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αρχαιότητα.
Τη μελισσοκομία, σύμφωνα με τη μυθολογία, τη δίδαξε 
ο Αρισταίος, μια από τις πλέον αινιγματικές μορφές της 
αρχαιότητας, καρπός της ένωσης του Απόλλωνα με τη 
νύμφη Κυρήνη. Κατά άλλη εκδοχή και ο Αρισταίος ήταν 
προελληνική θεότητα, η οποία δίδαξε τα περί γεωργίας, 
μεταξύ άλλων, τη μελισσοκομία. Η παράδοση μάλιστα 
αναφέρει ότι προερχόταν από τη Θεσσαλία και τα δώρα 
που πρόσφερε στους ανθρώπους ήταν το μέλι, το τυρί, 
το λάδι και η υφαντική τέχνη. Λατρευόταν σε πολλές 
περιοχές. Στη Θράκη παρουσιάζεται ως ακόλουθος του 
Διονύσου, κάτι που μας κάνει να σκεφτούμε ότι πρέπει 
να συνδέεται και με την οινοποιητική τέχνη.

ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ 
ΉΤΑΝ ΑΠΟ ΚΕΡΙ ΚΉΡΉΘΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΏΝ
 Επί πολλούς αιώνες άλλωστε, το μέλι ήταν η μόνη 
γνωστή γλυκαντική ουσία.Από τους προϊστορικούς 
χρόνους οι άνθρωποι ήξεραν να παίρνουν το μέλι και 
να το χρησιμοποιούν στη διατροφή τους. 

ΤΟ ΜΕΛΙ ΏΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΉΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΑ 
 Οι δύο πρωιμότερες απεικονίσεις συλλογής μελιού 
προέρχονται από δύο σπήλαια της Ισπανίας (Arana και 
Βαλένσια). Νεολιθική εποχή 6η χιλιετία π.Χ.
Η διατροφική αξία του μελιού ήταν αναγνωρισμένη όχι 
μόνο στην Ελλάδα, και μάλιστα από τη πρώιμη αρχαι-
ότητα, αλλά και στη Μεσοποταμία, όπου έχουμε σχετι-
κές καταγραφές από το 2700 π.Χ.και στην Αίγυπτο. Σε 
παπύρους αναφέρεται ότι χρησιμοποιούσαν το μέλι για 
θεραπευτικούς σκοπούς. Ας δούμε πόσο σημαντική 
θέση είχε το μέλι σ’αυτό τον τόσο μεγάλο πολιτισμό της 
Μεσογείου. Και πάλι η μυθολογία θα μας διαφωτίσει.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΜΥΘΟΣ 
Όταν ο (αιγυπτιακός) Θεός Ρα έκλαιγε για τα κρίματα 
και τις αμαρτίες των ανθρώπων και τα δάκρυα του πέ-
φτοντας άγγιζαν την γη μεταμορφώνονταν σε μέλισσες 
οι οποίες άρχιζαν αμέσως να κτίζουν κηρήθρες και να 
επισκέπτονται τα λουλούδια και τα γένη όλων των λου-
λουδιών του φυτικού βασιλείου. Με αυτόν τον τρόπο 
έγιναν οι πρώτες μέλισσες. Με αυτόν τον τρόπο έγινε 

η πρώτη κηρήθρα. Με αυτό τον τρόπο έγινε το πρώτο 
μέλι, από τα δάκρυα του Θεού Ρα.
Το ειδικό χώμα ή πυρόχωμα το εισήγαγαν από την Ελ-
λάδα από το 400 π.Χ μέχρι και το 600 μ.Χ. Οι κυψέλες 
τους ήτανε καλοφτιαγμένες, πολύ γερές και τις τοποθε-
τούσαν σε οριζόντια θέση. Τις κατασκεύαζαν σε καλού-
πια από πηλό ή πυρόχωμα και τις ψήνανε σε φούρνους. 
Η αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρης κηρήθρας γινότανε 
από το πίσω μέρος της κυψέλης που επίσης άνοιγε. Η 
βασική κυψέλη των Αιγυπτίων είχε σχήμα κυλινδρικό 
με μια τρύπα στο μπροστινό μέρος για να μπαινοβγαί-
νουν οι μέλισσες. 
Κατά τους χρόνους της βασιλείας των Πτολεμαίων στην 
Αίγυπτο οι μελισσοκόμοι περιόδευαν κατά μήκος του 
ποταμού Νείλου αφού πρώτα τοποθετούσαν και στε-
ρέωναν τις κυψέλες τους καλά πάνω σε πλοιάρια της 
εποχής. Με την έλευση της άνοιξης ακολουθούσαν τις 
ανθοφορίες και, ανεβαίνοντας, έφταναν στην Πάνω Αί-
γυπτο. Αναφορές ιστορικών, αρχαιολόγων και ερευνη-
τών λένε πως ακολουθούσαν την ίδια διαδρομή μέχρι 
και το τέλος του 1800.
Μελισσοκομικές δραστηριότητες απεικονίζονται σε 
τοιχογραφίες σε αιγυπτιακούς τάφους Το μέλι ίσως να 
χρησιμοποιούνταν και στη μουμιοποίηση. Αρχικά πά-
ντως ήταν βασιλικό προνόμιο, ενώ η χρήση και εμπο-
ρία του γενικεύεται από τη 2η χιλιετία π.Χ..
 Στον Ελλαδικό χώρο οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες 
για το μέλι ανιχνεύονται σε μυκηναϊκές πινακίδες της 
Γραμμικής Β’ γραφής της Κνωσού, των Μυκηνών και 
της Πύλου (14ος αι. π.Χ.). Από αυτές αντλούμε πολύτι-
μες πληροφορίες για τη διακίνηση μελιού, χωρίς όμως 
να αναφέρονται στοιχεία για συστηματική μελισσο-
κομία. Στους ιστορικούς χρόνους οι μαρτυρίες για τη 
χρήση του μελιού είτε στην καθημερινή διατροφή ως 
γλυκαντική ουσία είτε ως φάρμακο είτε στις θρησκευ-
τικές τελετουργίες, πληθαίνουν.

ΤΟ ΜΕΛΙ ΣΤΉΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
•  Στην Οδύσσεια (κ 519) προσφέρεται σπονδή από με-

λίκρατον ή μελίκρητον, εκλεκτό ποτό από μέλι και 
γάλα. Και σε άλλα χωρία της Οδύσσειας γίνεται ανα-
φορά στη χρήση του μελιού. Τόσο ο ΄Ομηρος όσο και 
ο Ησίοδος αναφέρουν άγρια μελίσσια σε σπηλιές και 
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ΜΈΛΙ ΚΑΙ ΜΈΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ 
ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
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Σύμφωνα με γνωστό μύθο, η Ρέα, για να προστατέ-
ψει το Δία από τον πατέρα του Κρόνο, ο οποίος είχε 

καταβροχθίσει τα πέντε προηγούμενα παιδιά τους, τον 
γέννησε μακριά από τον Όλυμπο, στο Δικταίο Άντρο, 
στην Κρήτη. Ανέθεσε την ανατροφή του στους Κουρήτες 
(χθόνιοι δαίμονες) και τις Δικταίες Νύμφες. Οι νύμφες 
Αμάλθεια και Μέλισσα τάιζαν το Δία με γάλα και μέλι. 
Η Μέλισσα ανέθρεψε το Δία με ιδιαίτερη φροντίδα 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 «Μελιττεύς». Όταν ο Κρόνος αντιλήφθηκε το 
ρόλο της Μέλισσας στη διάσωση του Δία εξοργίστηκε 
και τη μεταμόρφωσε σε γαιοσκώληκα. Ο Δίας, δείχνο-
ντας ευγνωμοσύνη στην τροφό του, τη μεταμόρφωσε 
στο γνωστό μας έντομο. Μέσα από την παραπάνω μυ-
θολογική προσέγγιση δηλώνεται η αναγνώριση της 
μεγάλης διατροφικής αξίας του μελιού ήδη από την 

πηγή: www.slideshare.net 

Ο φτερωτός Αρισταίος, λεπτομέρεια από 
μελανόμορφο αμφορέα (540 π.Χ.)

