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Διεθνής ερευνητική  
κοινοπραξία δημοσίευσε 

την πλήρη γενετική 
αλληλουχία της μέλισσας, 

ενώ ανεξάρτητη ομάδα 
Αμερικανών εντομολόγων 

παρουσίασε την αρχαιότερη 
γνωστή μέλισσα, 

παγιδευμένη σε ένα κομμάτι 
κεχριμπαριού 

100 εκατ. ετών.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΜΈΛΙΣΣΑΣ 

ΜΈΣΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ 

ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟΤΈΡΟ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑ 

ΤΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  

Ν. ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ
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Ηπροϊστορική μέλισσσα είναι 35-40 εκατ. χρό-
νια παλαιότερη από το αμέσως νεότερο γνω-

στό απολίθωμα, και παρουσιάζει ανάμικτα χα-
ρακτηριστικά των σύγχρονων μελισσών και των 
προγόνων τους, σαρκοφάγων σφηκών από την 
Αφρική.
Η πρωτόγονη μέλισσα, σε μέγεθος κουνουπιού, 
βρέθηκε στη Μιανμάρ (πρώην Βιρμανία) και κα-
τατάσσεται στο είδος Μelittoshpex burmensis, 
αναφέρουν στο περιοδικό Science οι ερευνητές 
του Πανεπιστημίου Κορνέλ και του Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου του Όρεγκον στο Κορβάλις.
Πρόκειται για το αρχαιότερο γνωστό είδος μέλισ-
σας που γονιμοποιούσε με γύρη τα μικροσκοπικά 
άνθη που υπήρχαν πριν από 100 εκατ. χρόνια.
Σήμερα υπάρχουν 16.000 είδη μελισσών που συ-
νεργάζονται με τα λουλούδια για αμοιβαίο όφε-
λος.
Σχεδόν ταυτόχρονα με την περιγραφή της αρ-
χαιότερης μέλισσας, ανεξάρτητη ερευνητική 
κοινοπραξία, με τη συμμετοχή 170 επιστημό-
νων, παρουσιάζει στο Nature το πλήρες γονι-
δίωμα της σύγχρονης μέλισσας, αποτελούμενο 
από 10.157 γονίδια. Η γνωστή μας μέλισσα, Apis 

mellifera, γίνεται έτσι το πέμπτο έντομο του οποί-
ου γίνεται γνωστή η γενετική αλληλουχία.
«Το πρόγραμμα του γονιδιώματος της μέλισσας 
μας εισάγει σε μια λαμπρή εποχή για τη μελέ-
τη της μέλισσας προς όφελος της γεωργίας, της 
αγροτικής έρευνας και της ανθρώπινης υγείας» 
δήλωσε στο Reuters ο Τζον Ρόμπερτσον, επικε-
φαλής των ερευνών στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι.
Η ανάλυση του DNA αποκαλύπτει ότι η σύγχρονη 
μέλισσα πρωτοεμφανίστηκε στην Αφρική και με-
τακινήθηκε προς την Ευρώπη σε δύο ξεχωριστά 
μεταναστευτικά κύματα.
Οι έρευνες έδειξαν επίσης ότι η μέλισσα διαθέ-
τει πολύ περισσότερα γονίδια που ελέγχουν την 
όσφρηση, σε σχέση με τα κουνούπια ή τις μύγες, 
αλλά πολύ λιγότερα γονίδια που σχετίζονται με τη 
γεύση.
Η συνεχιζόμενη ανάλυση ίσως αποκαλύψει στο 
μέλλον και γονίδια που σχετίζονται με την κοι-
νωνική οργάνωση. Προς το παρόν παραμένουν 
άγνωστοι οι γενετικοί παράγοντες που ρυθμίζουν 
την κατανομή εργασιών στην κυψέλη και επιτρέ-
πουν στη βασίλισσα να ζει δεκα φορές περισσότε-
ρο από τις εργάτριες.

ΑΡΘΡΟ



11

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022

ΜΈΛΙΣΣΑ 
Η κόρη του βασιλιά της Κρήτης
Μελισσέα

Σύμφωνα με το μύθο, η Ρέα, κόρη της Γαίας και 
του Ουρανού, αποφάσισε μετά από συμβουλή 

τους, να γεννήσει τον Δία μακριά από τον Κρό-
νο, ώστε να μην τον καταβροχθίσει όπως έκανε 
και με τα πέντε προηγούμενα παιδιά τους. Η Ρέα 
γέννησε τον Δία στο Δικταίο Άντρο, σπήλαιο στην 
οροσειρά Δίκτη της Κρήτης. Έπειτα ανέθεσε την 
προστασία και την ανατροφή του βρέφους στις 
νύμφες Αμάλθεια και Μέλισσα. 
Η Μέλισσα ανέθρεψε τον Δία με ιδιαίτερη φρο-
ντίδα και ταΐζοντας τον μέλι ώστε να μεγαλώσει 
γρηγορότερα και να διεκδικήσει την θέση του 
ανάμεσα στους Θεούς. Ο Δίας αγάπησε το μέλι 
και μάλιστα ένα από τα ονόματά του είναι «Με-
λιττεύς» προς τιμήν της τροφού του Μέλισσας. 
Όταν ο Κρόνος αντιλήφθηκε τον ρόλο της Μέ-
λισσας στην διάσωση του Δία, εξοργίστηκε και 
την μεταμόρφωσε σε γαιοσκώληκα. Ο Δίας την 
λυπήθηκε και την μεταμόρφωσε ξανά, αυτή την 
φορά σε μέλισσα.

