλεί-
ου (16ος-11ος αι. π.Χ.) χρησιμοποιούσαν το κερί 
μελισσών για ιατρικούς σκοπούς, καθώς επίσης 
και για την ταρίχευση και το τύλιγμα της μούμιας. 
Στους κινέζικους πολιτισμούς της εποχής του 
Χαλκού χρησιμοποιούνταν στην τεχνική του χα-
μένου κεριού (μία μέθοδος χύτευσης σε καλούπι) 
ήδη από το 500 π.Χ., καθώς και ως καύσιμα κεριά 
την Περίοδο των Μαχόμενων Κρατών (375-221 
π.Χ).

ΠΡΩΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

  Η αρχαιότερη καταγεγραμμένη χρήση του μελιού 
χρονολογείται τουλάχιστον στην Ανώτερη Παλαι-
ολιθική Περίοδο, περίπου 25.000 χρόνια πριν. Η 
επικίνδυνη ενασχόληση με τη συλλογή μελιού 
από άγριες μέλισσες επιτυγχανόταν τότε, όπως 
και σήμερα, με μια ποικιλία μεθόδων, συμπε-
ριλαμβανομένου του καπνίσματος της κυψέλης 
ώστε να μειωθεί η αντίδραση των μελισσών-
φρουρών.

  Ευρήματα λίθινων έργων τέχνης της Ανώτερης 
Παλαιολιθικής περιόδου από την Ισπανία, Ινδία, 
Αυστραλία και Νότια Αφρική απεικονίζουν όλα 
τη διαδικασία συλλογής μελιού. Στο σπήλαιο 
Atlamira, στην Κανταβρία της Ισπανίας, βρίσκο-
νται απεικονίσεις κηρηθρών, χρονολογούμενες 
περίπου 25.000 χρόνια πριν. Στο μεσολιθικής πε-
ριόδου δίκτυο σπηλαίων Cueva de la Araña στη 
Βαλένθια της Ισπανίας επίσης συναντώνται απει-
κονίσεις συλλογής μελιού, σμηνών μελισσών και 
ανθρώπων που σκαρφαλώνουν σε σκάλες ώστε 
να πλησιάσουν τις μέλισσες, με χρονολογική ηλι-
κία περίπου 10.000 χρόνων.

  Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι η διαδικασία 
συλλογής μελιού είναι ακόμα αρχαιότερη από τα 
παραπάνω ευρήματα, αφού τα κοντινά μας ξα-

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
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δέρφια, τα πρωτεύοντα, συλλέγουν συχνά και τα 
ίδια μέλι. Ο Crittendon έχει προτείνει ότι πέτρινα 
εργαλεία τεχνοτροπίας Oldowan της Κατώτερης 
Παλαιολιθικής περιόδου θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιούνται για το άνοιγμα κυψελών, και δεν 
υπάρχει κανένας λόγος για οποιονδήποτε Αυ-
στραλοπίθηκο ή πρώιμο Homo που σεβόταν τον 
εαυτό του να μην το κάνει.

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ

  Μία πρόσφατη μελέτη (Roffet-Salque et al. 2015) 
ανέφερε την ανακάλυψη υπολειμμάτων λιπιδί-
ων από κερί μελισσών μέσα σε μαγειρικά δο-
χεία προϊστορικής εποχής από τη Γερμανία έως 
τη βόρεια Αφρική. Τα αρχαιότερα παραδείγματα, 
όπως λένε οι ερευνητές, προέρχονται από τις πε-
ριοχές Catalhoyuk και Cayonu Tepesi στην Τουρ-
κία, και τα δύο χρονολογούμενα στην 7η χιλιετία 

π.Χ. Αυτά βρέθηκαν μέσα σε μπολ που περιείχαν 
επίσης λίπος από θηλαστικά. Επιπλέον αποδεικτι-
κό στοιχείο αποτελεί η εύρεση ενός μοτίβου που 
μοιάζει με κηρήθρα σε τοιχογραφία στην περιοχή 
Catalhoyuk.

  Ο Roffet-Salque και οι συνεργάτες του αναφέ-
ρουν ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα τους, η πρα-
κτική έγινε ευρέως διαδεδομένη στην Ευρασία 
κατά το 5.000 π.Χ. και ότι τα πολυπληθέστερα 
στοιχεία για την εκμετάλλευση μελιτοφόρων με-
λισσών από πρώιμους αγρότες προέρχονται από 
τη βαλκανική χερσόνησο.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Μέχρι την ανακάλυψη του Tel Rehov ωστόσο, τα 
στοιχεία για την αρχαία μελισσοκομία περιορίζο-
νταν σε κείμενα και τοιχογραφίες (και φυσικά σε 
εθνολογικές και προφορικές καταγραφές. Ο ακρι-
βής προσδιορισμός του πότε ξεκίνησε η μελισ-
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σοκομία είναι λοιπόν ιδιαίτερα δύσκολος. Τα πιο 
πρώιμα στοιχεία είναι καταγραφές χρονολογού-
μενες την εποχή του Χαλκού στη Μεσόγειο.

  Μινωικές καταγραφές γραμμένες σε Γραμμική 
Β περιγράφουν μεγάλα αποθέματα μελιού και, 
με βάση καταγεγραμμένα στοιχεία, εργασίες με-
λισσοκομίας διεξάγονταν στα περισσότερα κράτη 
της εποχής του Χαλκού, συμπεριλαμβανομένης 
της Αιγύπτου, των Σουμέριων, της Ασσυρίας, της 
Βαβυλωνίας και του Βασιλείου των Χετταίων. Οι 
Ταλμουδικοί Νόμοι από τον 6ο αιώνα π.Χ. περι-
γράφουν τους κανόνες της συγκομιδής μελιού το 
Σάββατο και της σωστής επιλογής του σημείου το-
ποθέτησης των κυψελών σε σχέση με τις ανθρώ-
πινες κατοικίες.

TEL REHOV

  Οι αρχαιότερες εγκαταστάσεις μεγάλης παρα-
γωγής μελιού που έχουν καταγραφεί μέχρι σή-
μερα βρίσκονταν στο Tel Rehov της εποχής του 

Σιδήρου, στην κοιλάδα της Ιορδανίας του βόρει-
ου Ισραήλ. Σε αυτήν την τοποθεσία, μια μεγάλη 
εγκατάσταση από ημιτελείς πήλινους κυλίνδρους 
περιείχε υπολείμματα από κηφήνες μελισσών, 
εργάτριες, μέλι και προνύμφες.

  Αυτό το αρχαίο μελισσοκομείο αποτελούνταν από 
περίπου 100-200 κυψέλες. Κάθε κυψέλη διέθε-
τε μια τρύπα στη μία πλευρά ώστε οι μέλισσες 
να εισέρχονται και να εξέρχονται, και ένα πώμα 
στην αντίθετη πλευρά για να έχουν πρόσβαση οι 
μελισσοκόμοι στις κηρήθρες. Οι κυψέλες βρίσκο-
νταν σε μια μικρή αυλή, μέρος ενός μεγαλύτερου 
αρχιτεκτονικού συγκροτήματος που καταστράφη-
κε περίπου το 826-970 π.Χ. Μέχρι σήμερα έχουν 
εκσκαφεί περίπου 30 κυψέλες. Οι μελετητές πι-
στεύουν ότι πρόκειται για τις μελιτοφόρες μέλισ-
σες της Ανατολίας (Apis mellifera anatoliaca), βα-
σιζόμενοι σε μορφομετρικές αναλύσεις. Σήμερα 
οι συγκεκριμένες μέλισσες απουσιάζουν από την 
περιοχή.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 
8 διαλέξεις για τις μέλισσες

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οι μοναδικές αυτές διαλέξεις του R. 
Steiner αποκαλύπτουν την κρυφή σοφία 

των εργασιών στην κοινωνία των μελισσών. 
Μιλώντας στην Ελβετία το 1923, ως απά-
ντηση στις ανησυχίες των μελισσοκόμων, 
ο Steiner παρέδωσε μια σειρά διαλέξεων, 
των οποίων το πολυεπίπεδο περιεχόμενο, 
η δομή και η διατύπωση είναι απαράμιλλα.
Από τις φυσικές απεικονίσεις των καθημε-
ρινών δραστηριοτήτων των μελισσών έως 
τις πιο υψηλές εσωτερικές επιγνώσεις, οι 
διαλέξεις αυτές περιγράφουν την ασυνεί-
δητη σοφία της κυψέλης και τη σύνδεσή της 
με τον τρόπο που βιώνουμε την υγεία, τον 
πολιτισμό και το σύμπαν. 
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο σε μελισ-
σοκόμους όσο και σε εκείνους που αγαπούν 
τη φύση και τις μέλισσες. Επίσης, απευθύ-
νεται σε εκείνους που θέλουν να κατανο-
ήσουν καλύτερα την πραγματική φύση της 
μέλισσας, και επιθυμούν να συμβάλουν στη 
θεραπεία της κρίσης που περνά η «κυψέλη» 
στην εποχή μας.