Ή μυθολογία κάθε λαού αποτυπώνει τη συλλογική του μνήμη πολύ πριν έρθει η ιστορία να 
καταγράψει γεγονότα με τρόπο επιστημονικό. Έτσι, η ελληνική μυθολογία με τις πολυάριθμες 
αναφορές της στο μέλι και τη μέλισσα μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι σε πρώιμα στάδια 
της ελληνικής ιστορίας η αξία του μελιού στην ανθρώπινη διατροφή είχε δεόντως εκτιμηθεί, 
ενώ η μέλισσα είχε κερδίσει τον ανθρώπινο θαυμασμό για το πολύπλοκο και πολύτιμο έργο 
της. Είναι λοιπόν τυχαία η μυθολογική αναφορά στη χρήση μελιού για την ανατροφή του βασι-
λιά των θεών, Δία;
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βελανιδιές.
•  Ο μέγας νομοθέτης των Αθηναίων Σόλων (640-558 

π.Χ.) θέσπισε διάφορα νομοθετικά μέτρα για την με-
λισσοκομία της εποχής εκείνης 

•  Ο Πυθαγόρας και όλοι όσοι ακολουθούσαν τη διδα-
σκαλία του είχαν το μέλι ως κύρια τροφή, ενώ ο Ιπ-
ποκράτης, πατέρας της Ιατρικής (462-352 π.Χ.), το συ-
νιστούσε σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα 
στους ασθενείς. Ο Θεόφραστος αναφέρει: «Για να μη 
γεράσω πίνω γάλα και μέλι».

Ο Αθήναιος, στο έργο του Δειπνοσοφιστές, αναφέρει το 
εξής: Ο Δημόκριτος, όταν είχε γεράσει, ήθελε να πεθά-
νει και μείωνε καθημερινά την τροφή του. Είχε φτάσει 
όμως η εποχή που θα γινόταν τα Θεσμοφόρια και οι γυ-
ναίκες τον παρακάλεσαν να μην πεθάνει στη διάρκεια 
της γιορτής. Ζήτησε τότε να του τοποθετήσουν κοντά 
του ένα δοχείο με μέλι. Έζησε έτσι αρκετές ημέρες και, 
όταν τελείωσε το μέλι, πέθανε. Κάποτε ρώτησαν τον 
Δημόκριτο πώς μπορούν οι άνθρωποι να διατηρηθούν 
άνοσοι και μακρόβιοι και αποκρίθηκε: «Εξωτερικά να 
χρησιμοποιούν ελαιόλαδο στο σώμα, και εσωτερικά 
μέλι». Ο Αριστοτέλης αναφέρει με επιστημονικό τρό-

πο πολλές πληροφορίες για τις μέλισσες και το μέλι. 
Τα συγγράμματά του (322 π.Χ.) αποτέλεσαν σπουδαίο 
σταθμό για τη μελισσοκομία τόσο της αρχαίας Ελλάδας 
όσο και όλου του τότε πολιτισμένου κόσμου. Η κυψέλη 
της εποχής αυτής ονομαζόταν ανάστομο κοφίνι.
 •  Η παράδοση αναφέρει πως, όταν πέθανε ο Μέγας 

Αλέξανδρος, τον τοποθέτησαν σε μέλι για να διατη-
ρηθεί πολύ καιρό. 

•  Η Κλεοπάτρα, Ελληνίδα βασίλισσα της Αιγύπτου, χρη-
σιμοποιούσε το μέλι ως βασικό καλλυντικό της.

 ΤΟ ΜΕΛΙ ΣΤΉΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΤΏΝ ΑΡΧΑΙΏΝ ΕΛΛΉΝΏΝ
Στις θυσίες ετοίμαζαν κι ένα είδος πλακούντος, Ο Αρι-
στοφάνης στους «Ιππής» αναφέρει τον «κάνδυλο», 
ένα ανακάτεμα από μέλι, γάλα, τυρί και λάδι και τον 
«μυττωτό», ένα είδος σκορδαλιάς με πράσα, σκόρδα, 
τυρί και μέλι. Εκτός από γλυκαντική ουσία για την πα-
ρασκευή γλυκισμάτων, το μέλι χρησιμοποιούνταν και 
στην μαγειρική, μια τάση, που ενώ είχε υποχωρήσει, 
επανέρχεται στις μέρες μας. Αναφέρουμε ενδεικτικά 
τις ακόλουθες περιπτώσεις:   Περίφημες ήταν οι πί-

τες της Αθήνας, καύχημα της πόλης. Γίνονταν με μέλι, 
τυρί και λάδι και διάφορα καρυκεύματα. Στον «Έκχυ-
το», που αναφέρεται σ’ ένα επίγραμμα της Παλατινής 
Ανθολογίας (βιβλ. 9), έχουμε μείγμα από αλεύρι και 
ψημένο τυρί, που το ‘ριχναν σε ειδικά καλούπια και τα 
γέμιζαν με κρασί μελωμένο. κάτι δηλαδή σαν πίτα, που 
το ‘λεγαν «πελανό». Ήταν ένα παχύρρευστο κράμα από 
αλεύρι, μέλι και λάδι. 

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΛΙ
Μηλόμελο, μήλα σε μέλι: έμεναν μέσα στο μέλι για με-
γάλο χρονικό διάστημα και του έδιναν ιδιαίτερη γεύση 
Μελίκρατο: μέλι με γάλα, ιδανικό ρόφημα για παιδιά 
Οξύμελο: μέλι με ξύδι για την αντιμετώπιση του πυρε-
τού 
Υδρόμελο: ηδύποτο που προέρχεται από την αλκοολική 
ζύμωση του μελιού 
Οινόμελο: κρασί με μέλι. Αναφέρεται ότι ο Δημόκριτος 
έζησε ως τα βαθιά γεράματα, επειδή κατανάλωνε κα-
θημερινά οινόμελο με ψωμί.
Μέλισσα και μελισσοκομία στην αρχαιολογία και τέχνη 
Η μελισσοκομία στην αρχαιότητα τεκμηριώνεται από 
πλήθος αρχαιολογικά ευρήματα και η ιδιαίτερη εκτίμη-
ση προς το μικρό, αλλά θαυματουργό έντομο της μέλισ-
σας αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την παρουσία 
της μέλισσας στην αρχαία τέχνη.
-  Πήλινο σκεύος για το κάπνισμα μελισσών από το Σέ-

σκλο (Θεσσαλία), 4500-3300 π.Χ. Εθν. Αρχ. Μουσείο 
Αθηνών

-  Χρυσό κόσμημα εξαίρετης τέχνης. Βρέθηκε στο ανά-
κτορο των Μαλλίων Κρήτης, 2100-1700 π.Χ.. Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Ηρακλείου

-  Χρυσό κόσμημα, 1,9 εκ., 17 γρ., τεχνική διακόσμησης 
με κόκκους (κοκκιδωτή). • 8ος , 7ος αι. π.Χ., Κρητικό 
εργαστήριο (Βρετανικό μουσείο)

-  Η «βασίλισσα Μέλισσα» από την Ελεύθερνα της Κρή-
της, ηλικίας 2700 ετών

-  Παραστάσεις μέλισσας ως θεάς σε χρυσά πλακίδια 
από Ρόδο, Μήλο, Θήρα (7ος αι. π.Χ)

-  Στην αρχαϊκή συλλογή του Βρετανικού Μουσείου 
εκτίθεται χρυσό κόσμημα με παράσταση της «θεάς 
μέλισσας» που βρέθηκε στην Ρόδο και αγοράστηκε 
το 1860. 7ος αι. π.Χ. (3 εκ., 14 γρ. βάρος)