ΜΈΛΙ, ΤΟ ΝΈΚΤΑΡ ΤΩΝ ΘΈΩΝ
Η μέλισσα ένα από τα πρώτα πλάσματα της φύσης 
και του πλανήτη γη, εντυπωσίασε τους ανθρώ-
πους αποκτώντας σημαντική θέση στη ζωή τους. 
Οι 12 θεοί της Ελληνικής Μυθολογίας, τρέφονταν 
με αμβροσία και έπιναν νέκταρ, γιατί πίστευαν 
ότι έτσι αποκτούν αθανασία και δύναμη. Το μέλι, 
τροφή «θνητών και αθανάτων», θεωρήθηκε θεϊ-
κή τροφή που χάριζε αθανασία και δύναμη, ενώ 
οι άνθρωποι από πολύ νωρίς αντιλήφθηκαν και 
αναγνώρισαν την τεράστια θρεπτική του αξία και 
το χρησιμοποίησαν στη διατροφή τους.
Στην Κρήτη, κατά τις ανασκαφές στην Φαιστό 
βρέθησαν πήλινες κυψέλες της Μινωικής επο-
χής (3.400 π.Χ.). Στην ίδια εποχή ανήκει επίσης το 
χρυσό κόσμημα που παριστάνει σύμπλεγμα δύο 
μελισσών, οι οποίες κρτατούν κηρύθρα προερ-
χόμενη από την πήλινη κυψέλη σωλήνα, όπως 
και άλλο χρυσό κόσμημα σε σχήμα μέλισσας, 
που βρέθηκε στις ανασκαφές της Κνωσσού.

Η Μέλισσα, στην Έλληνική Μυθολογία ήταν κόρη του βασιλιά της Κρήτης 
Μελισσέα, αδελφή της Αμάλθειας και τροφός του Δία.
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ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ 
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Προκειμένου να εκπαιδεύσουν τις μέλισσες, 
οι επιστήμονες στο εργαστήριο βιοκτηνια-

τρικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Wageningen, 
τους έδωσαν ζαχαρόνερο ως ανταμοιβή, αφότου 
τους έδειξαν δείγματα μολυσμένα με Covid-19. Τα 
έντομα δεν θα έπαιρναν ανταμοιβή, αφότου τους 
έδειχναν ένα δείγμα που δεν ήταν μολυσμένο.

Ολλανδοί ερευνητές εκπαίδευσαν μέλισσες, που 
έχουν μια ασυνήθιστα οξεία αίσθηση όσφρησης, 
προκειμένου να αναγνωρίζουν δείγματα μολυ-
σμένα με κορωνοϊό, ένα εύρημα που, όπως λένε, 
θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο αναμονής για 
αποτελέσματα τεστ σε μόλις μερικά δευτερόλεπτα.
Προκειμένου να εκπαιδεύσουν τις μέλισσες, οι 
επιστήμονες στο εργαστήριο βιοκτηνιατρικής 
έρευνας στο Πανεπιστήμιο Wageningen, τους 
έδωσαν ζαχαρόνερο ως ανταμοιβή, αφότου τους 
έδειξαν δείγματα μολυσμένα με Covid-19. Τα 
έντομα δεν θα έπαιρναν ανταμοιβή, αφότου τους 
έδειχναν ένα δείγμα που δεν ήταν μολυσμένο.
Αφού συνήθισαν το σύστημα, οι μέλισσες μπο-
ρούσαν αυθόρμητα να επιμηκύνουν τη γλώσσα 
τους για να πάρουν μια ανταμοιβή, όταν τους 
έδειχναν ένα μολυσμένο δείγμα, εξηγεί ο Βιμ φαν 
ντερ Πόελ, ένας καθηγητής ιολογίας, που συμμε-
τείχε στο σχέδιο.
«Συγκεντρώνουμε κανονικές μέλισσες από έναν 
μελισσοκόμο και τις τοποθετούμε σε ένα εξάρτη-
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μα», περιγράφει ο επιστήμονας. «Αμέσως μόλις 
τους δείχνουμε ένα θετικό δείγμα, τους δείχνου-
με και ζαχαρόνερο. Αυτό που οι μέλισσες κάνουν 
είναι να επιμηκύνουν την προβοσκίδα τους προ-
κειμένου να πάρουν το γλυκό νερό».
Η επιμήκυνση της γλώσσας της μέλισσας για να πιει 
αποτελεί επιβεβαίωση ενός θετικού αποτελέσμα-
τος τεστ κορονοϊού, σύμφωνα με τους ερευνητές.
Μπορεί να χρειάζονται ώρες ή ημέρες για να πά-
ρει κανείς τα αποτελέσματα ενός τεστ Covid-19, 
όμως η απάντηση από τις μέλισσες είναι άμεση. Η 
μέθοδος είναι, επίσης, φθηνή και θα μπορούσαν, 
επομένως, να την χρησιμοποιήσουν χώρες όπου 
τα τεστ είναι ελάχιστα, υποστηρίζουν οι ερευνητές.
Από την άλλη, ο Ντιρκ ντε Γκράαφ, ένας καθη-
γητής που εξειδικεύεται σε μέλισσες, έντομα και 
στην ανοσολογία των ζώων στο Πανεπιστήμιο 
Ghent στο Βέλγιο, είπε ότι δεν βλέπει η τεχνική 
αυτή να αντικαθιστά τις πιο συμβατικές μορφές 
ενός τεστ Covid-19 στο εγγύς μέλλον.
«Είναι μια καλή ιδέα, όμως θα προτιμούσα να 

κάνω τεστ χρησιμοποιώντας τα κλασσικά διαγνω-
στικά εργαλεία παρά να χρησιμοποιώ μέλισσες για 
αυτό. Είμαι τεράστιος θαυμαστής των μελισσών, 
όμως θα χρησιμοποιούσα τις μέλισσες για άλλους 
σκοπούς παρά για την ανίχνευση της Covid-19».
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Στο τεύχος αυτό, η τέχνη είναι μοντέρνα και αφορά τα ρούχα. Βρήκαμε στο internet ρούχα με design 
εμπνευσμένο από τη μέλισσα και σας παραθέτουμε τις σχετικές φωτογραφίες, χωρίς λόγια :)

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΜΈΛΙΣΣΑ
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Ολικό εκχύλισμα 
Κάνναβης
Μία φυσική πρότασηΜία φυσική πρόταση
με πολλά οφέλη!με πολλά οφέλη!