ΤΟΥ RUDOLF STEINER

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ETRA: 210 9811753 – WWW.ETRA.GR • EMAIL: ETRAPUBLISHING@GMAIL.COM
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ΤΟ 10-ΥΔΡΟΞΥ-2-ΔΕΚΕΝΟΪΚΟ 
ΟΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΣΗ 
ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
YUAN-CHANG YANG1, WING-MING CHOU1, DEBORA ARNY WIDOWATI1, I-PING LIN1,2 AND CHI-CHUNG PENG

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ν. ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 Ο βασιλικός πολτός, το αποκλειστικό φαγητό των 
προνυμφών των βασιλισσών μελιτοφόρων μελισ-
σών, θεωρείται ως το καινοτόμο συμπλήρωμα για 
την προώθηση της ανθρώπινης υγείας. Η λειτουρ-
γία του βασιλικού πολτού μπορεί να αποδοθεί στο 
κυριότερο και πιο ξεχωριστό του λιπαρό οξύ, το 
10-υδρόξυ-2-δεκενοϊκό οξύ (10-HDA). Η παρού-
σα μελέτη διερεύνησε την αντιφλεγμονώδη δράση 
του 10-HDA στα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του 
παχέος εντέρου (WiDr), και επίσης την επίδρασή 
του στην ανάπτυξη παθογενούς μικροβιώματος.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ
Οι προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες (pro-inflammatory 
cytokines), η ανταγωνιστική για τον υποδοχέα κυ-
τοκίνη (IL-1ra) και ο πυρηνικός παράγοντας κ-Β 
(NF-κB) σε καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου 
αναλύθηκαν είτε με την ανοσοενζυμική μέθοδο 
ELISA ή με αυτή του western blot. Η ικανότητα του 
10-HDA για αναστολή της ανάπτυξης του μικρο-
βιώματος αξιολογήθηκε με τον προσδιορισμό των 
ελάχιστων συγκεντρώσεων ανασταλτικών παρα-
γόντων (MIC) και των ελάχιστων συγκεντρώσεων 
βακτηριοκτόνων παραγόντων (MBC).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Η παραγωγή των προ-φλεγ-
μονωδών κυτοκινών, 
ιντερλευκίνης (IL)-8, IL-
1β και του παράγοντα α 
για τη νέκρωση όγκων 
(TNF-α) στα καρκινικά 
κύτταρα του παχέος 
εντέρου διαμορφώθη-
κε καθοριστικά από το  
10-HDA. Οι κυτοκίνες 
IL-8 αποκλείστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό από την παρουσία 10-HDA 3 mM, 
ενώ οι IL-1β και ο TNF-α μειώθηκαν σημαντικά. 
To 10-HDA αύξησε τις IL-1ra ανά δόση. Το μονο-
πάτι του παράγοντα NF-κB λάμβανε χώρα κυρί-
ως σε απόκριση στις προ-φλεγμονώδεις κυτο-

κίνες και ο παράγοντας NF-κB μειώθηκε έπειτα 
από κατεργασία με 10-HDA. Το 10-HDA έδρασε 
ως ισχυρό βακτηριοκτόνο ενάντια σε παθογόνα 
ειδικά για τον άνθρωπο ή για τα ζώα, συμπε-
ριλαμβανομένων των Staphylococcus aureus, 
Streptococcus alactolyticus, Staphylococcus 
intermedius B, Staphylococcus xylosus, Salmonella 
cholearasuis, Vibro parahaemolyticus and Escherichia 
coli (hemolytic).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι 

σε εργαστηριακές συνθή-
κες το 10-HDA από το 

βασιλικό πολτό πα-
ρουσίασε αντιφλεγ-
μονώδη δράση σε 
καρκινικά κύτταρα 
του παχέος εντέ-
ρου, όπως επίσης 
και αντιβακτηριακή 

δράση εναντίον ζωικών παθογόνων. Το 10-HDA 
απέδειξε τη δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί 
ως αντιφλεγμονώδης παράγοντας και βακτηριο-
κτόνο για τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπι-
νου γαστρεντερικού σωλήνα.



14

μελίμελίαμααμα ΑΡΘΡΟ



15

ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

Η PLT HEALTH ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ 
ΩΣ «ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ» 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία PLT Health εισάγει ένα σκεύασμα 
πρόπολης στο βορειοαμερικανικό οπλοστάσιο 

ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Το προ-
ϊόν προορίζεται για την ενίσχυση της υγείας της άνω 
αναπνευστικής οδού. Εν μέσω μιας ραγδαία ανα-
πτυσσόμενης αγοράς προϊόντων ενίσχυσης του ανο-
σοποιητικού, «το σκεύασμα της πρόπολης δεν είναι 
σε καμία περίπτωση ένα me-too σκεύασμα», αναφέ-
ρει ο Steve Fink, αντιπρόεδρος της PLT Health, στη 
σελίδα NutritionInsight. «είναι κάτι διαφορετικό. Το 
τελευταίο εξάμηνο γράφονται πολλά για τις β-γλυκά-
νες, τη βιταμίνη D και την εχινάκεια. Δεν προσπαθού-
με να προφτάσουμε τη  μόδα της ανοσοενίσχυσης, 
μετακινούμαστε σε νέο έδαφος.» Η πρόπολη φαίνεται 
να προσδίδει αντιμυκητιακές και αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες στις κυψέλες των μελισσών -κάτι που απο-
τελεί και τη βάση για την δυνατότητά της προς τη βελ-
τίωση της ανθρώπινης υγείας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
 Η ιατρική χρήση της πρόπολης λαμβάνει χώρα από 
την αρχαιότητα, με το τσάι με μέλι να αποτελεί κοινή 
σπιτική θεραπεία κατά της γρίπης. Προχωρώντας 
μερικές χιλιετίες, έρευνες προτείνουν πως η πρό-
πολη πιθανόν να παίζει ρόλο στην αντιμετώπιση μο-

λύνσεων της άνω αναπνευστικής οδού (URTIs ) και 
δυνητικά κατά του COVID-19. Σε μία κλινική μελέτη 
υποστηριζόμενη από την PLT Health, τα υπό μελέτη 
υποκείμενα με ήπιες μολύνσεις URTIs λάμβαναν το 
σκεύασμα με τη μορφή στοματικού σπρέι τρεις φορές 
τη μέρα. Μετά από τρεις μέρες θεραπείας, το 83% των 
ασθενών που λάμβαναν το στοματικό σπρέι πρόπολης 
παρουσίασαν εξάλειψη 43 συμπτωμάτων. Αντιθέ-
τως, 72% των υποκειμένων στην ομάδα που έλαβαν 
placebo θεραπεία, είχαν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα 
που παρέμεινε. Η θεραπεία απλών URTIs έλαβε χώρα 
2 ημέρες νωρίτερα από ότι αναμενόταν, από τις 5 ημέ-
ρες δηλαδή που ήταν καταγεγραμμένες για την ομάδα 
που αποτελούσε το δείγμα ελέγχου (control group). 
Σύμφωνα με τα ευρήματα ξεχωριστών ερευνών, μία 
ιαπωνική μελέτη αποκάλυψε πως φυσικά συστατικά 
από την πρόπολη και από το φυτό ashwagandha μπο-
ρούν πιθανόν να χρησιμοποιηθούν σαν αποτελεσματι-
κό εργαλείο κατά του νέου κορονοϊού. Τον Αύγουστο 
μία μελέτη έδειξε επίσης ότι το μέλι θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική των αντιβιοτικών σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μολύνσεων URTIs –αλλά 
όχι ειδικά κατά του COVID-19. Το προϊόν μπορεί να 
έχει τη μορφή πλήθους σκευασμάτων, που περιλαμ-
βάνουν σπρέι, παστίλιες, τζελ, χάπια, κάψουλες, τσί-
χλες, μασώμενα και στικς.
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ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
  Η πρόπολη βρισκόταν στο πλάνο σχεδιασμού νέων 
προϊόντων της PLT Health για κάποιο διάστημα, αλλά 
η εταιρεία αποφάσισε να επιταχύνει την κυκλοφορία 
του συστατικού της, «καθώς η αγορά αναζητά φρέ-
σκιες, καινούριες οπτικές σχετικά με την υγεία του 
ανοσοποιητικού», λέει ο Fink. Η πατενταρισμένη τε-
χνολογία της, παράγει ένα συστατικό τυποποιημένο 
για έξι αντιμικροβιακές βιοενεργές πολυφαινόλες, 
το οποίο αποδίδει σταθερή δόση με επαναλαμβανό-
μενα οφέλη για την υγεία. Καθαρίζει την πρώτη ύλη, 
απομακρύνει το κερί και τις ρητίνες και περιλαμβάνει 
εκχύλιση και συγκέντρωση για να δημιουργηθεί ένα 
βασικό συστατικό που περιέχει ως και 50% πολυ-
φαινόλες. Αυτή η διαδικασία είναι τυποποιημένη για 
τις έξι πλέον βιοενεργές πολυφαινόλες της πρόπο-
λης: χρυσίνη, γαλανγκίνη, πινοκεμπρίνη, απιγενίνη, 
pinobanksin και κουερσετίνη. Η τεχνολογία είναι ζω-
τικής σημασίας για την παραγωγή καθώς η σύνθεση 
της εμπορεύσιμης πρόπολης ποικίλει δραματικά ανά-
λογα με τη γεωγραφική περιοχή, την τοπική χλωρίδα, 
την εποχή του χρόνου και την ποικιλία των μελισσών.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ
Η πρόπολη συνήθως χρησιμοποιείται ως σφραγιστι-
κό ανοιγμάτων στην κυψέλη. Οι μελιτοφόρες μέλισ-
σες δημιουργούν αυτή τη ρητινώδη ουσία ανακατεύ-
οντας σάλιο, κερί και εκκρίσεις από δέντρα και άλλες 