-  Σκηνή κλοπής μελιού από μελανόμορφο αμφορέα, 
540-520 π.Χ., Βασιλεία (Ελβετία), Μουσείο Αρχαιο-
τήτων

Συχνή είναι η απεικόνιση μέλισσας σε νομίσματα. Βλέ-
πουμε αργυρό τετράδραχμο Εφέσου, με παράσταση 
μέλισσας στη μία όψη, 4ος αι. π. Χ. Η νομισματοκοπία 
της Εφέσου συνδέεται με τη λατρεία της Αρτέμιδος, της 
θεάς που κατεξοχήν λατρευόταν στην πόλη. Η μέλισσα, 
συχνή απεικόνιση στην πρόσθια όψη των εφεσιακών 
νομισμάτων, ήταν σύμβολο της αρχαίας ασιατικής 
θεότητας της φύσης, την οποία οι Ίωνες ταύτισαν με 
την Άρτεμη. Μέλισσες ονομάζονταν και οι ιέρειες της 
θεάς. Έμβλημα της θεάς του κυνηγιού επίσης αποτε-
λεί το ελάφι, που εικονίζεται συνήθως στην άλλη όψη, 
ενώ ο φοίνικας δηλώνει το δέντρο κάτω από το οποίο 
σύμφωνα με τον μύθο γεννήθηκε η θεά. Μέλισσα απει-
κονίζεται στη μια όψη νομισμάτων από την Πραισό της 
Κρήτης (4ος αι. π.Χ) και Ιουλίδα της Κέας (3ος αι. π.Χ.)
Γιατί το μέλι γίνεται τροφή θεών και προστατευομένων 
τους και αποκτά περίοπτη θέση στα λατρευτικά έθιμα; 
Γιατί οι μέλισσες αποτελούν έμβλημα πόλεων και απει-
κονίζονται σε τόσα νομίσματα;  Γιατί οι ιέρειες θηλυκών 
θεοτήτων ονομάζονται Μέλισσες;  Γιατί ονομάζεται Μέ-
λισσα η μύστης της Δήμητρας, που κατασπαράσσεται 
επειδή δεν αποκαλύπτει τα ιερά μυστικά;  Ήταν θεότητα 
η Μέλισσα πριν την επιβολή του δωδεκάθεου; 

Ο Δίας και οι τροφοί του, Nic. Poussin, 1638

Το μέλι στην κουζίνα των αρχαίων Ελλήνων
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΈΛΙΣΣΑΣ

Η προϊστορική μέλισσα είναι 35-40 εκατ. χρόνια πα-
λαιότερη από το αμέσως νεότερο γνωστό απολί-

θωμα, και παρουσιάζει ανάμικτα χαρακτηριστικά των 
σύγχρονων μελισσών και των προγόνων τους, σαρκο-
φάγων σφηκών από την Αφρική.
Η πρωτόγονη μέλισσα, σε μέγεθος κουνουπιού, βρέ-
θηκε στη Μιανμάρ (πρώην Βιρμανία) και κατατάσσεται 
στο είδος Μelittoshpex burmensis, αναφέρουν στο 
περιοδικό Science οι ερευνητές του Πανεπιστημίου 
Κορνέλ και του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρε-
γκον στο Κορβάλις.
Πρόκειται για το αρχαιότερο γνωστό είδος μέλισσας 
που γονιμοποιούσε με γύρη τα μικροσκοπικά άνθη 
που υπήρχαν πριν από 100 εκατ. χρόνια.
 Η γνωστή μας μέλισσα, Apis mellifera, γίνεται έτσι το 
πέμπτο έντομο του οποίου γίνεται γνωστή η γενετική 
αλληλουχία. 
«Το πρόγραμμα του γονιδιώματος της μέλισσας μας ει-
σάγει σε μια λαμπρή εποχή για τη μελέτη της μέλισσας 

προς όφελος της γεωργίας, της αγροτικής έρευνας και 
της ανθρώπινης υγείας» δήλωσε στο Reuters ο Τζον 
Ρόμπερτσον, επικεφαλής των ερευνών στο Πανεπι-
στήμιο του Ιλινόι.
Η ανάλυση του DNA αποκαλύπτει ότι η σύγχρονη 
μέλισσα πρωτοεμφανίστηκε στην Αφρική και μετακι-
νήθηκε προς την Ευρώπη σε δύο ξεχωριστά μετανα-
στευτικά κύματα.
Οι έρευνες έδειξαν επίσης ότι η μέλισσα διαθέτει πολύ 
περισσότερα γονίδια που ελέγχουν την όσφρηση, σε 
σχέση με τα κουνούπια ή τις μύγες, αλλά πολύ λιγότε-
ρα γονίδια που σχετίζονται με τη γεύση.
Η συνεχιζόμενη ανάλυση ίσως αποκαλύψει στο μέλ-
λον και γονίδια που σχετίζονται με την κοινωνική ορ-
γάνωση.
Προς το παρόν παραμένουν άγνωστοι οι γενετικοί πα-
ράγοντες που ρυθμίζουν την κατανομή εργασιών στην 
κυψέλη και επιτρέπουν στη βασίλισσα να ζει δέκα φο-
ρές περισσότερο από τις εργάτριες.

πηγή TRO-MA-KTIKO.BLOGSPOT.GR/2010/10/BLOG-POST_3639.HTML

Διεθνής ερευνητική κοινοπραξία δημοσίευσε την πλήρη γενετική αλληλουχία της μέλισσας, 
ενώ ανεξάρτητη ομάδα. Αμερικανών εντομολόγων παρουσίασε την αρχαιότερη γνωστή μέλισ-
σα, παγιδευμένη σε ένα κομμάτι κεχριμπαριού 100 εκατ. ετών. 
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Ή πρόπολη είναι μία ρητινώδης ουσία  που συλλέγουν οι μέλισσες από διάφορα φυτά. Εί-
ναι έντονα επικολλητική ουσία, η οποία συλλέγεται, μετασχηματίζεται και χρησιμοποιείται 
από τις μέλισσες για να σφραγίζουν τρύπες στις κυψέλες τους, να εξομαλύνουν τα εσωτε-
ρικά τοιχώματα, καθώς και για να καλύψουν τα «πτώματα» των εισβολέων που πέθαναν 
από τα κεντρίσματα μέσα στην κυψέλη ώστε να αποφύγουν την αποσύνθεσή τους.       

Η ΠΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η 
ΑΜΈΣΗ ΚΑΙ ΈΜΜΈΣΗ 
ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗ 
επιμέλεια: Δανάη Γεράρδου, βιολόγος, σύμβουλος μελισσοθεραπείας
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Πηγή: www.melissokomianet.gr

Η                            πρόπολη προστατεύει επίσης την αποικία από 
ασθένειες λόγω της αντισηπτικής της  δράσης 

και των αντιμικροβιακών της ιδιοτήτων. Έχει επίσης 
αναφερθεί ότι διαθέτει και διάφορες άλλες δράσεις, 
όπως αντικαρκινικές, αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμο-
νώδεις, αντιβακτηριακές, αντιμυκητιακές και υπο-
λιπιδαιμικές.                                                                                      
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση της 
υπογλυκαιμικής δράσης της πρόπολης, καθώς ένας 
μικρός αριθμός ερευνών μελέτησε αυτή της την 
ιδιότητα σε σύγκριση με τον τεράστιο αριθμό των 
μελετών που αναφέρουν πολλές άλλες της δράσεις .
Όπως αναφέρει το Κοράνι, για τις μέλισσες στο 
Surat Al-Nahl: “Και ο Κύριος σας ενέπνευσε τη 
μέλισσα λέγοντας της: Σας προσφέρουμε κατοικίες 
στα βουνά και στα δέντρα. Φάτε από όλα τα φρού-
τα, και ακολουθήστε τις οδούς του Κυρίου σας, που 
έγιναν εύκολες [για σας]. Έρχονται τα ποτά από τις 
κοιλιές τους, με διαφορετικά χρώματα που είναι η 

θεραπεία για την ανθρωπότητα. Αληθώς, αυτό είναι 
πράγματι ένα σημάδι για τους ανθρώπους που σκέ-
φτονται.“ Η πρόπολη έχει προσελκύσει το ενδιαφέ-
ρον των ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες λόγω 
των πολλών βιολογικών και φαρμακολογικών της 
ιδιοτήτων.  Εκτός αυτού, τα προϊόντα που περιέχουν 
πρόπολη έχουν προωθηθεί έντονα από τη φαρμα-
κοβιομηχανία και τα καταστήματα υγιεινής διατρο-
φής.
   