KANNAVIS  
Φιλολάου 199 Παγκράτι, Αθήνα - Τηλ: 210 854 7500 - www.kannavis.gr

2,8%  
CBD

 5% 
CBD

10% 
CBD

15%  
CBD

ΚΑΨΟΥΛΕΣ 
CBD

CALMING 
& WELLNESS

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΗ PHARMAGNOSE ΤΕΧΝOΒΛΑΣΤΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΊ ΠΟΊΟΤΊΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ
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ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΜΈΛΙΣΣΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ 
ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ

H θεραπεία αισθητικής με 
δηλητήριο μέλισσας ή ο αισθητικός 
μελισσοβελονισμός δεν είναι 
συνηθισμένες πρακτικές ομορφιάς. 
Παρόλο που έχει συνδεθεί με κάτι 
βλαπτικό για την υγεία, το δηλητήριο 
έχει πολλαπλά, άγνωστα οφέλη τόσο 
στην υγεία όσο και στην ομορφιά. 
Οι πρακτικές εφαρμογές, όπου 
χρησιμοποιείται το δηλητήριο της 
μέλισσας, αλλά και τα υπόλοιπα 
προϊόντα της μέλισσας ανήκουν στην 
ειδικότητα της Μελισσοθεραπείας. 
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Μελισσοθεραπεία: Είναι η χρήση των προϊόντων 
της μέλισσας με πολλαπλές εφαρμογές, με σκοπό 
την πρόληψη και την ίαση διαφόρων ασθενειών.  
Στα λατινικά - “apitherapy”-  η λέξη “api” προέρ-
χεται από το λατινικό όνομα της μέλισσας «Apis 
Mellifera» και η λέξη “therapy” που σημαίνει θε-
ραπεία. Οπότε, η μελισσοθεραπεία είναι η πρό-
θεση να γιατρέψει κάποιος (μελισσοθεραπευτής) 
κάποιον άλλον, χρησιμοποιώντας τις μέλισσες και 
τα προϊόντα τους.

Μελισσοβελονισμός:  Είναι το απευθείας τσίμπη-
μα με το κεντρί της μέλισσας, από ειδικό μελισσο-
θεραπευτή, σε συγκεκριμένα σημεία του σώμα-
τος, ανάλογα με το σκοπό- θεραπεία. Μέσω του 
κεντριού το δηλητήριο της μέλισσας εναποτίθεται 

μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, όπου αμέσως 
ξεκινά η δράση του με σκοπό την καταπράυνση, 
βελτίωση και ίαση της κατάστασης του ατόμου. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΟΣ ΚΈΝΤΡΙΟΥ
Το κεντρί της μέλισσας, το οποίο διαθέτουν μόνο 
η εργάτρια και η βασίλισσα, αποτελεί εξάρτημα 
ενός συστήματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος 
της κοιλιάς της. Στην περίπτωση που η μέλισσα 
αντιληφθεί ότι απειλείται η ζωή της, αμύνεται 
χρησιμοποιώντας το κεντρί της. Όσο το κεντρί δι-
εισδύει μέσω του δέρματος στο σώμα τα άγκιστρά 
του εγκλωβίζονται στο μυ, με αποτέλεσμα όταν η 
μέλισσα προσπαθήσει να φύγει, αποκολλάται όλο 
το κεντριοφόρο σύστημα, αφήνοντας το κεντρί 
μέσα στο σώμα. Ένα γάγγλιο στο αποσπασμένο 

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ
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σύστημα προκαλεί μυϊκές συσπάσεις ούτως ώστε 
το κεντρί να συνεχίσει να διεισδύει και να διαχέει 
όλο το δηλητήριο που βρίσκεται στο σάκο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το δηλητήριο των μελισσών έχει δύο κύριες μορ-
φές: 
-  Υγρό, δεδομένου ότι είναι αμέσως μετά από την 

εξαγωγή ή όταν εγχέεται από τη μέλισσα μέσω 
του κεντριού της. «Το δηλητήριο των μελισσών 
είναι ένα άχρωμο υγρό, με έντονη πικρή γεύση,  
αρωματική οσμή και ελαφρώς όξινο (pH 4,5 – 
5,5). Το δηλητήριο μελισσών ξηραίνεται σε θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος περίπου μέσα σε 20’ 
και χάνει 65% - 70% του αρχικού βάρους του. 
Αφότου έχει εξατμιστεί μπορεί να συλλεχθεί 0,1 
mg καθαρού αποξηραμένου δηλητηρίου (ανά 
κεντρί μέλισσας)».

-  Αποξηραμένο, μετά από συλλογή με ειδικές 
συσκευές (συλλέκτες δηλητηρίου μελισσών). 
«Το αποξηραμένο δηλητήριο μελισσών έχει 
πολυκρυσταλλική δομή και κιτρινωπό -καφετί 
χρώμα. Το δηλητήριο μελισσών είναι ανθεκτι-
κό στο κρύο και η κατάψυξη δεν φαίνεται να 
μειώνει την τοξικότητά του. Είναι ανθεκτικό στη 
θερμότητα όταν αποξηραίνεται, ακόμη και στους 
100°C. Το αποξηραμένο δηλητήριο μελισσών 
εάν προστατεύεται από την υγρασία, μπορεί να 
διατηρήσει τις τοξικές ιδιότητές του για αρκετά 
έτη.» («Δηλητήριο μελισσών, ερευνώντας τη θε-
ραπευτική δύναμη», 1994). 