φυτικές πηγές. «Σε μία κυψέλη, παραπάνω από 300 
ενεργά συστατικά που περιέχονται στην πρόπολη, 
γνωστή επίσης ως «κόλλα των μελισσών», συμβάλ-
λουν στη δημιουργία ενός ασηπτικού περιβάλλοντος 
για τη διατήρηση της υγείας της αποικίας εναντίον 
ενός πλήθους από πιθανά παθογόνα», εξηγεί ο Sid 
Hulse, αντιπρόεδρος του τμήματος ανάπτυξης προϊό-
ντων της PLT Health. «Παρότι έχει 50.000 κατοίκους, 
90% υγρασία και μια εσωτερική θερμοκρασία κοντά 
στους 100 βαθμούς F, η κυψέλη αποτελεί ένα από τα 
πιο αποστειρωμένα περιβάλλοντα στη φύση. Η πρό-
πολη λειτουργεί ως το ανοσοποιητικό σύστημα της 
κυψέλης», προσθέτει.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ
Πέρα από τους συναισθηματισμούς, η σχέση του κα-
ταναλωτή με τις μέλισσες είναι σημαντική για τη δια-
τήρηση του είδους -και του πλανήτη. Η PLT Health 
διαβεβαιώνει ότι υποστηρίζει τη βιομηχανία της με-
λισσοκομίας και της υπεύθυνης εκτροφής μελισσών.
  «Σε ένα κόσμο όπου οι άγριες μέλισσες εξαφανίζο-
νται με ανησυχητική συχνότητα, φαίνεται ότι η μελισ-
σοκομία ίσως να αποτελεί τη μοναδική τους ελπίδα 
επιβίωσης», λέει ο Hulse. «Οι μελισσοκόμοι προμη-
θευτές της προστατεύουν τις αποικίες τους -μην παίρ-
νοντας ποτέ μεγαλύτερη ποσότητα από την πρέπουσα 
από το μελίσσι και παρέχοντας υγιή περιβάλλοντα, 
χωρίς εντομοκτόνα και άλλα ρυπογόνα στοιχεία.»
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Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ 
ΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑ, 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑ
‘Ο,τι νομίζαμε πως γνωρίζαμε για το βασιλικό πολτό έρχεται τούμπα 

ΑΡΘΡΟ

Σημ. του εκδότη: το άρθρο που δημοσιεύουμε διατυπώνει μία άποψη για το πώς προκύπτει η βασίλισσα από το ίδιο 
αυγό με την εργάτρια, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αιρετική. Θεωρήσαμε υποχρέωση μας να το δημοσιεύσουμε, 
χωρίς ούτε να το ασπαζόμαστε, ούτε και να το απορρίπτουμε. Μας δημιούργησε προβληματισμό και περιμένουμε 
με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα. Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερόμενου στο  https://www.wired.com/2015/09/royal-jelly-isnt-makes-queen-bee-queen-bee/
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Για δεκαετίες, οι επιστήμονες νόμιζαν ότι η πε-
ρίσσεια μιας ιδιαίτερης ουσίας, καλούμενης 

βασιλικός πολτός, προήγαγε μια συνηθισμένη 
προνύμφη μελιτοφόρας μέλισσας σε βασίλισσα. 
Νέες έρευνες υποδεικνύουν ότι κοιτούσαμε το 
ζήτημα με την αντίστροφη οπτική: Αυτό που έχει 
σημασία είναι το τι ΔΕΝ τρώνε οι μελλοντικές βα-
σίλισσες.
Ο βασιλικός πολτός, που καλείται επίσης και 
«γάλα μελισσών», μοιάζει με λευκή βλέννα. Περι-
έχει περισσότερο από 50% νερό, και το υπόλοιπο 
αποτελεί ένα συνδυασμό πρωτεϊνών και σακχά-
ρων. Ειδικοί αδένες στα κεφάλια των εργατριών 
μελισσών εκκρίνουν το προϊόν, με το οποίο ταΐ-
ζονται τα μωρά.
 Μία αναπτυσσόμενη βασίλισσα μέλισσα τρέφεται 
αποκλειστικά με βασιλικό πολτό -όχι με γύρη και 
μέλι όπως οι προλετάριες αδερφές της. Κάποιοι 
περιγράφουν την στερηση του βασιλικού πολτού 
από τις εργάτριες ως διατροφικό ευνουχισμό. Αυ-
τές οι μέλισσες δε λαμβάνουν την ειδική Τροφή 
των Θεών. Ή, ίσως, την τροφή των γενετικών μο-
ναρχιών. Έτσι, όπως νομίζαμε, οι ωοθήκες τους 
συρρικνώνονται και δε γίνονται βασίλισσες.
 Αποδεικνύεται ότι είναι το αντίστροφο που συμ-
βαίνει. Το να μην τρέφεται μία ανώριμη βασίλισ-
σα με γύρη και μέλι είναι που την κάνει βασιλική 
και όχι η αποκλειστική της πρόσβαση σε βασιλικό 
πολτό.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑ
Ζώα που μοιάζουν δραστικά διαφορετικά, μπο-
ρεί να έχουν δημιουργηθεί από πανομοιότυπο 
γενετικό υλικό· μια βασίλισσα και μια εργάτρια 
μέλισσα διαφέρουν μόνο στο ποια γονίδιά τους 
είναι ενεργοποιημένα. Από τα γονίδια φτιάχνονται 
πρωτεΐνες, οι οποίες δομούν το υπόλοιπο των 
σωμάτων μας. Με το χειρισμό του περιβάλλοντος 
των απογόνων τους, οι μελιτοφόρες μέλισσες 
μεταβάλλουν γενετικά τα σώματά τους μέσω της 
διατροφής.
Γνωρίζουμε εδώ και κάποιο καιρό ότι η διατρο-
φή των μελισσών συμβάλλει στη δόμηση διαφο-