ΧΉΜΙΚΉ ΣΥΝΘΕΣΉ ΤΉΣ ΠΡΟΠΟΛΉΣ 
Η ακριβής σύνθεση της ακατέργαστης πρόπολης 
ποικίλλει ανάλογα με την προέλευση. Γενικά, απο-
τελείται από 50% ρητίνη και φυτικό βάλσαμο, 30% 
κερί, 10% βασικά και αρωματικά έλαια, 5% γύρη και 
5% διάφορες άλλες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανικών υπολειμμάτων. Το κερί και τα οργα-
νικά υπολείμματα αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας, φτιάχνοντας το βάμμα της πρόπολης.

Η χημική σύνθεση της πρόπολης είναι αρκετά πε-
ρίπλοκη. Έχουν αναγνωριστεί περισσότερα από 160 
συστατικά σε διαφορετικά δείγματα πρόπολης, ενώ 
άλλοι ανέφεραν ότι περισσότερες από 300 ενώσεις 
όπως  πολυφαινόλες,  φαινολικές αλδεΰδες, κινιτί-
νες sequiterpene, κουμαρίνες, αμινοξέα, στεροει-
δή και ανόργανες ενώσεις έχουν αναγνωριστεί σε 
δείγματα προπολών.
Παρά τις μεγάλες διαφορές στη χημική σύνθεση 
της πρόπολης από διαφορετικές γεωγραφικές θέ-
σεις, όλα τα δείγματα εμφάνισαν σημαντική αντι-
βακτηριαδιακή και αντιμυκητιασιακή δράση και τα 
περισσότερα από αυτά αντιιική . Αυτό υποδηλώνει 
ότι σε διαφορετικά δείγματα, 
οι διαφορετικοί συνδυασμοί 
ουσιών είναι ουσιώδεις για 
τη βιολογική δραστηριότητα 
της «κόλλας των μελισσών».  
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι 
οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες 
χαρτογραφήθηκαν αρκετά 
καλά ανάλογα με τη γεω-
γραφική προέλευση.

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΉ ΔΡΑΣΉ 
ΤΉΣ ΠΡΟΠΟΛΉΣ
 Όλοι οι τύποι του διαβήτη 
χαρακτηρίζονται από χρό-
νια υπεργλυκαιμία και την 
ανάπτυξη, της ειδικής για 
το διαβήτη, μικροαγγειακής παθολογίας στον αμ-
φιβληστροειδή, το νεφρικό σπείραμα και το περι-
φερικό νεύρο. Ως συνέπεια της μικροαγγειακής 
αυτής παθολογίας, ο διαβήτης είναι η κύρια αιτία 
τύφλωσης, νεφρικής νόσου τελικού σταδίου και 
μιας ποικιλίας εξουθενωτικών νευροπαθειών. Όταν 
η λειτουργία των β-κυττάρων είναι μειωμένη, η έκ-
κριση ινσουλίνης είναι ανεπαρκής, οδηγώντας σε 
υπερπαραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ και σε υπο-
λειτουργία γλυκόζης στο περιφερικό ιστό.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένα ευρέως διαδε-
δομένο αντιοξειδωτικό αμυντικό σύστημα προστα-
τεύει το σώμα από τις δυσμενείς επιδράσεις της 

παραγωγής ελεύθερων ριζών. Το αντιοξειδωτικό 
αμυντικό σύστημα αντιπροσωπεύει ένα περίπλοκο 
δίκτυο με αλληλεπιδράσεις, συνέργιες και συγκε-
κριμένα καθήκοντα για ένα δεδομένο αντιοξειδωτι-
κό. Η αποτελεσματικότητα αυτού του αμυντικού μη-
χανισμού μεταβάλλεται στον διαβήτη και συνεπώς 
η αναποτελεσματική δέσμευση των ελεύθερων 
ριζών μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
στον προσδιορισμό της βλάβης.
           Το εκχύλισμα πρόπολης-αιθανόλης έχει ευερ-
γετική δράση στη μείωση των επιπέδων σακχάρου 
του αίματος σε διαβητικά κουνέλια προκαλούμενα 
από αλλοξάνη. Επιπλέον, η πρόπολη παρουσίασε 
αντιυπεργλυκαιμική δράση σε ασθενείς με διαβήτη 
τύπου 2. 
Πολλές μελέτες έδειξαν επίσης ότι η πρόπολη και/ή 
ένα από τα ενεργά συστατικά της μείωσαν τα επί-
πεδα του σακχάρου στο αίμα σε διαβητικά πειρα-
ματόζωα και τροποποίησαν το μεταβολισμό των 

λιπιδίων του αίματος οδηγώντας 
σε μειωμένη υπεροξείδωση τους  

καθαρίζοντας τις ελεύθερες ρί-
ζες. Αυτό κάνει τη πρόπολη 

έναν πολλά υπο-
σχόμενο παράγο-
ντα στη διαχείριση 
του σακχαρώδους 
διαβήτη και των 
επιπλοκών του, 
διότι στον σακχα-

ρώδη διαβήτη, η χρόνια υπεργλυκαιμία προκαλεί 
πολλαπλά βιοχημικά επακόλουθα και το οξειδωτι-
κό στρες που προκαλείται από το διαβήτη μπορεί 
να διαδραματίσει ρόλο στα συμπτώματα και την 
εξέλιξη της νόσου . Η απειλή της μη ελεγχόμενης 
οξείδωσης των βιομορίων (Οξειδωτικό στρες) στα 
κύτταρα και στους ιστούς  προέρχεται κατά μεγά-
λο μέρος από αυτό που διεθνώς καλείται reactive 
oxygen species (ROS) και/ή από μείωση του αντιο-
ξειδωτικού αμυντικού δυναμικού.
Από την άλλη πλευρά, αξιολογήθηκε η προστατευ-
τική ιδιότητα της πρόπολης έναντι της τοξικότητας 
της στρεπτοζοτοκίνης (STZ) σε αρουραίους. Διαπι-

ΕΡΕΥΝΑ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ

στώθηκε ότι το εκχύλισμα νερού πρόπολης μπορεί 
να αποτρέψει την καταστροφή των β-κυττάρων. Οι 
επιστήμονες πίστευαν ότι η δραστικότητα δέσμευ-
σης ελευθέρων ριζών, μαζί με τις ανασταλτικές 
δράσεις  στη συνθετάση της IL-1 β και στη συνθε-
τάση νιτρικού οξειδίου (ΝΟ), θα μπορούσαν να είναι 
οι πρωταρχικοί παράγοντες για την προστατευτική 
δράση του εκχυλίσματος νερού πρόπολης έναντι 
της τοξικότητας STZ.
Το υδατοδιαλυτό κλάσμα της βραζιλιάνικης πρό-
πολης και του βιοδραστικού συστατικού της έδειξε 
ισχυρό αντιυπεργλυκαιμικό αποτέλεσμα, μέσω ανα-
στολής της δράσης της εντερικής μαλτάσης, αυτό το 
αποτέλεσμα ήταν πιο ευεργετικό στη ρύθμιση του 
μεταγευματικού επίπεδου γλυκόζης στο αίμα μετά 
τη λήψη διαιτητικών υδατανθράκων. Η πρόπολη θα 
μπορούσε να είναι μια αποτελεσματική συμπληρω-
ματική τροφή αποτρέποντας την ανάπτυξη αντοχής 
στην ινσουλίνη όπως διαπιστώθηκε από αρουραί-
ους που κατανάλωσαν διάλυμα φρουκτόζης 15% σε 
πόσιμο νερό για 8 εβδομάδες.
Ερευνήθηκαν οι αντιδιαβητικές, υπολιπιδαιμικές 
και αντιοξειδωτικές δράσεις του εκχυλίσματος 