ΣΥΣΤΑΣΗ
Το δηλητήριο της μέλισσας είναι μια υδατοδι-
αλυτή ουσία και αποτελείται από 63 συστατικά, 
κυρίως πεπτίδια (μελιττίνη, απαμίνη, προκαμίνη, 
αδολαπίνη, σεκαρπίνη κ.α.). Ιδιαίτερα η μελιττίνη 
παίζει σημαντικό ρόλο στις αντιδράσεις του οργα-
νισμού και του δέρματος που προέρχονται από το 
τσίμπημα. Επίσης, περιέχει τα ενεργά συστατικά 
ισταμίνη, επινεφρίνη, ντοπαμίνη, νορεπινεφρίνη 
και ένζυμα όπως φωσφολιπάση Α2, υαλουρονι-
δάση κ.α. Το δηλητήριο, εκτός από πεπτίδια απαρ-

τίζεται και από νερό 65%-70%, ελεύθερα αμινοξέα 
(κυστεϊνη, μεθειονίνη, r-αμινοβουτυρικό οξύ) και 
σε μικρή ποσότητα λιπίδια (6-φωσφολιπίδια) και 
υδατάνθρακες (γλυκόζη, φρουκτόζη). 
 
Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΔΈΡΜΑ
Γενικές ιδιότητες
Το δηλητήριο της μέλισσας αποτελεί μια φυσική 
τοξίνη. Έχει αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή, 
αντιβακτηριακή, αντιμυκητιακή, αντιβιοτική και 
αντιϊική δράση  και παρουσιάζει θετική επίδραση 
στην αύξηση και τόνωση της αιματικής κυκλοφο-
ρίας, στην αύξηση του μεταβολισμού των κυττά-
ρων και της παραγωγής του κολλαγόνου. Παράλ-
ληλα, επιδρά αναζωογονητικά στο δέρμα λόγω 
της καλύτερης κυκλοφορίας του αίματος και της 
αυξανόμενης διαπερατότητας των τριχοειδών 
αγγείων. 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. Η μελιττίνη 
αυξάνει την παραγωγή των βλεννοπολυσακχαρι-
τών, βασικών συστατικών για τη δημιουργία και 
την αναγέννηση των συνδετικών ιστών. Έχει αντι-
ινώδη δράση που προκαλείται απ’ την υαλου-
ρονιδάση και αυξάνει την ανοχή του ιστού στην 
έλλειψη οξυγόνου. Αυξάνει το σχηματισμό των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη ροή του αίματος και 
τη διαπερατότητα των αιμοφόρων αγγείων, κατά 
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συνέπεια αυξάνεται και η ανταλλαγή μεταξύ του 
αίματος και των ιστών. Ενεργοποιεί το ανοσοποι-
ητικό σύστημα, αυξάνοντας τα επίπεδα ανοσο-
σφαιρινών IgG.

ΣΤΟΧΈΥΜΈΝΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ
Υπάρχουν δύο τρόποι να δράσει το δηλητήριο για 
χάρη της ομορφιάς: 
•  Μέσω έγχυσης, ενέσιμα, όπως το botox:  To 

υλικό με το δηλητήριο της μέλισσας και άλλους 
παράγοντες ενίεται στο δέρμα για να βελτιώσει 
την εικόνα των ρυτίδων, αλλά και να αναζωο-
γονήσει ολόκληρο το πρόσωπο.

•  Μέσω της δράσης δερμοσκευασμάτων με 
ενεργό συστατικό το δηλητήριο: Χρησιμοποι-
είται σε κοσμητικές φόρμουλες με τη μορφή 
κρεμών, balsam, μασκών και σερουμ για 
τις προστατευτικές ιδιότητές του ενάντια στις 
φλεγμονές και στα βακτήρια, αλλά και ως αντι-
ρυτιδικός παράγοντας.

Aυξάνει την παραγωγή του κολλαγόνου
Το δηλητήριο διατηρεί και αυξάνει τα επίπεδα 
του κολλαγόνου στο χόριο: Αρχικά, αναστέλλει 
τη δράση των μεταλλοπρωτεϊνασών, μιας ομά-
δας ενζύμων τα οποία παράγονται απ’ την ηλιακή 
έκθεση, το στρες, το κάπνισμα κ.α. και τα οποία 
διασπούν τις ίνες του κολλαγόνου και της ελα-
στίνης. Επίσης, το δηλητήριο μπορεί να ενεργο-
ποιήσει την κολλαγονογένεση. Κλινικές δοκιμές 
έχουν δείξει ότι αυξάνει την πρωτεϊνοσύνθεση 
που δημιουργεί τις κολλαγόνες ίνες. Παράλ-
ληλα, ενθαρρύνει τη δημιουργία και ανάπτυξη 
νέων κυττάρων, ενώ επιταχύνει την ανάπλαση 
των κατεστραμμένων κυττάρων. Η συνδυαστι-
κή αυτή δράση προσδίδει νεανική εμφάνιση στο 
δέρμα, απαλύνοντας τις γραμμές έκφρασης και 
μειώνοντας το βάθος των ρυτίδων. Η εφαρμογή 
δηλητηρίου σε κλινική δοκιμή έδειξε αυξημένo 
πολλαπλασιασμό και μετανάστευση των κερατι-
νοκυττάρων.  Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως κοσμητικό συστατικό για την ανάπλα-
ση και ανανέωση του δέρματος ή ως θεραπεία 

συγκεκριμένων επιδερμικών καταστάσεων.

Καταπραΰνει τα ακνεϊκά δέρματα 
Το κύριο συστατικό του δηλητηρίου, η μελιττί-
νη έχει αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες και μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των 
βακτηριδίων που προκαλούν την ακμή, αλλά και 
τις φλεγμονές που δημιουργούνται.

Βελτιώνει το έκζεμα 
Το έκζεμα αποτελεί φλεγμονώδης κατάσταση 
στο δέρμα. Έρευνες έχουν δείξει ότι το δηλητή-
ριο μπορεί να μειώσει τον αριθμό και το βαθμό 
ξηρότητας των περιοχών (βλαβών) που δημι-
ουργούνται και τον κνησμό που σχετίζεται με τη 
διαταραχή. Ένα δερμοκαλλυντικό με συστατικό 
το δηλητήριο μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της 
φλεγμονής στο δέρμα, γεγονός το οποίο θα μειώ-
σει και τις εξάρσεις.