ρετικών ειδών σωμάτων μελισσών. Η επιστήμη 
ακόμα προσπαθεί να εξηγήσει πώς ακριβώς 
συμβαίνει αυτό. Οι προνύμφες των βασιλισσών 
περιβάλλονται από βασιλικό πολτό· επιπλέουν σε 
μια θάλασσα από ζαχαρώδη αδενική βλέννα με-
λισσών μέσα σε διευρυμένα κελιά. Οι εργάτριες 
μέλισσες τρώνε ψωμί μελισσών (ένα είδος γύρης 
που έχει υποστεί ζύμωση) και μέλι. Οι νοσοκόμες 
μέλισσες συνθέτουν τα παραπάνω σε ένα «εργα-
τικό πολτό» και προσθέτουν αδενικές εκκρίσεις 
σαν γαρνιτούρα. Οι εργάτριες δεν λαμβάνουν τις 
ιδιαίτερες ουσίες του βασιλικού πολτού, και οι 
ωοθήκες τους συρρικνώνονται.
Αυτή είναι η συμβατική εξήγηση. Ωστόσο η Dr. 
May Berenbaum, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο 
του Ιλινόις και συγγραφέας της καινούριας έρευ-
νας, λέει ότι δεν υπάρχει απλή απάντηση στην 
ερώτηση Τι τρώνε τα μωρά των μελισσών; 
«Δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα προσπαθώντας να 
καταλάβουμε τι τρώνε οι προνύμφες μελισσών», 
λέει. «Μεταξύ άλλων, ο εργατικός και ο βασιλικός 
πολτός φαίνονται να έχουν, αν και δεν υπάρχει 
ομοφωνία, μια ελαφρώς διαφορετική αναλογία 
εκκρίσεων του αδένα της κάτω γνάθου προς 
αυτές του υποφαρυγγικού... Όλα συμβαίνουν 
στο σκοτάδι, όπου περιβαλλόμαστε από 50.000 
κεντριά. Δεν πρόκειται λοιπόν για το ευκολότερο 
έντομο στον κόσμο πάνω στο οποίο μπορείς να 
δουλέψεις.»
Το ψωμί μελισσών και το μέλι προέρχονται από 
φυτικά υλικά και, όπως πολλά φυτικά υλικά, πε-
ριλαμβάνουν μια ποικιλία φαινολικών χημικών 
ενώσεων. Τα τρώμε διαρκώς· τα φλαβονοειδή 
είναι τα χημικά στοιχεία που δίνουν στα φυτά τις 
μοναδικές τους γεύσεις (και βοηθούν τα φυτά να 
αποθαρρύνουν φυτοφάγα έντομα, μεταξύ άλλων 
λειτουργιών τους).
Ο βασιλικός πολτός, ωστόσο, δεν περιέχει ανι-
χνεύσιμα φαινολικά οξέα. Κανένα. Από προη-
γούμενες έρευνες, οι ερευνητές γνώριζαν ότι τα 
φλαβονοειδή αυξάνουν τις ανοσολογικές αποκρί-
σεις των ενήλικων εργατριών μελισσών. Αυτό εί-
ναι θετικόñ έχει την παρενέργεια ότι βοηθάει τις 
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μέλισσες να αποτοξινώσουν τα εντομοκτόνα γρη-
γορότερα. Οι επιστήμονες αναρωτήθηκαν πώς 
θα αντιδρούσαν οι αναπτυσσόμενες μέλισσες σε 
φαινολικές ενώσεις.
Για να το διαπιστώσουν, εφάρμοσαν σε δύο ομά-
δες προνυμφών μελισσών δύο είδη διατροφής, 
ένα με και ένα χωρίς p-κουμαρικό οξύ, το οποίο 
αποτελεί συνηθισμένο τύπο φλαβονοειδούς. 
Έπειτα εξέτασαν προσεκτικά τις διαφοροποιήσεις 
που αφορούσαν την ενεργοποίηση γονιδίων σε 
κάθε ομάδα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, 
απροσδόκητα και περιεκτικά.
Οι μέλισσες που εκτρέφονταν με p-κουμαρικό οξύ 
στη διατροφή τους είχαν σημαντικά μικρότερες 
ωοθήκες από αυτές που εκτρέφονταν απουσία 
αυτής της ένωσης. Αυτό ήταν χτύπημα κάτω από 
τη ζώνη, γιατί τότε τι κάνει μια βασίλισσα μέλισ-
σα, βασίλισσα; Πρόκειται για τη μοναδική μέλισσα 
στην κυψέλη που γεννάει αυγά. Δεκατέσσερα γο-
νίδια τα οποία είναι γνωστό ότι συμμετέχουν στη 
διαφοροποίηση εργάτριας-βασίλισσας ρυθμίστη-
καν θετικά ή ενισχύθηκε η έκφρασή τους.
Οι βασίλισσες μέλισσες επιπλέον είναι μεγαλύ-
τερες και ζουν περισσότερο από τις εργάτριες. 
Σε ένα σύνολο γονιδίων που είναι γνωστό για τη 
ρύθμιση του μεγέθους των οργάνων στα ζώα, 
το p-κουμαρικό οξύ μετέβαλλε σημαντικά την 
έκφραση περισσότερων των μισών γονιδίων τα 
οποία συμμετέχουν σε αυτό το σηματοδοτικό μο-
νοπάτι.
 «Εμείς δεν ξεκινήσαμε με πρόθεση να αλλάξου-
με τις αντιλήψεις για τις βασίλισσες και τον κα-
θορισμό της κάστας», λέει ο Berenbaum. «Εγώ 
ενδιαφέρομαι για τη διαδικασία αποτοξίνωσηςñ 
το πώς ανταπεξέρχονται τα έντομα με τα φυτο-
φάρμακα που καταναλώνουν. Προς μεγάλη μας 
έκπληξη και χαρά, η θεώρηση μιας ολόκληρης 
γκάμας άλλων γονιδίων που εμπλέκονταν στον 
καθορισμό της κάστας άλλαξε.»
«Ήταν από το είδος των φαινομένων που είναι 
αδύνατο να παραβλεφθούν. Πιστεύω πως… η 
ιδέα του βασιλικού πολτού είναι τόσο δελεαστική, 
που ο κόσμος απλά δεν την είχε στα αλήθεια αμ-

φισβητήσει ποτέ.»

Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ
Μετρώντας πάνω από τέσσερις χιλιετίες που ο 
άνθρωπος ζει με τις μέλισσες, γιατί ακόμα μαθαί-
νουμε τόσα πολλά για αυτές; Για να απαντήσω σε 
αυτή την ερώτηση, στράφηκα στον Dr. Ryszard 
Maleszka στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστρα-
λίας. Ο Maleszka, ο οποίος δεν ανήκει στους 
συγγραφείς της καινούριας έρευνας, εργάζεται 
εξειδικευμένα πάνω στην επιγενετική των μελι-
τοφόρων μελισσών.
Η επιγενετική είναι η μελέτη του τρόπου με τον 
οποίο το περιβάλλον επηρεάζει την έκφραση των 
γονιδίων. «Με τη σύγχρονη γνώση μας αγγίζουμε 
μόνο την επιφάνεια των βιολογικών συστημάτων, 
και η βιολογία των μελιτοφόρων μελισσών δεν 
αποτελεί εξαίρεση», λέει ο Maleszka. «Ερχόμα-
στε αντιμέτωποι με πεντακόσια εκατομμύρια χρό-
νια ζωικής εξέλιξης, άρα υπάρχουν πολλά για να 
ανακαλύψουμε.»
«[Αυτή η έρευνα] είναι ένα υπέροχο παράδειγμα 
μιας εξελικτικής εφεύρεσης δια της οποίας συνη-
θισμένα φυτικά χημικά στοιχεία επιστρατεύτηκαν 
ώστε να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία της γονι-
διακής ρύθμισης… Χρησιμοποιώντας συστατικά 
του περιβάλλοντος οι μελιτοφόρες μέλισσες βρή-
καν μια έξυπνη λύση σε ένα επίμαχο πρόβλημα: 
Πώς να δημιουργηθούν δύο διαφορετικοί οργα-
νισμοί, αναπαραγωγικές βασίλισσες με μεγάλη 
διάρκεια ζωής και λειτουργικά στείρες εργάτριες 
με μικρή διάρκεια ζωής, χρησιμοποιώντας την 
ίδια γενετική μήτρα.»
 Πλήθος παραγόντων συμμετέχουν στη δημιουρ-
γία μιας βασίλισσας, πέρα από τα φυτικά χημικά 
που εξετάστηκαν κατά τη νέα έρευνα: Μία ένωση 
με το υπέροχο όνομα royalactin, για παράδειγμα, 
έχει προταθεί ως κρίσιμη για την ανάπτυξη της 
βασίλισσας. Ο Maleszka ωστόσο έχει επιπλήξει 
δηκτικά την ιδέα ότι μια μοναδική χημική ένωση 
στο βασιλικό πολτό αποτελεί το «διακόπτη» που 
δημιουργεί τη βασίλισσα. Το 2008 στο εργαστήριό 
του, κατέστη δυνατό να δημιουργηθούν βασίλισ-