πρόπολης σε αιθανόλη (EEP) σε αρουραίους που 
έλαβαν STZ. Μετά από 5 εβδομάδες έγχυσης STZ 
παρατηρήθηκε ότι υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις 
της γλυκόζης του ορού του αίματος, των τριγλυκε-
ριδίων, της ολικής χοληστερόλης και της λιποπρω-
τεϊνης-χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας, με ταυ-
τόχρονη μείωση της λιποπρωτεϊνης-χοληστερόλης 
υψηλής πυκνότητας του ορού, σε σύγκριση με τη 
φυσιολογική ομάδα ελέγχου . 
Επιπρόσθετα, βρέθηκε μια σημαντική αύξηση στα 
υπεροξείδια των παγκρεατικών λιπιδίων που με-
τρήθηκαν ως μηλονοδιαλδεϋδη (MDA) και νιτρικά 
οξείδια (ΝΟ) του ορού με σημαντική μείωση της 
γλουταθειόνης (GSH), της καταλάσης (CAT) και 
της δισμουτάσης του παγκρεατικού υπεροξειδίου 
(SOD). Εν τω μεταξύ, η από του στόματος καθημε-
ρινή χορήγηση εκχυλίσματος πρόπολης σε αιθανό-
λη (EEP)  βελτίωσε τις προκαλούμενες από το STZ 
μεταβολές στο σωματικό βάρος του ζώου καθώς 
και στις γλυκόζη, στα λιπίδια, στις λιποπρωτεΐνες, 
στο ΝΟ, στη GSH και στη CΑΤ καθώς και στην πα-
γκρεατική MDA και στο SOD στον ορό του αίματος. 
Αυτό μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το 

EEP προσφέρει μια υποσχόμενη θεραπευτική αξία 
στην πρόληψη του διαβήτη και του δυσλιπιδαιμικού 
προφίλ. Πιο πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι η συμπλη-
ρωματική χορήγηση της πρόπολης στον διαβήτη 
που προκαλείται από STZ συσχετίζεται με σημα-
ντική μείωση της γλυκόζης στο αίμα. Επιπλέον, η 

ίδια μελέτη έδειξε ότι η θεραπεία των διαβητικών 
αρουραίων πρόπολης με ινσουλίνη προκάλεσε ση-
μαντική μείωση των επιπέδων γλυκογόνου και βελ-
τίωση της αναλογίας ινσουλίνης / γλυκογόνου ώστε 
να φτάσει κοντά σε εκείνη της  (αρνητικής)ομάδας 
ελέγχου.
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ΑΡΘΡΟ

Η ΘΈΡΑΠΈΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ 
ΔΈΡΜΑ ΜΑΣ! 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

Απ’ τους αρχαίους χρόνους, η χρήση της πρόπολης, 
όπως και όλων των προϊόντων της μέλισσας υπήρξε 
διαδεδομένη και άρρηκτα συνδεδεμένη με την κα-
θημερινότητα των ανθρώπων, είτε δια του στόματος 
για την υγεία και ευεξία τους, είτε ως επίθεμα για την 
ίαση διαφόρων δερματικών καταστάσεων και ασθε-
νειών. 

Λαοί όπως οι Έλληνες, οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Αιγύπτι-
οι, οι Άραβες και οι Ίνκας τη χρησιμοποιούσαν για τις 

βιολογικές της ιδιότητες. Οι Αιγύπτιοι για θεραπείες μεγά-
λης ποικιλίας ασθενειών, καθώς επίσης και στην ταρίχευση 
πτωμάτων. Oι γυναίκες της βασιλικής ακολουθίας χρησιμο-
ποιούσαν την πρόπολη ανακατεύοντας την με γάλα, για την 
παρασκευή διαλυμάτων ομορφιάς.  Ο Ιπποκράτης συνιστά 
την επάλειψη της πρόπολης για την επούλωση των πληγών. 
Ο Δημόκριτος ισχυρίζεται ότι η μακροζωία και η υγεία οφεί-
λονται στην κατανάλωση της πρόπολης και όλων γενικότερα 
των προϊόντων της μέλισσας. Ο Αριστοτέλης στο σύγγραμμα 
του «περί ζώων μορίων» υμνεί τη ποιότητα των προϊόντων 
της μέλισσας. 
Ο ιατροφιλόσοφος Αβικέννας παρατήρησε ότι η πρόπολη 
δρα αποτελεσματικά στους τραυματισμούς από βέλη τόξων. 
Οι Πέρσες τη χρησιμοποιούσαν επίσης για τον ίδιο λόγο, 
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παράλληλα και στην εξαγωγή αγκαθιών. Παρόμοιες 
περιγραφές βρίσκουμε και κατά τους βυζαντινούς 
χρόνους αλλά και κατά το μεσαίωνα όπου η πρόπολη  
απολύμαινε τον ομφαλό των νεογέννητων και αποτε-
λούσε φάρμακο κατά των στοματικών προσβολών. 
Στη Γαλλία συναντούμε τη χρήση της πρόπολης για τη 
θεραπεία των πληγών μέχρι τον 18ο αιώνα. Στις αρ-
χές του 19ου αιώνα χρησιμοποιείται η πρόπολη ευ-
ρέως στα στρατιωτικά νοσοκομεία, κατά τη διάρκεια 
των πολέμων στη Ν. Αφρική ως απολυμαντικό και 
θεραπευτικό των πληγών. Στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, 
τα ρωσικά στρατεύματα τη χρησιμοποιούσαν σε αλκο-
ολούχο διάλυμα για την απολύμανση των πληγών.

ΠΡΟ-ΤΉΣ-ΠΟΛΉΣ
Πρόκειται για τη ρητινώδη κολλητική ουσία που συλ-
λέγουν οι μέλισσες από διάφορα φυτά, την εμπλου-
τίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες και τη 
χρησιμοποιούν για να στεγανοποιήσουν και να απο-
λυμάνουν το εσωτερικό της φωλιάς τους. Η ονομασία 
της προκύπτει απ’ το γεγονός ότι οι μέλισσες την τοπο-
θετούν μπροστά στην είσοδο της κυψέλης ώστε να τη 
στενέψουν και να εμποδίσουν την είσοδο στη φωλιά 
διαφόρων εχθρών, αλλά και μικροοργανισμών, δια-
τηρώντας την παράλληλα καθαρή.

 ΕΙΔΉ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΉ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΉ
Η πρόπολη συλλέγεται κυρίως από φυτά, δέντρα και 
μπουμπούκια. Τα είδη της κατηγοριοποιούνται με 
βάση τη γεωγραφική προέλευση, το υψόμετρο και 
τα χαρακτηριστικά της. Οι θεραπευτικές της ιδιότητες  
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά 
και τη σύνθεσή της : δομή, περιεκτικότητα, χρώμα, 
pH. Ανάλογα της βοτανικής προέλευσής της υπάρ-
χουν διάφοροι τύποι πρόπολης με μικρές διακυμάν-
σεις στη σύστασή της. 
Αποτελείται κυρίως από ρητίνες και βάλσαμα, κερί, 
πτητικά έλαια, γύρη και λιπαρά οξέα. Τα υπόλοιπα συ-
στατικά της είναι αρωματικές ουσίες (παράγωγα βεν-
ζοϊκού οξέος), σάκχαρα, τερπένεια, αλειφατικά οξέα 
(παλμιτικό, στεαρικό, ελαϊκό οξύ) και οι εστέρες τους, 
φλαβόνες, ανόργανες ουσίες, ένζυμα, πρωτεΐνες βι-
ταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.α.  Για παράδειγμα, πλούσια σε 

ρητινώδεις ουσίες είναι η λεύκα, η σήμυδα, η καστα-
νιά, η ιτιά, το έλατο, το πεύκο κ.α.