Προλαμβάνει και μειώνει τις ρυτίδες
Τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας της γήρανσης 
είναι αποτέλεσμα της επιδερμικής λέπτυνσης, 
της ατυπίας των κερατινοκυττάρων και της απο-
δόμησης του κολλαγόνου. Το ενεργό συστατικό, 
μελιττίνη, ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγό-
νου απ’ τους ινοβλάστες με αποτέλεσμα το «γέ-
μισμα» της περιοχής (πτυχή, εκφραστική γραμ-
μή, ρυτίδα, πρόσωπο). Σε κλινικές δοκιμές με 
εθελοντές με φωτογήρανση εφαρμόστηκε ορός 
με δηλητήριο μέλισσας, ο οποίος παρείχε αποτε-
λεσματικότητα στη συνολική εικόνα των ρυτίδων 
(αριθμός, βάθος). Επίσης, η αντιοξειδωτική δρά-
ση του δηλητηρίου θεωρείται παράγοντας για την 
πρόληψη της γήρανσης. Μελέτη του 2015 απο-
κάλυψε τη σημαντική μείωση των περιοφθαλ-
μικών ρυτίδων μετά από εφαρμογή σερουμ με 
δηλητήριο για 12 εβδομάδες.

Δράση κατά των πανάδων
Αντιμελανογενετικοί παράγοντες στο δηλητήριο 
της μέλισσας, κατά τη διάρκεια κλινικών εφαρ-
μογών, ανέστειλαν τις πρωτεΐνες που σχετίζονται 
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με τη δράση της τυροσινάσης (ένζυμο-ρυθμιστής 
της κατανομής της μελανίνης). Ελέγχοντας τη  
μελανίνη μπορούν να προληφθούν και να αντι-
μετωπιστούν οι πανάδες και η χρωματική ανο-
μοιομορφία της επιδερμίδας.

Συμπερασματικά, μετά το πέρας (8-12 εβδομ.) 
διάφορων κλινικών εφαρμογών με σκευάσματα 
με δηλητήριο μέλισσας σε εθελοντές, τα αποτε-
λέσματα έδειξαν βελτίωση της ελαστικότητας και 
της σφριγηλότητας του δέρματος, αύξηση της 
υγρασίας, εξισορρόπηση του χρωματικού τόνου, 
απάλυνση σημαδιών και κηλίδων, λείανση των 

γραμμών έκφρασης και μείωση του πάχους των 
ρυτίδων.  

Αλλεργικές αντιδράσεις 
Το δηλητήριο της μέλισσας έχει συνδεθεί με την 
εμφάνιση έντονων αλλεργικών αντιδράσεων. 
Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή (βελονισμού) 
γίνεται λήψη ιατρικού ιστορικού και πιθανότα-
τα συστήνεται κάποια εξέταση ή δοκιμαστική 
εφαρμογή. Το τεστ ισχύει και για την εφαρμογή 
δερμοσκευάσματος με δηλητήριο. Η κοσμητική 
πρακτική του μελισσοβελονισμού γίνεται από 
εξειδικευμένο ιατρό (μελισσοθεραπευτή).  
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ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΜΈΛΙΣΣΑΣ  
ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΑΝΑΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Το δηλητήριο της μέλισσας και η Μελιτίνη καταστέλλουν την ενεργοποίηση του υποδοχέα 
αυξητικού παράγοντα, σε τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού και σε HER2 εμπλουτισμένο 
καρκίνο του μαστού
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Παρά τις δεκαετίες μελέτης, οι μοριακοί μηχα-
νισμοί και η επιλεκτικότητα των συστατικών του 
δηλητηρίου της μέλισσας (Apis mellifera) ως 
αντικαρκινικών παραγόντων παραμένουν σε με-
γάλο βαθμό άγνωστοι. 
Η συγκεκριμένη μελέτη απέδειξε ότι το δηλητή-
ριο της μέλισσας και το κύριο συστατικό αυτού, η 
μελιτίνη, προκαλούν δυναμικά κυτταρικό θάνατο, 
ιδιαίτερα στους επιθετικούς υποτύπους καρκίνου 
του μαστού σε εμπλουτισμένα HER2 καρκινικά 
κύτταρα.                       
Το δηλητήριο της μέλισσας και η μελιτίνη κατα-
στέλλουν την ενεργοποίηση του EGFR και του 
HER2 παρεμβαίνοντας στη φωσφορυλίωση αυ-
τών των υποδοχέων στην πλασματική μεμβράνη 
των κυττάρων καρκινώματος του μαστού. Μελέτες 
μετάλλαξης αποκαλύπτουν ότι μια θετικά φορτι-
σμένη C-τερματική αλληλουχία μελιτίνης μεσολα-

βεί στην αλληλεπίδραση της πλασματικής μεμ-
βράνης και στην αντικαρκινική δραστηριότητα. Η 
μηχανική ενός μοτίβου RGD ενισχύει περαιτέρω 
τη στόχευση της μελιτίνης σε κακοήθη κύτταρα 
με ελάχιστη τοξικότητα στα φυσιολογικά κύτταρα.                                                                                                                                         
Τέλος, η χορήγηση μελιτίνης ενισχύει την επίδρα-
ση του docetaxel (χημειοθεραπευτικό σκεύασμα) 
στην καταστολή της ανάπτυξης όγκου του μαστού 
σε ένα μοντέλο αλλομοσχεύματος. Η μελέτη αυτή 
αποκαλύπτει έναν μοριακό μηχανισμό που στηρί-
ζει την επιλεκτική αντικαρκινική δράση της μελι-
τίνης και περιγράφει στρατηγικές θεραπείας στο-
χευμένες σε επιθετικούς καρκίνους του μαστού.

ΈΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ευρωπαϊκή μέλισσα (Apis mellifera) παράγει 
πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ιατρικά 
από τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, όπως το 
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μέλι, η πρόπολη και το δηλητήριο. Ωστόσο, οι μο-
ριακοί δραστικοί μηχανισμοί της αντικαρκινικής 
δράσης του δηλητηρίου της μέλισσας παραμέ-
νουν ελάχιστα κατανοητοί, ιδιαίτερα στον καρκίνο 
του μαστού, τον πιο κοινό καρκίνο στις γυναίκες 
παγκοσμίως. Η κατανόηση της μοριακής βάσης 
και της ειδικότητας του δηλητηρίου της μέλισσας 
κατά των καρκινικών κυττάρων είναι το κλει-
δί για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση νέων 
αποτελεσματικών θεραπευτικών μέσων από ένα 
φυσικό προϊόν που είναι ευρέως διαθέσιμο και 
οικονομικά υποφερτό για την παραγωγή του σε 
πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσμο.
Το ενεργό συστατικό του δηλητηρίου της μέλισ-
σας είναι η μελιτίνη, που περιλαμβάνει το μισό 
δηλητήριο μέλισσας κατά ξηρό βάρος. Η μελιτίνη 
είναι ένα θετικά φορτισμένο, αμφιπαθές πεπτίδιο 
26 αμινοξέων που συνδέεται με τα φωσφολιπίδια 

της διπλής στοιβάδας της μεμβράνης, προκαλώ-
ντας κυτταρικό θάνατο σχηματίζοντας διαμεμβρα-
νικούς δακτυλιοειδείς πόρους διαμέτρου ~4,4 
nm που μπορεί να επιτρέψουν την εσωτερίκευση 
πρόσθετων μικρών μορίων με κυτταροτοξικές 
δραστηριότητες
Τόσο το δηλητήριο της μέλισσας όσο και η μελιτίνη 
έχουν αντικαρκινικά αποτελέσματα σε μελάνωμα, 
μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, γλοιο-
βλάστωμα, λευχαιμία, καρκίνους των ωοθηκών, 
του τραχήλου της μήτρας και του παγκρέατος, 
με υψηλότερη κυτταροτοξική ισχύ στα καρκινικά 
κύτταρα σε σύγκριση με τα μη μετασχηματισμέ-
να κύτταρα. Τα νανοσωματίδια μελιτίνης έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την καταστολή της ηπατικής 
μετάστασης μέσω της ανοσορύθμισης ηπατικών 
ημιτονοειδών ενδοθηλιακών κυττάρων.                                                                                                                                       
  Επιπρόσθετες συνεργιστικές αντικαρκινικές 
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δράσεις έχουν αναφερθεί μεταξύ του δηλητηρίου 
της μέλισσας και άλλων θεραπευτικών τρόπων, 
συμπεριλαμβανομένης της σισπλατίνης σε κακο-
ήθειες του τραχήλου της μήτρας και του λάρυγγα 
και της ντοσεταξέλης σε καρκινικά κύτταρα του 
πνεύμονα. Παρόμοιες αλληλεπιδράσεις της μελι-
τίνης έχουν αποδειχθεί και σε άλλα πειράματα με 
κύτταρα καρκίνου του μαστού και μελανώματος 
MCF7. Το δηλητήριο της μέλισσας και η μελιτί-
νη προκάλεσαν επίσης απόπτωση στα κύτταρα 
MCF7 και μείωσαν τη βιωσιμότητα και τη μετα-
νάστευση των κυττάρων στα καρκινικά κύτταρα 
του μαστού DA-MB-. Το δηλητήριο της μέλισ-
σας μείωσε τις μεταστάσεις του καρκίνου του 
μαστού στον πνεύμονα, ανέστειλε την ανάπτυξη 
του όγκου και παρέτεινε την επιβίωση σε πει-
ραματόζωα με όγκους σε καρκίνου του μαστού. 
Η αντινεοπλασματική δράση του δηλητηρίου της 
μέλισσας έχει αποδοθεί στη μελιτίνη μέσω της 
αναστολής του άξονα PI3K/Akt/mTOR σε καρκίνο 
του μαστού, του MAPK σε μελάνωμα, του JAK2/
STAT3 σε καρκίνο των ωοθηκών και των οδών 
σηματοδότησης NFκB στα κύτταρα καρκινώμα-
τος του πνεύμονα. Σε αντίθεση με το δηλητήριο 
της μέλισσας apis melifera, το δηλητήριο της μέ-
λισσας Bombus terrestris δεν περιέχει μελιτίνη, 
αλλά περιέχει εκκριτική φωσφολιπάση Α2 που 
προκάλεσε απόπτωση με αναστολή της φωσφο-

ρυλίωσης Akt σε ανθρώπινα κύτταρα χρόνιας 
μυελογενούς λευχαιμίας. 
Συνοπτικά θα λέγαμε πως αυτό το πείραμα που 
πραγματοποιήθηκε από Αυστραλούς επιστήμονες 
από το Perth οι οποίοι μελέτησαν το δηλητήριο 
της μέλισσας και πιο συγκεκριμένα το πεπτί-
διο μελιτίνη και την εξαιρετική ικανότητα του να 
σκοτώνει με ταχύ ρυθμό καρκινικά κύτταρα σε 
τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού , έναν τους 
πιο επιθετικούς τύπους καρκίνου του μαστού, 
προκαλώντας ελάχιστη βλάβη στα υπόλοιπα κύτ-
ταρα. Η τοξικότητα άλλωστε προκλήθηκε σε άλλα 
επίπεδα δοσολογίας. Επιπλέον, η μελέτη έδειξε 
πιθανή ικανότητα της μελιτίνης να αποτρέπει με-
ταστάσεις. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν 
ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπι-
στωθεί αν το δηλητήριο θα μπορούσε πραγματικά 
να αποτελέσει φάρμακο για την καταπολέμηση 
του καρκίνου, όπως επιβεβαίωσε και το Ινστιτού-
το Ιατρικής Έρευνας του Garvan στο Σίδνεϊ.   
Η έρευνα χαρακτηρίζεται και από άλλους επιστή-
μονες και ακαδημαϊκούς  ως «εξαιρετικά συναρ-
παστική», αναφέροντας πως καταδεικνύει ότι η 
μελιτίνη μειώνει την αναπαραγωγή των κυττά-
ρων και «παρέχει ένα άλλο υπέροχο παράδειγμα 
για το πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές 
ενώσεις για τη θεραπεία ανθρώπινων ασθενει-
ών». 
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Ζητούμε συγνώμη που την αναδημοσιεύουμε σε αγγλική γλώσσα, αλλά η μετάφραση θα κατέστρεφε το αστείο

ΓΈΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022



30

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

»åìÝáíá 2021
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΗΜΈΡΙΔΑ
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Το απόγευμα της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου, το ΕΚΕΜ  
σε συνεργασία με την Apipharm διοργανώνουν την εκδήλωση 

Μελίαμα 2021 – η συνέργια της μέλισσας με τις βιταμίνες.  

Από τις 5.00 ως τις 7.00 το απόγευμα, ειδικοί επιστήμονες - φαρμακοποιοί, 
βιολόγοι και διατροφολόγοι - παρουσιάζουν τις ωφέλειες του συνδυασμού 
πρόπολης και βασιλικού πολτού με βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία και 
εξηγούν πως μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τον οργανισμό μας. 

Η ΘΈΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
- Η συνεργασία της μέλισσας με τις βιταμίνες
- Πρόπολη και βιταμίνη C, η μεγιστοποίηση της δράσης
- Βιταμίνη D και πρόπολη
- Σύγχρονα συμπληρώματα διατροφής με βασιλικό πολτό
- Βασιλικός πολτός και Β12, η φυσική συνέργια

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΈΠΙΤΡΟΠΗ:
- Δ. Σελιανάκης, πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΜ
- Ευ. Ζουμπανέας διτροφολόγος
- Ορ. Δαβίας, βιολόγος
- Κ. Δημητριάδης, φαρμακοποιός
- Π. Κασαρτζιάν, φαρμακοποιός

»åìÝáíá 2021
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ΥΛΙΚΑ
•  500 γρ. αλεύρι χωριάτικο (ή φαρίνα)
• 1/4 κ.γ. αλάτι
• 75 ml ελαιόλαδο
• 250-275 ml χλιαρό νερό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΈΜΙΣΗ
• Ελαιόλαδο
• Μέλι
• Ζάχαρη
• Κανέλα

ΈΚΤΈΛΈΣΗ 
• Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το αλάτι.
•  Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε (ρυ-

ζιάζουμε) με τα χέρια.
•  Προσθέτουμε λίγο-λίγο το χλιαρό νερό και ζυμώνου-

με. Το αφήνετε σκεπασμένο για μια ώρα.
•  Από την ζύμη φτιάχνουμε μπαλίτσες, περίπου 100 γρ. 

η κάθε μια.
•  Με τον πλάστη ανοίγουμε την κάθε μπάλα σε αλευ-

ρωμένη επιφάνεια. Θέλουμε πολύ λεπτή ζύμη σε 
σχήμα ορθογώνιο.

•  Ετοιμάσουμε τη γέμιση με το μέλι, τη ζάχαρη και την 

κανέλα.
•  Αλείφουμε την επιφάνεια με ελαιόλαδο και ραντίζου-

με με τα υλικά για τη γέμιση. Κλείνουμε κατά μήκος 
τις άκρες και στη συνέχεια κλείνουμε στα τρία σαν 
φάκελο.

•  Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε 
υψηλή φωτιά και στη συνέχεια χαμηλώνουμε, για 
να ψήσουμε τις πίτες. Συνολικά θέλουν 5-6 λεπτά, τις 
γυρνάμε σε τακτά χρονικά διαστήματα να μη καούν.

Έτοιμες οι πίτες! Καλή όρεξη! 

Πίτες της Σάτζιης: Οι παραδοσιακές 
κυπριακές πίτες με μέλι είναι ποίημα

ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ

Παραλλαγές και συνταγές υπάρχουν πολλές που ικα-
νοποιούν κάθε γευστικό γούστο. Ψάχνοντας για κάτι 
διαφορετικό, πέσαμε πάνω σε μια συνταγή για «πίτες 
της Σάτζιης». Πρόκειται για παραδοσιακές κυπριακές 
πίτες με μέλι που ονομάζονται έτσι από το σκεύος που 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή τους. Σάτζιη είναι 
ένα μεταλλικό και κοίλο σκεύος ψησίματος, σαν θό-

λος, που μπαίνει πάνω στη φωτιά, όπου οι Κύπριες 
νοικοκυρές έψηναν παραδοσιακά τις πίτες τους. Είναι 
ιδανικές για να συνοδέψουν τον πρωινό καφέ ή απο-
γευματινό μας τσάι σαν γλυκό σνακ. Η συνταγή είναι 
πολύ απλή και εύκολη, με λίγα υλικά που σίγουρα 
έχεις στο ντουλάπι της κουζίνας σου. Σημείωσε τι θα 
χρειαστείς και ξεκίνα να τη φτιάχνεις:
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ΜΈΛΙΣΣΟΘΈΡΑΠΈΙΑ ΠΟΥ;
ΈΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΈΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛΈΦΩΝΟ
POLISPHARMACY ΟΕ ΛΕΩΦ. ΒΕΪΚΟΥ 45 ΓΑΛΑΤΣΙ 210 29 12 440
Α. ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 2310 444 422
Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ 54 ΑΘΗΝΑ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ 210 36 12 105
ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Κ ΣΙΑ Ο.Ε ΠΕΥΚΩΝ 10 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 210 28 55 123
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 23 ΔΑΦΝΗ 210 97 16 491
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘ. ΛΕΡΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩΣ 40 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 210 76 00 210
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 268 ΑΙΓΑΛΕΩ 210 59 84 700
ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 31-33 ΑΘΗΝΑ - ΚΥΨΕΛΗ 210 88 15 039
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1 & ΛΕΩΦ. 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 22940 50 222