ΑΡΘΡΟ
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σες χωρίς καθόλου κατανάλωση βασιλικού πολ-
τού, με την απενεργοποίηση (αποσιώπηση) ενός 
συνόλου γονιδίων. Άλλοι ερευνητές μελισσών 
έχουν αμφισβητήσει την ιδέα του «ενός μορίου 
που επισκιάζει όλα τα άλλα» για την ανάπτυξη 
των βασιλισσών. Η πραγματικότητα πιθανότατα 
είναι ότι, όπως οτιδήποτε στη βιολογία, αυτή η 
διαδικασία είναι σύνθετη και εμπλέκονται πολλοί 
παράγοντες.
Η πραγματική ισχύς αυτής της νέας έρευνας 
ίσως βρίσκεται στην εξήγηση γιατί οι εργάτριες 
μέλισσες δε γίνονται βασίλισσες. Αντί για χημικό 
ευνουχισμό με αποκλεισμό των εργατριών από 
το βασιλικό πολτό, αυτή η περίπλοκη διαδικασία 
τροφοδοσίας παρέχει χημική προστασία για τις 
ωοθήκες της βασίλισσας. Έτσι αυτή είναι 
προστατευμένη από τις πιθανές 
τοξικές ή μεταβολικές 
επιδράσεις των φυ-
τικών χημικών. Όσο 
συνεχίζουμε να βελ-
τιώνουμε τις τεχνικές 
μας, υπάρχει η ελπίδα 
ότι θα πλησιάζουμε σε 
μια πλήρη απάντηση σχετικά με 
το τι ακριβώς τρώνε οι μελιτοφόρες μέλισσες στις 
κυψέλες τους, και γιατί.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: ΕΜ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΡΩΜΕ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ;
Για όσο νομίζαμε ότι ο βασιλικός πολτός ήταν κάτι 
μαγικό και βασιλικό, το να κλέβουμε και να τρώ-
με φλέγμα παραγόμενο στα κεφάλια των εντόμων 
έβγαζε κάποιου είδους στρεβλωμένο νόημα. Οι 
υπέρμαχοι του βασιλικού πολτού ισχυρίζονται ότι 
αυτός θεραπεύει όλων των ειδών τα ανθρώπινα 
προβλήματα, ειδικά τη στειρότητα. Με αφαιρετικό 
λογισμό, αυτό που κάνει τις βασίλισσες μέλισσες 
μηχανές παραγωγής μωρών, παράγοντας έως 
2.000 αυγά την ημέρα, θα πρέπει να αυξάνει και 
την ανθρώπινη γονιμότητα. Είμαι υποχρεωμένη 
να πω ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο οι 
επιστήμονες συμπεραίνουν την αιτία και το απο-

τέλεσμα.
Ο βασιλικός πολτός επίσης πωλείται ως αφρο-
δισιακό και, όπως τα περισσότερα ερωτικά 
προϊόντα  από έντομα, εφαρμόζεται με «έντονο 
τρίψιμο». Αυτό καθιστά δύσκολο να πούμε πόσο 
αποτελεσματική είναι μια τέτοια στυτική θερα-
πεία. Επιπλέον, η πραγματική αναπαραγωγή των 
μελισσών περιλαμβάνει αποκόλληση πέους και 
θάνατο, κάτι το οποίο δεν ακούγεται τόσο ευχάρι-
στο σε εμένα, αν ακόμα επιμένουμε στην αναλο-
γία του «ότι δουλεύει για τις μέλισσες θα δουλεύ-
ει και για τους ανθρώπους».
 Ο βασιλικός πολτός όντως έχει αντιβακτηριακές 
και αντιμηκυτιακές ιδιότητες, αφού είναι το ρευ-
στό μέσα στο οποίο οι αναπτυσσόμενες μέλισσες 

επιπλέουν μέχρι να μετα-
μορφωθούν. Προωθείται 

σε πολλά καλλυντικά 
ως αντιγηραντικό 

συστατικόñ οι 
βασίλισσες μέ-
λισσες ζουν 
σαράντα φορές 

περισσότερο από τις εργάτριες. 
Μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι 
ο βασιλικός πολτός χρήζει ιατρικής σημασίας για 
τον άνθρωπο. Ωστόσο, είναι πιθανώς ένας καλός 
ενυδατικός παράγοντας. Ειδικά αν δε σκέφτεσαι 
από που έχει προέλθει.
Η καλύτερη μου εκτίμηση είναι ότι 600 τόνοι βα-
σιλικού πολτού παράγονται και πωλούνται κάθε 
χρόνοñ η ανατολική Ασία είναι ο κύριος πα-
ραγωγός. Το εύρος της τιμής του ποικίλει πολύ 
αλλά, βασιζόμενη σε μια επίσκεψη στο τοπικό 
κατάστημα με είδη υγιεινής διατροφής, φαίνεται 
να κυμαίνεται γύρω στο 1$ ανά γραμμάριο. Η 
εμπορική αξία του βασιλικού πολτού βασίζεται 
σε ό,τι νομίζαμε ότι ξέραμε σχετικά με τις μαγικές 
του ιδιότητεςñ κάτι που δεν φαίνεται πιθανό να 
αλλάξει στο άμεσο μέλλον.
Αλλά τώρα μπορείτε να διασκεδάσετε πολύ, λέ-
γοντας σε άλλους από πού προέρχονται οι βασι-
λικές ιδιότητες. 
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Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ

Τα προϊόντα της μέλισσας έχουν χρησιμοποιηθεί, απ’ την αρχαιότητα, τόσο για τον 
καλλωπισμό του δέρματος, όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς.  

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ

Κάθε προϊόν έχει συγκεκριμένες ενεργές ου-
σίες, οι οποίες καθορίζουν τη χρήση του σε 

κάθε περίπτωση περιποίησης του δέρματος ή 
θεραπείας δερματικών διαταραχών. Το μέλι, η 
πρόπολη, η γύρη και το δηλητήριο αναδεικνύουν 
τη θεραπευτική τους δράση και μέσα από καλλυ-
ντικά σκευάσματα και διάφορα δερμο-προϊόντα.

Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Η χημική σύσταση των προϊόντων της μέλισσας 
διαφοροποιείται και εξαρτάται απ’ τη βοτανική 
τους σύνθεση, τη γεωγραφική προέλευση, το 
χρόνο συλλογής και τις περιβαλλοντικές συνθή-
κες. Κάθε προϊόν έχει συγκεκριμένο περιεχό-
μενο βιολογικά ενεργών ουσιών, οι οποίες του 
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προσδίδουν αντίστοιχες ιδιότητες. 
Το μέλι αποτελείται από τουλάχιστον 180 συ-
στατικά και θεωρείται ένα υπέρκορο διάλυμα 
σακχάρων κυρίως από γλυκόζη και φρουκτόζη. 
Περιέχει έναν αριθμό ενζύμων  (ιμβερτάση, υπε-
ροξειδάση, οξειδάση της γλυκόζης, καταλάση, 
λυσοζύμη), 18 ελεύθερα αμινοξέα, με την προλί-
νη να κυριαρχεί, τις βιταμίνες B2, B4, B5, B6, B11 
και C και μεταλλικά στοιχεία (ασβέστιο, σίδηρο, 
ψευδάργυρο, φώσφορο, μαγνήσιο, σελήνιο κ.α.).  
Η κύρια ομάδα των αντιοξειδωτικών στο μέλι εί-
ναι τα φλαβονοειδή (πινοσεμπρίνη, χρυσίνη, κερ-
σετίνη, ναρινγενίνη γκαλανγκίνη). Η ομάδα των 
φαινολικών οξέων περιλαμβάνει παράγωγα του 
υδροξυκιναμικού και υδροξυβενζοϊκού οξέος. Το 
μέλι περιέχει επίσης αιθέρια έλαια, των οποίων 
η σύνθεση περιλαμβάνει τα τερπένια, βισαβολό-
λη, θυμόλη και φαρνεσόλη. Τα οργανικά οξέα στο 
μέλι είναι το γλυκονικό, κιτρικό, λακτικό, μαλικό 
κ.α.  Τα οξέα προκύπτουν από ενζυματικές μετα-
τροπές στα σώματα των μελισσών κατά τη δια-
δικασία παραγωγής του μελιού. Άλλα συστατικά 
είναι το νερό και οι πρωτεΐνες. Το μέλι περιέχει 
επίσης ιχνοστοιχεία (κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, 
κ.α.) σε υψηλή βιοδιαθεσιμότητα.
Η πρόπολη αποτελείται από φαινολικά οξέα (κα-
φεϊκό, φερουλικό, π-κουμαρικό οξύ), βενζοϊκό 
οξύ, κιναμωνικό οξύ, φλαβονοειδή (χρυσίνη, 
απιγενίνη, κερσετίνη, πινοσεμπρίνη), τερπένια 
(βισαβολόλη) και αλκοόλες (μανιτόλη ινοσιτόλη). 
Περιέχει επίσης μεταλλικά στοιχεία (ασβέστιο, 
μαγνήσιο, ψευδάργυρο, χαλκό, σίδηρο, σελήνιο), 
βιταμίνες (B1, B2, B6, C, E) και ένζυμα (γλυκολική 
φωσφατάση κ.α.).
Η γύρη περιέχει βιολογικά ενεργές ουσίες, όπως 
πρωτεΐνες, αμινοξέα (μεθειονίνη, λυσίνη, τρυπτο-
φάνη κ.α.), υδατάνθρακες, σάκχαρα, λιπαρά οξέα 
(γ-λινολεϊκό, αραχιδονικό οξύ), νουκλεϊκά οξέα 
και νουκλεοτίδια, βιταμίνες (B1, B2, B3, B5, B6, 
C, H, E) και μεταλλικά στοιχεία (κάλιο, ασβέστιο, 
φώσφορο, σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό και μαγ-
γάνιο). 
Ο βασιλικός πολτός περιλαμβάνει πεπτίδια 