ΙΔΙΟΤΉΤΕΣ, ΔΡΑΣΉ
Η πρόπολη διατηρεί εξαιρετικά αντισηπτικές, αντιμι-
κροβιακές, αντιμυκητιακές, αντιβακτηριακές, αναπλα-
στικές, αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αναστέλλει τον 
πολλαπλασιασμό μεγάλου αριθμού βακτηρίων (σταφυ-
λόκοκκος κ.α), μυκητών (πχ. candida), παρασίτων και 
ιών (πχ έρπης). Αυξάνει τη θεραπευτική ικανότητα του 
δέρματος στην καταπολέμηση της  ακμής (προπιονικό 
βακτηρίδιο) και μειώνει αποτελεσματικά τις φλεγμονές.  
Δρα κατά του χρόνιου κνησμού,  καταπραΰνει το ερύ-
θημα και τον ερεθισμό, βελτιώνει διάφορες διαταραχές 
του δέρματος (πχ έκζεμα, ψωρίαση κ.α.), ενεργοποιώ-
ντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα να παράξει αντι-
σώματα. Λόγω της ισχυρά αναπλαστικής της δράσης 
διεγείρει το σχηματισμό νέων κυττάρων με αποτέλεσμα 
να θεωρείται σύμμαχος στην επούλωση της λύσης 
της συνέχειας του δέρματος, πληγών, εγκαυμάτων, 
τραυμάτων και στη βελτίωση των ουλών. Τα μεταλ-
λικά της στοιχεία (μαγνήσιο, ασβέστιο, ψευδάργυρος 
κ.α.) βοηθούν στην αναδόμηση των κατεστραμμένων 
κυττάρων, χαρίζοντας στο δέρμα, ελαστικότητα, απα-
λότητα και υγιή εμφάνιση. Μάχεται τις ελεύθερες ρίζες 
που καταστρέφουν τα κύτταρα και τη δομή του DNA, 
προκαλώντας κυτταρικό θάνατο, γήρανση και καρκι-
νογένεση. Παράλληλα έχει φωτοπροστατευτική δράση 
ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία UVA & UVB. Χάρη 
στα φυσικά της φλαβονοειδή, χρησιμοποιείται στα καλ-
λυντικά για τις φλεβοτονικές και αγγειοσυσταλτικές της 
ιδιότητες και σε προϊόντα (κρέμες, λοσιόν, σαμπουάν) 
για την περιποίηση των προβληματικών καταστάσεων 
του δέρματος. Στο εμπόριο τη συναντάμε ακατέργαστη 
και σε διάφορες μορφές όπως βάμμα πρόπολης (εκχυ-
λίσματα σε αιθυλική αλκοόλη), σε κρέμες και αλοιφές, 
σε λοσιον, σπρέι, σαπούνια, σαμπουάν κλπ. Για να εί-
ναι κατάλληλη προς χρήση, χρειάζεται να φυλάσσεται 
σε ερμητικά κλειστά δοχεία, μακριά απ’ το φως και 
την υψηλή θερμοκρασία και να μη μένει για διάστημα 
μεγαλύτερο των δύο ετών. Σε περίπτωση αλλεργικής 
αντίδρασης διακόπτουμε τη χρήση και συμβουλευόμα-
στε γιατρό.

ΑΡΘΡΟ
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ΣΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Προεδρος ΔΣ ΕΚΕΜ  

ΔΑΒΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
Βιολόγος Μελος ΔΣ ΕΚΕΜ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Φαρμακοποιός Γραμματέας ΔΣ ΕΚΕΜ

ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ
Φαρμακοποιός

ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Διαιτολόγος Διατροφολόγος 

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΜ 

ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ιατρός Πνευμονολόγος Ομοιοπαθητικός

16.00 - Γενική Συνέλευση ΕΚΕΜ

Δημήτρης Σελιανάκης
Πρόεδρος ΕΚΕΜ
  Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μέλισσα 

και τα προϊόντα της
 
Αθανάσιος Τσιούδας
Διαιτολόγος Διατροφολόγος
 Tα προιόντα της μέλισσας στη διατροφή

Δανάη Γεράρδου
Βιολόγος - Σύμβουλος Μελισσοθεραπείας
  Νέα δεδομένα πάνω στη δράση των 

προϊόντων της μέλισσας 

Βασίλειος Τσούτσος
Ιατρός Πνευμονολόγος Ομοιοπαθητικός 
 Η ιατρική των μελισσών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΥΔΑΣ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Ο βασιλικός πολτός χαρακτηρίζεται από λευκό- κίτρινο χρώμα, ζελατινώδη-παχύρρευστη μορφή, ξινή γεύση και ελαφριά 
οσμή φαινόλης. Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στην καταπολέμηση χρόνιων παθήσεων. Έχει χρησιμοποιηθεί 
τόσο στην παραδοσιακή όσο και στη σύγχρονη ιατρική. Παρέχει μία σειρά από θρεπτικά, ενεργητικά και μεταβολικά οφέλη. 
Η μεγάλη περιεκτικότητα του σε νερό είναι το κύριο συστατικό του βασιλικού πολτού. Η ξηρή ουσία αποτελείται από 
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, αμινοξέα και λίπος. Υπάρχουν επίσης σε μικρότερες ποσότητες μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες. 
Οι ιδιότητες του βασιλικού πολτού είναι πολλές όπως αντιβακτηριακή, αντινεοπλασματική, αντιαλλεργική, αντιφλεγμονώδη, 
ανοσορρυθμιστική, αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή, αντι-ιική, αντιμυκητιασική, καρδιοπροστατευτική, αγγειοδιασταλτική, 
αντιϋπερχοληστερολαιμική, υπογλυκαιμική, ηπατοπροστατευτική και αντικαρκινική. Τα οφέλη στην υγεία των ανθρώπων που 
καταναλώνουν βασιλικό πολτό είναι πολλά, με κυριότερα την ενίσχυση της δράσης της ινσουλίνης, την υποτασική δράση 
και γενική ρύθμιση της πίεσης, βοηθάει στην αναιμία, στις φλεγμονές, στον καρκίνο, στην επούλωση, στις αλλεργίες και σε 
πολλές άλλες παθήσεις. 

Η μέλισσα εμφανίστηκε στον πλανήτη πριν από 50 ως 
100 εκατομμύρια χρόνια. Η φύση εξέλιξε ένα νέο είδος 
πολλαπλασιασμού της στηριγμένη σε αυτήν. Με την 
πάροδο του χρόνου η μέλισσα δεν άλλαξε. Άλλαξε το 
περιβάλλον. Εμφανίστηκε ο άνθρωπος. Ανακάλυψε τα 
προϊόντα της. Το γλυκό μέλι, τον ξινό βασιλικό πολτό, 
το κεντρί με το δηλητήριο που τσούζει… Μαζί με αυτά, 
ανακάλυψε και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Στην 
αρχή εμπειρικά, στο πλαίσιο της λαϊκής θεραπευτικής 
και σήμερα υπό το πρίσμα της επιστήμης που τα ανέλυσε 
διεξοδικά και τεκμηρίωσε τις ευεργετικές επιδράσεις τους 
στον ανθρώπινο οργανισμό.
Και φτάσαμε σήμερα να τα γνωρίζουμε αρκετά καλά 
ως προς τη σύνθεση και την διαχείριση τους και να 
μιλάμε για τη μελισσοθεραπεία. Δίπλα όμως σε αυτήν, 
θα στέκεται πάντα το ίδιο το έντομο με την οργάνωση 
του που μας διδάσκει κοινωνικά και η σχέση του με το 
περιβάλλον  που μας δίνει το παράδειγμα της αρμονίας 
με τη φύση. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι 
λαοί που ανέπτυξαν πολιτισμό έχουν ασχοληθεί εκτενώς 
με τη μέλισσα και σε πολλές περιπτώσεις την έχουν 
θεοποιήσει. 
Ένα έντομο με τόσες πληροφορίες! Σε φυσικό, κοινωνικό 
και πνευματικό επίπεδο.