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 2102230852
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 42 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 210 97 07 586
ΚΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑ 45 ΑΘΗΝΑ - ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2102018538
ΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2104626785
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23 ΜΑΡΟΥΣΙ 210 80 25 279
ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ 15 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 11 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 211 40 00 145
ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΓΕΜΕΛΟΥ 275 ΝΙΚΑΙΑ 210 49 13 889
ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 167 ΑΘΗΝΑ - ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 210 86 70 115
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 35 & ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ 2102464226
ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 34 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 210 95 82 653
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 56 ΑΧΑΡΝΑΙ 210 24 77 556
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22 ΠΕΡΑΜΑ 2104412348
ΛΥΓΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΙΛΗΣ 5 - 7 ΑΘΗΝΑ - ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 210 34 70 600
ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΙΑΝΤΙΟΥ 218 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 210 46 54 025
ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΛΕΩΦ. ΑΙΑΝΤΙΟΥ 3 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 210 46 55 524
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 42 08 244
ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 210 68 58 555
ΜΑΤΖΑΚΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 98 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 210 26 29 305
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 6 ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23920 63 693
ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 210 27 59 464
ΜΟΥΣΛΙΑΔΟΥ ΡΑΧΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 32 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 210 49 77 150
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΝΟΒΑ 34 ΝΙΚΑΙΑ 210 49 33 483
ΜΠΛΕΤΑ Α.Χ. & ΣΙΑ ΕΕ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 23-25 & ΚΟΛΩΝΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ - ΠΛ. 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
210 5248852

ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 14 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 57 40 130
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 192 ΔΑΦΝΗ 210 97 02 000
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΥΖΗ 4 ΑΘΗΝΑ - ΓΚΥΖΗ 210 64 63 049
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΝΑΡΗ 8 ΑΘΗΝΑ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ 210 36 38 840
ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 71 ΠΕΡΑΜΑ 210 40 21 112
ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΠΕΡΑΜΑ 210 44 14 682

ΦΑΡΜΑΚΈΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΈΛΙΣΣΟΘΈΡΑΠΈΙΑΣ
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ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ;

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΦΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Λ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 85  ΙΛΙΟΝ 210 5023 102

ΠΝΈΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 235 ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ  ΑΘΗΝΑ 210 8663 677

ΓΈΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 
ΓΚΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9, ΚΡΥΟΝΕΡΙ 210 6221 224 

APITHERAPISTS
ΔΑΝΑΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  6985 122 786

ΈΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΈΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛΈΦΩΝΟ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 210 46 75 954
ΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 41 & ΝΥΜΦΑΙΟΥ 49 ΕΥΟΣΜΟΣ 2310 757 841
Σ/Φ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ 
Δ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Β ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν ΟΕ

ΑΦΑΙΑΣ 5 ΑΙΓΙΝΑ 22970 25 594

Σ/Φ ΕΛΙΣ. ΣΧΟΛΕΙΑΔΗ-ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ & 
ΑΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΟΕ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ 11 ΦΙΛΟΘΕΗ 210 67 49 827

Σ/Φ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ - ΠΕΤΡΟΣ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 294Γ ΑΘΗΝΑ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 210 22 81 380

Σ/Φ ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ - ΣΚΟΥΡΤΗ 
ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 210 92 40 003

Σ/Φ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ. -  ΠΟΓΚΑ Α. ΟΕ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 96 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 210 56 20 925
Σ/Φ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΕΛΙΖΑ ΤΡΑΝΟΥΔΗ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 & ΔΑΒΑΚΗ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ 210 67 14 526

Σ/Φ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΕ

ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 15 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25310 37 600

Σ/Φ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΟΕ

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 113 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 210 70 17 720

ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 ΧΑΪΔΑΡΙ 210 58 13 912
ΣΚΑΡΛΑΤΙΝΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1 ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 210 46 60 218
ΣΟΥΡΕΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 116 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 210 46 55 462
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 109 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 210 99 44 535
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 72 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 210 46 12 666
ΤΑΣΙΔΗΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΩΦ.ΒΑΡΗΣ 8 ΒΟΥΛΑ 210 89 51 132
ΤΖΕΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 68 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 210 23 85 069
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 1 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 210 80 40 981
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 25510 38 473
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΠΑΚΑΚΟΥ ΙΚΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ - ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 210 52 32 631
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΙΚΕ “THE 
NAXOS APOTHECARY”

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3 - 5 & ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 210 72 22 774

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 45 36 715
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022

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

ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

www.ekem.org.gr Τεύχος 34

Περιοδική Έκδοση του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Βασιλικός πολτός 
και καρκίνος του 
παχέος εντέρου

η ιστορία 
της διαχείρισης 
των μελισσών

ελικοειδείς 
κηρήθρες

20.520.5

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
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Σ Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο περιοδικό «μελίαμα»

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

Fax:

Επάγγελμα: email:

ΑΦΜ:

Συνδρομή ιδιωτών εσωτερικού:

6€/έτος συν 2€ ταχυδρομικά, σύνολο 8€

Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Tρόπος που επιθυμώ να πληρώσω:

Συνδρομή ιδιωτών εξωτερικού:

6€/έτος συν 6€ ταχυδρομικά, σύνολο 12€

Ταχυδρομική επιταγή

Συνδρομή ΝΠΔΔ & εταιριών:

100€/έτος

✁

Στα γραφεία του ΕΚΕΜ
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eesees
BODY & BRAIN BOOSTER

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ 
& ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12

ΦΥΣΙΚΟΠΡΟΪΟΝ

GM FOOD & BEVERAGES 
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 199 - 11631 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8547500 • www.apipharm.gr

3 Bees = body & brain booster

Φυσική τόνωση 
& καλή λειτουργία 
του νευρικού συστήµατος
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ AIRLESS 
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 199, T.K. 116 31, ΑΘΗΝΑ | Τ 210 8547 500 | www.apipharm.grHealth United Brands