(jelleines), πρωτεΐνες (royalisin), ένζυμα (αμυ-
λάση, ιμβερτάση, λυσοζύμη), υδατάνθρακες και 
σάκχαρα (φρουκτόζη, γλυκόζη, ολιγοσακχαρίτες), 
λιπίδια (10-υδροξυ-2-δεκενοΪκό οξύ κ.α.), βιταμί-
νες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, πυριδοξίνη, βιοτίνη 
κ.α.), μεταλλικά στοιχεία και φαινολικές ενώσεις 
(φερουλικό οξύ, κερσετίνη, απιγενίνη κ.α). Επί-
σης, ίχνη καλίου, νατρίου, μαγνησίου, φωσφό-
ρου, θείου, ασβεστίου, ψευδαργύρου, σιδήρου 
και χαλκού. 

Το μελισσοκέρι αποτελείται από υδρογονάνθρα-
κες και ελεύθερες λιπαρές αλκοόλες (οκτακοσα-
νόλη κ.α.) με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη 
δράση. Άλλα συστατικά είναι το β-καροτένιο, πτη-
τικές και φαινολικές ενώσεις. Η χρυσίνη (φλαβο-
νοειδές) παίζει τον κύριο ρόλο στην καταπολέμη-
ση των φλεγμονών και των μικροβίων καθώς και 
στην ανάπλαση των ιστών. Οι στερόλες παρουσι-
άζουν αναπλαστική επίδραση, ενώ η αντισηπτική 
δράση προέρχεται από το 10-υδροξυ-2-δεκενοϊ-
κό οξύ και το σκουαλένιο. 
Το δηλητήριο της μέλισσας είναι μια υδατοδιαλυ-
τή ουσία και αποτελείται από 63 συστατικά, κυρί-
ως πεπτίδια (μελιττίνη, απαμίνη, προκαμίνη κ.α.). 
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Ιδιαίτερα η μελιττίνη παίζει σημαντικό ρόλο στις 
αντιδράσεις του οργανισμού και του δέρματος 
που προέρχονται από το τσίμπημα. Επίσης, πε-
ριέχει τα ενεργά συστατικά ισταμίνη, επινεφρίνη, 
ντοπαμίνη, νορεπινεφρίνη και ένζυμα όπως η 
φωσφολιπάση Α2, υαλουρονιδάση κ.α. Το δη-
λητήριο, εκτός από πεπτίδια απαρτίζεται και από 
λιπίδια, υδατάνθρακες και ελεύθερα αμινοξέα 
(κυστεϊνη, μεθειονίνη). 

Η ΔΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΕΣ 
Το μέλι χρησιμοποιείται στην ιατρική εξαιτίας της 
αντιμικροβιακής του δράσης, η οποία προέρχε-
ται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου, την πα-
ρουσία φαινολικών οξέων και φλαβονοειδών. Η 
πινοσεμπρίνη και η λυσοζύμη έχουν αντιμυκητι-
ακές ιδιότητες. Συμπεριλαμβάνεται σε θεραπείες 
για την πιτυρίαση, τη σμηγματόρροια, την πιτυρί-
δα, τη δερματοφύτωση, διάφορες δερματίτιδες, 
το έκζεμα και την ψωρίαση. Επίσης, περιέχει 
πολλά ένζυμα και αμινοξέα που το ανάγουν σε 
ισχυρό αντιβακτηριακό συστατικό στη θεραπεία 
της ακμής. Το μέλι παρουσιάζει μεγάλη συγκέ-
ντρωση σε υδατάνθρακες, οξέα φρούτων και 
ιχνοστοιχεία που προάγουν την ανάπλαση των 
ιστών και την ενεργοποίηση των ινοβλαστών για 
παραγωγή κολλαγόνου. Χρησιμοποιείται και σε 
προϊόντα για τη θεραπεία ελκών, τραυμάτων και 
εγκαυμάτων.  Το μέλι είναι φυσικό μαλακτικό και 
διατηρεί υγροσκοπικές ιδιότητες συγκρατώντας 
την υγρασία στο δέρμα, εξαιτίας της βιταμίνης 
Β5, του παντοθενικού οξέος και του ψευδαργύ-
ρου. Επιπλέον, ανακουφίζει από την ξηρότητα 
λόγω των λιπαρών οξέων και των μεταλλικών 
αλάτων και συμπεριλαμβάνεται σε προϊόντα για 
την περιποίηση των σκασμένων χειλιών και του 
δέρματος. Χρησιμοποιείται επίσης σε balms και 
προϊόντα μπάνιου για την τονωτική, χαλαρωτική 
και μαλακτική δράση που οφείλεται στην υψηλή 
συγκέντρωση απλών σακχάρων, αιθέριων ελαί-
ων και άλλων βιοστοιχείων. 
Χάρη στις αντισηπτικές της ιδιότητες, η πρόπο-

λη χρησιμοποιείται στη θεραπεία μολύνσεων 
από σταφυλόκοκκο, στρεπτόκοκκο και μύκητες 
και για την αντιμετώπιση μυκητιάσεων του δέρ-
ματος λόγω της παρουσίας των φλαβονοειδών, 
των φαινολικών οξέων και των τερπενίων. Τα 
σαμπουάν με πρόπολη είναι μια εναλλακτική 
λύση στην αντιμετώπιση της πιτυρίδας λόγω των 
αντιμυκητιακών και αντισμηγματορροϊκών ιδιο-
τήτων της. Ενεργοποιώντας τη συσσώρευση των 
γλυκοζαμινογλυκανών, συμβάλλει στην επού-
λωση των τραυματισμένων και εγκαυματικών 
ιστών, καθώς και στην ανάπλαση του δέρματος. 
Η πρόπολη χρησιμοποιείται και στην παρασκευή 
προϊόντων για ακνεϊκά δέρματα λόγω της δράσης 
του αιθανολικού εκχυλίσματος. Σε συγκέντρωση  
5–20% αναπλάθει, αναγεννά και  προστατεύει το 
δέρμα από εξωτερικούς παράγοντες. Προστα-
τεύει επίσης από τη UV ακτινοβολία και ιδιαίτερα 
τη  UVB, εξαιτίας της παρουσίας του καφεϊκού, 
του κουμαρικού και του φερουλικού οξέος. Χρη-
σιμοποιείται σε θεραπευτικά- προστατευτικά 
προϊόντα χειλιών για τη θεραπεία της ξηρότητας 
και του επιχείλιου έρπη. Οι φλαβόνες και τα φλα-
βονοειδή έχουν υψηλά αντιϊική δράση ενάντια 
του επιχείλιου έρπη (HSV-1/ HSV-2). Ο ρόλος της 
πρόπολης στην αντιγήρανση είναι σημαντικός 
λόγω της παρουσίας των φαινολικών ενώσεων 
και των φλαβονοειδών, τα οποία εξουδετερώ-
νουν τη δράση των ελευθέρων ριζών στο δέρμα. 
   