Δ.Α.ΣΕΛΙΑΝΑΚΗΣ 
πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΜ
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ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
ΔΑΝΑΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ – ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 

Με βάση πρόσφατες επιστημονικές μελέτες τα προϊόντα της μέλισσας υπόσχονται πολλές νέες θεραπευτικές δράσεις. 
-  Σε in vitro μελέτες φαίνεται πως ο βασιλικός πολτός  μειώνει τα επίπεδα του σακχάρου του αίματος σε ινσουλίνο-

εξαρτώμενους ασθενείς, και  το 10H2DA,φαίνεται  να βελτιώνει την υπεργλυκαιμία και την αντίσταση στην ινσουλίνη σε 
παχύσαρκα / διαβητικά ποντίκια.  Άλλες μελέτες, διερευνούν τις επιπτώσεις του βασιλικού πολτού στις αναπαραγωγικές 
παραμέτρους της παραγωγής τεστοστερόνης και μαλονιοδιαλδεΰδης (MDA) .

-  Ο Βασιλικός πολτός μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των εποχιακών συμπτωμάτων αλλεργίας σύμφωνα με μελέτες . 
-  Βάσει επιστημονικών μελετών φαίνεται πως ο Βασιλικός Πολτός παίζει σημαντικό ρόλο στις νευρικές λειτουργίες και 

έτσι βελτιώνει  τη βραχυπρόθεσμη μνήμη.  Άλλες, δείχνουν  πως οι αντιοξειδωτικές ουσίες που βρίσκονται στο βασιλικό 
πολτό μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Αυτό 
περιλαμβάνει αρκετές εργασίες και μελέτες ως πιθανή φυσική θεραπεία του Αλτσχάιμερ.

-  Ο  Βασιλικός Πολτός είναι σε θέση να μπλοκάρει το «φλεγμονώδες σήμα» στα κύτταρα που έχουν προσβληθεί από 
ρευματοειδή αρθρίτιδα  και ενδεχομένως να οδηγεί σε μικρότερη βλάβη των αρθρώσεων, λιγότερο πόνο και να 
αποφεύγεται η αναπηρία.

- Έρευνες αποδεικνύουν την υπόλιπιδαιμική και αντίαθηροσκληρωματική δράση του βασιλικού πολτού. 
-  Τα λιπαρά οξέα του Βασιλικού Πολτού  «ρίχνουν» την HDL κακή χοληστερίνη και ανεβάζουν την καλή LDL, σε πάρα πολύ 

καλό βαθμό.
-  Μελετάται η συμπληρωματική δράση της πρόπολης σε διαβητικούς ασθενείς λόγω  ισχυρής αντί υπεργλυκαιμικής δράσης 

αλλά και της ικανότητας της  να μην αναπτύσσει ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη.
-  Σύμφωνα με Αμερικάνικες και Βραζιλιάνικες  in vitro έρευνες, τα τριτερπενοειδή που περιέχονται στη πρόπολη 

καταστρέφουν  τον ιό HIVκαθώς και βακτήρια και μύκητες.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

Μετά από ενασχόληση αρκετών χρόνων με την μελισσοθεραπεία, την εφαρμογή δηλ. των προϊόντων μέλισσας στη 
θεραπευτική, θεωρώ ότι ήρθε ο καιρός να καταγραφεί η εμπειρία μου από τη χρήση των προϊόντων αυτών στην 
καθημερινότητα του ιατρείου. 
Υπάρχει μια σειρά παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος, και όχι μόνο, στις οποίες η προσθήκη στη θεραπευτική τους 
αντιμετώπιση των προϊόντων της μέλισσας έδειξε πολύ καθαρά ότι αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των 
νοσημάτων, βελτιώνοντας τη συμπτωματολογία αλλά και ελαττώνοντας την ένταση των  συμπτωμάτων με τελικό αποτέλεσμα 
αυτό που είναι ζητούμενο για κάθε πραγματικό θεραπευτή. Την  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.  
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος όπως το βρογχικό άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι λοιμώξεις 
του αναπνευστικού (ανώτερου και κατώτερου) αλλά και παθήσεις άλλων συστημάτων όπως για παράδειγμα το έλκος από 
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, η γαστρίτιδα, η αναιμία, διάφορες δερματίτιδες κ.ά. έχει αποδειχθεί από την καθημερινή 
πράξη ότι αντιμετωπίζονται πολύ καλύτερα με τη συνδρομή των προϊόντων της μέλισσας.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η προσθήκη των προϊόντων αυτών στη θεραπευτική έχει οδηγήσει και στη 
μείωση της δοσολογίας των χορηγούμενων φαρμάκων. Πράγμα που αποτελεί ένα επιπλέον όφελος για τον ασθενή.
Προϊόντα όπως η πρόπολη , η γύρη, ο βασιλικός πολτός και το μέλι ,το καθένα στη συγκεκριμένη δοσολογία και 
συγκεκριμένο τύπο βοηθούν σημαντικά στην αντιμετώπιση παθήσεων με φυσικό τρόπο , μειώνοντας τις συνέπειες για τον 
οργανισμό, των χημικών φαρμάκων.

15O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΛΙΑΜΑ ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018
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Πρόκειται για ένα ερωτικό ποίημα που ανήκει στον πολιτισμό των  Σουμερίων και χρονολογείται περίπου στο 
2037 π.Χ .Το ποίημα ξεκινά ως εξής:

«Γαμπρέ, αγαπημένε της καρδιάς μου, 
σαν το μέλι γλυκιά είναι η ομορφιά σου»

Ωστόσο , το μέλι έχει αποτελέσει σύνηθες κι αγαπημένο μοτίβο και της νεοελληνικής ποίησης. Οι ευεργετικές του 
ιδιότητες αλλά και η δυνατή γεύση του συνέβαλαν, ώστε να καταστεί για κάποιους ποιητές σύμβολο ερωτικής διά-
θεσης. Ο ηγέτης της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, Κ. Παλαμάς το χρησιμοποιεί στο ιδιαίτερα τολμηρό ποίημά του «Ηδο-
νισμός», από τη συλλογή « Βραδινή φωτιά Β»’, 1944:

Γυμνοί. Και σαν κισσός θα σκαρφαλώσω
Να φάω το κορμί σου που με τρώει.

Του λαγκαδιού σου την δροσάτη χλόη
Με το χέρι θρασσά θα την πυρώσω.

Το κρασί που ξανάφτει και το γάλα
Που κοιμίζει, θα φέρω στάλα στάλα,
Μ’ όλο μου το κορμί να σε ποτίσω

Και στα πόδια σου τ’ ασπροσκαλισμένα,
Δυο βάζα που μου παίρνουνε τα φρένα,

Στερνή μανία το μέλι μου θα χύσω. 

ΤΟ ΜΈΛΙ 
ΣΤΗΝ ΝΈΟΈΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Το μέλι υπήρξε ανέκαθεν αγαπημένο των ποιητών. Δεν είναι τυχαίο ότι στο αρχαιότερο 
ερωτικό ποίημα που έχει ανακαλυφθεί στον κόσμο γίνεται αναφορά στο μέλι. 