Ο βασιλικός πολτός έχει αντιβακτηριακή, αντι-
φλεγμονώδη, αντιαλλεργική, αντιοξειδωτική, το-
νωτική, ενυδατική και αντιγηραντική δράση στο 
δέρμα.  Δρα προστατευτικά στα αιμοφόρα αγγεία 
και αναστέλλει την παραγωγή των προ-φλεγμο-
νωδών κυτοκινών. Επίσης, αποτελεί συστατικό 
στα σκευάσματα για σμηγματορύθμιση, για δέρ-
ματα με σμηγματόρροια και με τάση για ακμή. Οι 
αναπλαστικές, θρεπτικές και θεραπευτικές δρά-
σεις του χρησιμοποιούνται σε κρέμες, λοσιόν και 
balms. Το 10-υδροξυ-2δεκενοϊκό οξύ (10H2DA) 
ενεργοποιεί την κολλαγονογένεση απ’ τους ινο-
βλάστες με αποτέλεσμα να συντελεί στη σύσφιξη 
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και ελαστικότητα του δέρματος. Η ανοσορυθμιστι-
κή και αντιαλλεργική του δράση σχετίζονται με την 
παρουσία λιπαρών οξέων, τα οποία συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας, της 
υπερκεράτωσης και στις φλεγμονές του χορίου 
και της επιδερμίδας. Παράλληλα, επηρεάζει θε-
τικά τη συγκράτηση της υγρασίας στην κεράτινη 
στιβάδα, ενώ ενισχύει τη θρέψη του δέρματος, 
συμβάλλοντας στη θεραπεία της ξηροδερμίας  και 
ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την πρόπολη . Επιπλέ-
ον δράσεις του είναι η μείωση του ερεθισμού και 
της ερυθρότητας, η ενδυνάμωση των εύθραυ-
στων νυχιών και των αδύναμων μαλλιών και η 
γενικότερη αναζωογόνηση του δέρματος και των 
κεράτινων δομών. 
Το μελισσοκέρι χρησιμοποιείται ως σταθεροποι-
ητικός παράγοντας, στην παρασκευή κραγιον, 
προϊόντων στικ και κρεμών. Προστίθεται ως 
συστατικό σε κρέμες, balms, αλοιφές και λοσι-
ον για την αντιμετώπιση διαφόρων δερματικών 
διαταραχών, όπως ατοπική δερματίτιδα, ψωρία-
ση κ.α Το σκουαλένιο, το 10-υδρόξυ-δεκενοϊκό 
οξύ και η χρυσίνη τού προσδίδουν αντισηπτική 
δράση, προστατεύοντας από παθογόνους μικρο-
οργανισμούς. Το κερί βελτιώνει την ελαστικότητα 
του δέρματος και ενισχύει τη δομή της κεράτινης 
στιβάδας. Έχει λιπαντική και μαλακτική δράση και 
αποτρέπει τη διαδερμική απώλεια της υγρασίας 
από το δέρμα. 
Η γύρη αποτελεί ενεργό συστατικό στα καλλυ-
ντικά σκευάσματα, συνήθως σε ποσοστό 0.5–5%. 
Χρησιμοποιείται στην παραγωγή προϊόντων για 
την αντιμετώπιση ευρυαγγειών και της ροδόχρου 
ακμής λόγω των φλαβονοειδών. Σκευάσματα 
εμπλουτισμένα με γύρη βοηθούν τα ατοπικά και 
ευαίσθητα δέρματα. Το αιθανολικό εκχύλισμα έχει 
αντιμικροβιακή και αντιμυκητιακή δράση, ενώ η 
σμηγματορυθμιστική δράση της οφείλεται στην 
παρουσία ψευδαργύρου και μεθειονίνης. Συμπε-
ριλαμβάνεται επίσης στην παραγωγή σαμπουάν 
και μαλακτικών για τα μαλλιά με την  κυστεϊνη να 
ενθαρρύνει την τριχοφυΐα. Αναστέλλει και τη δρά-
ση των μυκητών στην πιτυρίδα, ανακουφίζοντας 

απ’ τη φαγούρα, ενώ οι ενυδατικές και μαλακτικές 
ιδιότητές της καταπραΰνουν το τριχωτό.  
Το δηλητήριο της μέλισσας αποτελεί μια φυσική 
τοξίνη πλούσια σε πεπτίδια. Έχει αντιφλεγμονώ-
δη, αντιμικροβιακή, αντιμυκητιακή και αντιϊική 
δράση και θετική επίδραση στην αύξηση και τό-
νωση της αιματικής κυκλοφορίας, στην αύξηση 
του μεταβολισμού των κυττάρων και του κολ-
λαγόνου. Η δράση του δηλητηρίου στα προϊόντα 
ομορφιάς είναι κυρίως αντιγηραντική και αντιρυ-
τιδική, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία 
του δέρματος με φωτογήρανση, ακμή, ατοπική 
δερματίτιδα, ψωρίαση και αλωπεκία. 
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΛΥΝΕΙ 
ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΓΡΙΦΟ 
ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΚΗΡΗΘΡΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Τα κέρινα αρχιτεκτονικά θαύματα μοιάζουν να αναπτύσσονται σαν κρύσταλλοι
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ν. ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ
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Το ίδιο μαθηματικό μοντέλο που εξηγεί πως ανα-
πτύσσονται οι κρύσταλλοι, μπορεί να εξηγήσει 
και πως οι τροπικές stingless bees κατασκευ-
άζουν ελικοειδείς και πολύ-επίπεδες κηρήθρες 
σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο 
Journal of the Royal Society Interface.
Οι μέλισσες του γένους tetragonula εξειδικεύ-
ονται σε δύσκολα αρχιτεκτονικά κατορθώματα 
κατασκευασμένα από εξάγωνα κέρινα κελιά. 
Κάθε ξεχωριστό κελί είναι ταυτόχρονα το σημείο 
απόθεσης ενός αυγού αλλά και δομικό υλικό μιάς 
κατασκευής που μπορεί να φτάσει να έχει και 20 
επίπεδα, δήλωσε ο Brandon Specktor στο Live 
Science! Οι κυψέλες αυτού του είδους μελισσών 
μπορεί να έχουν διάφορα σχήματα – κύκλους σε 
στοίβες, ομόκεντρους κύκλους, έλικες, διπλές 
έλικες, ή και άτακτα επίπεδα.
Το πώς και το γιατί οι μέλισσες κατασκευάζουν 
αυτά τα περίπλοκα σχήματα χωρίς να έχουν στη 
διάθεση τους ένα προσχεδιασμένο οδηγό έχει 
προβληματίσει τους επιστήμονες, η έρευνα όμως 
δείχνει ότι είναι πιθανό η κάθε ξεχωριστή μέλισ-
σα να ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους και 
απλούς κανόνες.
«Η κάθε μέλισσα ακολουθεί ένα αλγόριθμο» λέει 
στο Live Science ο Julyan Cartwrite, ειδκός στα 
μαθηματικά της φύσης και μέλος του Spanish 
National Research Council. Όταν η κάθε μέλισσα 
ακολουθεί τους ίδιους κανόνες σε διαφορετικό 
μέρος της κυψέλης, ένα συγκεκριμένο μοτίβο 
αναδύεται τελικά. «Και το έχω ξαναδεί στο πα-
ρελθόν» προσθέτει. Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται 
και στα μαλάκια που παράγουν μαργαριτάρια, 
τα οποία μελετούσε πριν ασχοληθεί με τις μέ-
λισσες. Και τα δύο ακολουθούν ένα μοτίβο που 
μελετήθηκε το 1950, πάνω στο πως οι κρύσταλ-
λοι δημιουργούν έλικες. «Όταν ο Antonio Osuna 
μου έδειξε φωτογραφίες αυτών των κατασκευών 
των μελισσών, μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Από 
εκεί και μετά έπρεπε να εργαστούμε πάνω στο 
πως εμφανίζονται αυτά τα μοτίβα στην περίπτωση 
των μελισσών και μπορούσαμε να χρησιμοποιή-
σουμε τη γνώση που είχαμε από την έρευνα για 
τους κρυστάλλους και τα μαλάκια οι περιπτώσεις 