πηγή: www.geaolympou.gr

Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης το χρησιμοποιεί στα ποιήματά του, για να καταδείξει πόσο πολύτιμο είναι το «αντικείμε-
νο του πόθου του»:

Χρυσή μου αγάπη, αν ήξερες 
τι μέλι είσαι για μένα...

Τα μπουμπουκάκια τα όμορφα, 
τα μοσχομυρισμένα.

Και τα αγεράκια που φυσούν
Σα λιποθυμισμένα, 

δεν έχουνε το βάλσαμο
που `χεις εσύ για μένα...

Άλλοτε πάλι , για να δηλώσει τη «γλυκιά γεύση»  της ερωτικής πράξης:

Έτσι, αγάπη μου, σε χόρτασα
κι έτσι, τη γλυκάδα σου ήπια

μέσα στ’ άνομα αγκαλιάσματα
στ’ άνομα τα καρδιοχτύπια,
κι απ’ το μέλι ποθοπλάνταζε

το κορμί σου και το μάτι
κι οι μπερντέδες ήταν κόκκινοι

κι ήταν άσπρο το κρεβάτι (Ν.Λαπαθιώτης, κι οι μπερντέδες ήταν κόκκινοι)

ή  για να αποδώσει τη γλύκα των ερωτόλογων:

Κλεῖσε μὴ μᾶς βλέπουνε λοξὰ οἱ ματιὲς τοῦ κόσμου,
δῶσ᾿ μου τὸ χειλάκι σου, ποὖναι ἁπαλό, νωπό.
Ἔχω κάτι ὁλόγλυκο γιὰ σένα ἀπόψε, φῶς μου,

ἔχω κάτι ὁλόγλυκο σὰ μέλι νὰ σοῦ πῶ.( Ν.Λαπαθιώτης ,Κλείσε τα παράθυρα)
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Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Ο Γ.Ρίτσος συγκρίνει τη γλύκα του μελιού με τα μάτια της αγαπημένης του:

«Γυναίκα μου,  Μέλισσά μου με τη χρυσή καρδιά,  
Μέλισσά μου με τα μάτια πιο γλυκά απ΄το μέλι»     

(Γιάννης Ρίτσος,Μονάκριβή μου).

Για τον Οδ.Ελύτη, το μέλι αποτελεί μέρος του ερωτικού σκηνικού
Χόρτο στρωτό κρεβάτι

Σπίνου αυτί ,μελιού αλοιφή, ανάσας καλωσόρισμα
Το κύμα της στεριάς είναι κι αυτό μεγάλο

Το άγγιγμα του κορμιού είναι κι αυτό βαθύ
(Οδυσσέας Ελύτης, Παραλλαγές πάνω σε μίαν αχτίδα)

Άλλοτε το μέλι γίνεται σύμβολο και πηγή ζωής. Γράφει ο Αγγ. Σικελιανός στο ποίημά του «Θαλερό»:

Εκεί τ’ αηδόνια ως άκουγα, τριγύρα μου, και τους καρπούς
γευόμουν απ’ το δίσκο,

είχα τη γέψη του σταριού, του τραγουδιού και του μελιού
βαθιά στον ουρανίσκο...

Συχνά γίνεται συνώνυμο της ομορφιάς της φύσης και της ζωής :
Η μικρή κουκουβάγια ήτανε πάντα εκεί,

σκαρφαλωμένη στ’ ανοιχτάρι τ’   Άγιου Μάμα,
παραδομένη τυφλά στο μέλι του ήλιου

(Γ.Σεφέρης, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ)

Για κάποιους άλλους συνδέεται και συμβολίζει τη δημιουργία:
«Δημιουργώ σαν τη μέλισσα εκεί που είχα ξεχάσει πως γίνεται τομέλι.»     

(Μαρία Πολυδούρη, Μακριά σου).

«Μπορείς ποτέ τα όσα τρως , βρε άνθρωπε τεμπέλη, 
να τα μασάς σαν μέλισσα και να τα βγάζεις μέλι; 

Ου, να χαθείς,  κηφηναριό…….στων μελισσών το σμήνος 
εσύ ζηλεύεις μοναχά την θέσιν του κηφήνος, 

και θέλεις πάντα χάρισμα να τρώγεις στην κυψέλην, 
οπόταν είσαι μάλιστα γιγαντομάχος Έλλην.»     

(Γεώργιος Σουρής, Ο Φασουλής Φιλόσοφος).

Ή απλώς αποτελεί εμπορικό προϊόν , ευρέως διαδεδομένο ανά τον κόσμο:
Οι Γιαπωνέζες, τα κορίτσια στη Χιλή 

κι οι μαύρες του Μαρόκου που πουλάνε μέλι, 
έχουν σαν όλες τις γυναίκες τα ίδια σκέλη 

και δίνουν με τον ίδιο τρόπο το φιλί. 
                                                  Νίκος Καββαδίας, Καφάρ,1933.

Του ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά
και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι

τραβέρσο ανάποδο, πορεία προς το βοριά
τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και μη σε μέλει                 

                                                           Νίκος Καββαδίας,Φρεντερικο Γκαρθία Λόρκα                                                                                                         
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Υλικά 
2 βαθιά πιάτα καρπούζι κομμένο

2 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη
1 φλιτζανάκι του καφέ λάδι ελιάς

5-6 κουταλιές αλεύρι άσπρο
λάδι και σουσάμι για το ταψάκι

4 κουταλιές μέλι
κανέλα

Β άζετε το καρπούζι χωρίς σπόρια στο τρυπητό και 
το στύβετε με τα χέρια. Το αφήνετε περίπου 1.5 

ώρα, ώστε να φύγει το 80% του υγρού του. Βάζετε 
τον πολτό του καρπουζιού σε μια λεκανίτσα και προ-
σθέτετε τη ζάχαρη, το λάδι και το αλεύρι. Δοκιμάστε, 
γιατί, αν το καρπούζι είναι πολύ γλυκό, θα χρειαστεί 
λιγότερη ζάχαρη και το αντίστροφο. Προσέξτε να μην 
είναι το μείγμα γλιστερό ούτε και θεόξερο. Βάζετε 
λοιπόν προσεκτικά το αλεύρι. 
Λαδώνετε το ταψάκι και πασπαλίζετε μπόλικο σου-
σάμι. Ρίχνετε το μείγμα, να είναι 2-2.5 εκ. παχύ – όχι 
περισσότερο. Ραντίζετε την επιφάνεια με λαδάκι και 
σκεπάζετε με σουσάμι. Το πατάτε να είναι ομοιόμορ-
φα απλωμένο και το ψήνετε αμέσως σε προθερμα-
σμένο φούρνο 200oC. Μόλις το ξεφουρνίσετε, όπως 
είναι καυτό, περιχύνετε με το μέλι και πασπαλίζετε 
με την κανέλα.

ΚαρπουζένιαΣυνταγή από τη Φολέγανδρο, της Ε. 
Μπεχράκη, στο βιβλίο της Εύης Λ. 

Βουτσινά, Γεύση Ελληνική: Καλούδια, 
Εκδόσεις Καστανιώτη

μελίαμα ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 235 ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ 210 8663677

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 
ΓΚΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9, ΚΡΥΟΝΕΡΙ 210 6221224 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΑΝΑΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 6985 122786

Έξειδικευμένα σημεία για μελισσοθεραπεία

προηγούμενα τεύχη

Κ
Ο

ΥΠ
Ο

Ν
Ι Σ

ΥΝ
Δ

Ρ
Ο

Μ
Η

Σ Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο περιοδικό «μελίαμα»

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

Fax:

Επάγγελμα: email:

ΆΦΜ:

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

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
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µελίαµα
ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014
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Περιοδική Έκδοση του Επιστηµονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Aganetha Dyck,  
Μελισσοκοµικά 

γλυπτά

Προϊόντα 
µέλισσας 

και τερηδόνα

Το µέλι θεραπεύει 
το βήχα καλύτερα 
από τα φάρµακα



36

120 ΜΕΛΙΑΜΑμελίαμα