των οποίων παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με 
αυτή των μελισσών».
Όλες οι μέλισσες χρησιμοποιούν το εξάγωνο σαν 
δομικό στοιχείο, το οποίο έχει την μικρότερη πε-
ρίμετρο από όλα τα σχήματα και μπορεί να ταιριά-
ξει το ένα με το άλλο με μεγάλη σταθερότητα. Οι 
ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο σε υπολο-
γιστή το οποίο  μπορούσε να μιμηθεί το αντίστοιχο 
των μελισσών ακολουθώντας δύο απλούς κανό-
νες. Η ψηφιακή κηρήθρα ξεκίνησε με ένα κελί και 
μετά οι μέλισσες είχαν δύο επιλογές: είτε θα πρό-
σθεταν ένα κελί προς τη πλευρά που επεκτεινόταν 
η κυψέλη, αλλά λίγο ψηλότερα από τα άλλα, ή θα 
τοποθετούσαν το κελί τους πάνω από το προηγού-
μενο επίπεδο, εφ’ όσον αυτό ήταν μακριά από την 
άκρη της κυψέλης. Με αυτό το μοτίβο, το μοντέλο 
του υπολογιστή δημιούργησε τα ίδια σχήματα που 
έφτιαχναν και οι μέλισσες στη φύση. Σύμφωνα με 
τη μελέτη, αυτές οι εξισώσεις αντιπροσωπεύουν 
μία ελικοειδή επιφάνεια με βαθμιαία  μειούμε-
νη ακτίνα από τη βάση προς την κορυφή με μία 
μικρή κλίση τόσο προς την ακτίνα όσο και προς 
την κάθετο της κατασκευής. Οι ερευνητές διαφο-
ροποίησαν μεταβλητές όπως προσθήκη τυχαίων 
σχημάτων σε μία εξελισσόμενη ακμή με σκοπό να 
δημιουργήσουν νέα μοτίβα. Στους κρυστάλλους 
αυτή η τυχαία διαφοροποίηση προκαλείται από 
ξένα σώματα που οδηγούν σε διαφορετικά σχή-
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ματα. Στις μέλισσες η τυχαία αυτή διαφοροποίηση 
έχει να κάνει με την ικανότητα της κάθε μέλισσας 
να τοποθετεί το κελί της στο ίδιο επίπεδο με της 
γειτόνισσας της.
Υπάρχουν 31 είδη tetragonula και συχνά η δια-
φοροποίηση τους είναι το μοτίβο με το οποίο κα-
τασκευάζουν τις κηρήθρες τους. Οι επιστήμονες 
πιστεύουν ότι οι λεπτομερείς κανόνες που χρη-
σιμοποιούν οι εργάτριες μέλισσες είναι κωδικο-

ποιημένες στο DNA τους με σκοπό να κατασκευ-
άζουν το μοτίβο στο οποίο το είδος τους υπερέχει 
τεχνικά.
Ο εντομολόγος Tim Heard λέει πως τα οφέλη που 
προσφέρει το ελικοειδές σχήμα στις μέλισσες 
είναι ακόμα άγνωστα, μπορεί να διευκολύνει τη 
ροή του αέρα μέσα στην κυψέλη, ή να βοηθά τη 
βασίλισσα να κυβερνά ευκολότερα την κυψέλη.
Ουσιαστικά, το μοντέλο του υπολογιστή δείχνει 
ότι τα μοτίβα των μελισσών στηρίζονται σε θεμε-
λιώδεις χημικούς κανόνες που διέπουν όλη την 
ύλη στη γη. Η ανάπτυξη των κρυστάλλων και οι 
κηρήθρες των μελισσών είναι δύο συστήματα 
που λειτουργούν σε πολύ διαφορετικά πεδία της 
επιστήμης. Τι είναι αυτό που οδηγεί σε παρόμοιες 
κατασκευές? Αυτή είναι η ομορφιά των εφαρμο-
σμένων  μαθηματικών της φύσης.

Δημοσιεύτηκε στο SmithsonianMag.com στις 28 
Ιουλίου 2020
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μελίμελίαμααμα

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ
Η μέλισσα συνδέεται με την υγεία και στο υποσυνείδητο μας. Στη φωτογραφία η πρώτη 
ιατρική έκδοση στην Ελλάδα με τίτλο «Ιατρική Μέλισσα»
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Υλικά
•   2 Φέτες ψωμιού της επιλογής σας
•   Ταχίνι (ή εναλλακτικά φυστικοβού-

τυρο)
•   1 σκελίδα μαύρο σκόρδο
•   1 Αβοκάντο
•   Μισό λεμόνι
•   Γύρη μελισσών
•   Αλάτι, πιπέρι καγιέν και νιφάδες 

τσίλι,

Εκτέλεση 
1.  Απλώστε το ταχίνι πάνω στις φέτες ψωμιού και πασπα-

λίστε με πιπέρι καγιέν.
2.  Λιώστε το μαύρο σκόρδο και απλώστε το και αυτό. 
3.  Κόψτε το αβοκάντο σε κομμάτια και προσθέστε τα στο 

τοστ.
4.  Ρίξτε από πάνω λίγο λεμόνι. 
5.  Πασπαλίστε με γύρη νιφάδες τσίλι και αλάτι.

Τοστ με αβοκάντο,  
μαύρο σκόρδο και γύρη

ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ
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μελίμελίαμααμαμελίαμα ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ;

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 33Α, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 2310 444 422 
ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ ΛΕΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΥΚΩΝ 10 210 2855123 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΑΝΑΡΗ 23, ΔΑΦΝΗ  210 9716491
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΙΚΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 210 6779490 
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΑΙΚ.-  ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΘΗΒΩΝ 374 ΑΙΓΑΛΕΩ  210 5984700
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 268, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 59 84 700
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1 & ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 22940 50 222 
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 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 42, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 210 97 07 586 
ΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 , ΑΝΑΣΤΑΣΗ,   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  2104626785
ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 167 ΑΘΗΝΑ  210 8670115
ΚΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑ 45 & ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 160 ΠΑΤΗΣΙΑ  210 2018538 
ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ 15 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 11 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  2114000145
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΧΑΙΜΑΝΤΑ 7 210 8025279
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ MIMH ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 35 ΑΧΑΡΝΕΣ 210 2464226
ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΜΕΛΟΥ 275 ΝΙΚΑΙΑ  :210 4913889 
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 
ΜΑΤΖΑΚΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 98, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 210 26 29 305 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 27 , ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 4206244
ΜΠΛΕΤΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 23-25 ΑΘΗΝΑ  210 5248852
ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 210 2759464 
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΒΟΥΡΝΟΒΑ 34 ΝΙΚΑΙΑ  210 4933483
ΜΟΥΣΛΙΑΔΟΥ ΡΑΧΗΛ  ΤΣΑΚΑΛΩΦ 32 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  210 4977150
ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 14, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 57 40 130
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 192, ΔΑΦΝΗ 210 97 02 000 
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 
ΠΟΓΚΑ Ο.Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 96. ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ  210 5620925 
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΛ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.  210 4675954
ΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 41 & ΝΥΜΦΑΙΟΥ 49, ΕΥΟΣΜΟΣ 2310 757 841 
ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 210 58 13 912
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 109 210 99 44 535 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ.ΤΑΒΑΚΗ 24, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2310 466575
ΣΚΑΡΛΑΤΙΝΗ ΑΘΗΝΑ  ΛΕΩΦ.ΑΓΓΕΛΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ. 210 4660218
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 72 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ  210 4612 666 
ΣΥΣΤ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ.  Ν. ΓΚΥΖΗ 4 ΑΘΗΝΑ 210 6463049
ΣΧΟΛΕΙΑΔΗ -ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 11 210 6749827
Σ/Φ ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ 
- ΣΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 9 210 92 40 003
Σ/Φ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΕ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 15 25310 37 600
Σ/Φ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΟΕ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 113 210 70 17 720 
ΤΑΣΙΔΗΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  Λ.ΒΑΡΗΣ 8 ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΒΟΥΛΑΣ 210 8951132Εξ
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ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021
προηγούμενα τεύχη

μελίαμα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2021

μελίαμα
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2021

www.ekem.org.gr Τεύχος 33

Περιοδική Έκδοση του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Περιγράφοντας 
τη ζωή μίας μέλισσας

Ο Σαίξπηρ 
είχε μέλισσες;

Πρόπολη
 κατά κορωνοιού

     ΜΕΛΙΑΜΑ  
2020...

Goes        
digital

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

ΦΘΙΝΌΠΩΡΌ 2019 – ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020

μελίαμα
ΦΘΙΝΌΠΩΡΌ 2019 – ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020

www.ekem.org.gr Τεύχος 31

Περιοδική Έκδοση του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Έλληνες και Μέλισσες. 
Συνοδοιπόροι από την αρχαιότητα

ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020

μελίαμα
ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020

www.ekem.org.gr Τεύχος 32

Περιοδική Έκδοση του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Πρόπολη 
και κορωνοιός

Οι επικονιαστέςΠαγκόσμια ημέρα 
της μέλισσας

ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΟΜΗΡΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 210 8040981 
ΤΖΕΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 68 210 23 85 069
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 11 25510 38 473 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΡΡΕΣ 
ΙΚΕ “THE NAXOS APOTHECARY” ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3 - 5 & ΒΟΥΛΗΣ 210 72 22 774 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.  - ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Σ.  ΣΟΛΩΝΟΣ 54, ΑΘΗΝΑ 210 36 12 105
ROSE ANDREINA ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΥΚΩΝ 102 210 2855684
POLISPHARMACY ΟΕ ΛΕΩΦ. ΒΕΪΚΟΥ 45, ΓΑΛΑΤΣΙ 210 29 12 440
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 
APITHERAPISTS
ΔΑΝΑΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 6985 122786
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μελίμελίαμααμα


