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ΣΤΟ ΝΈΠΑΛ 
ΤΟ ΜΈΛΙ 
ΈΙΝΑΙ 
ΈΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
ΥΠΟΘΈΣΗ

ΑΡΘΡΟ

Ψηλά στα βουνά του Νεπάλ, ομάδες 
αντρών ρισκάρουν τη ζωή τους 
καθημερινά για να μαζέψουν το 
περιζήτητο άγριο μέλι από τις κυψέλες 
που βρίσκονται κρεμασμένες στους 
απόκρημνους γκρεμούς.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
ΑΠΟ ΤΟ ONEMAN.GR
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Οι Νεπαλέζοι ακροβατούν πάνω σε σκάλες 
φτιαγμένες από σκοινιά αναζητώντας την 

πολύτιμη πρώτη ύλη.
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ΑΡΘΡΟ

Προχωρώντας για ώρες σε πολύ επικίνδυ-
να  ορεινά μονοπάτια, μία ομάδα από κυ-

νηγούς μελιού με αρχηγό τον πολύπειρο Devi 
Bahadur Nepali κουβαλούν προμήθειες, σχοινιά 
από μπαμπού, αιχμηρά μπαμπουδένια κοντάρια 
και άλλα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη 
συγκομιδή του περιζήτητου μελιού.
Το παραμικρό στραβοπάτημα μπορεί να σημαί-
νει πτώση από δεκάδες μέτρα ψηλά και σίγουρο 
θάνατο για τους κυνηγούς, οι οποίοι προχωρούν 
πολύ προσεκτικά μέσα από τα στενά και δύσβατα 
μονοπάτια των βουνών.
Πριν ξεκινήσουν την απότομη ανάβασή τους σε 

ένα απόκρημνο γκρεμό πάνω από τον ποταμό 
Τάμα Κόσι, οι Νεπαλέζοι φροντίζουν να έχουν 
μαζί τους αρκετό φαγητό, αρκετό νερό και αρκε-
τές ποσότητες από ντόπιο αλκοόλ.
Στη βάση του γκρεμού έχουν φτιάξει ντάνες από 
κορμούς και γρασίδι με σκοπό να τις ανάψουν. 
Ο καπνός από τη φωτιά θα κάνει τις μέλισσες να 
βγουν από τις κυψέλες.
Ανεβαίνουν τη σκάλα (που είναι φτιαγμένη από 
μπαμπού) κρατώντας ένα αιχμηρό κοντάρι στο 
ένα χέρι και ένα καλάθι το στο άλλο – το κοντάρι 
για να σπάσουν τις κυψέλες, το καλάθι για να μα-
ζέψουν τα πολύτιμα κομμάτια.

Οι κυνηγοί μελιού ετοιμάζονται να ανέβουν σε έναν απότομο γκρεμό κουβαλώντας εργαλεία απαραίτητα 
για τη συγκομιδή μελιού στην Ντολάκα, 185 χιλιόμετρα από το Κατμαντού, πρωτεύουσα του Νεπάλ.
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Ο αρχηχός τους ο Nepali είναι κρεμασμένος 
στον αέρα, κόβει κομμάτια και τα πιάνει κα-
θώς πέφτουν με το καλάθι, πριν δώσει σι-
νιάλο στους από κάτω για να τραβήξουν το 
γεμάτο μέλι καλάθι με το σκοινί στο έδαφος. 
Δύο από τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν 
να απομακρύνουν τις νεκρές μέλισσες και να 
συλλέξουν το μέλι.
Χιλιάδες μέλισσες πετούν δίπλα στα πρόσω-
πα των αντρών, τα οποία είναι προστατευμέ-
να πίσω από ειδικά δίχτυα. 
Τα χέρια του Nepali έχουν πρηστεί άσχημα. 
Οι μέλισσες τον έχουν τσιμπήσει στα χέρια, 
στα πόδια και σε πολλά διαφορετικά σημεία 
του σώματός του. Πίνει αλκοόλ για να μπορεί, 
όπως λέει, να αντέξει στον πόνο.
Αυτήν τη φορά η ομάδα των κυνηγών κα-
τάφερε να συλλέξει 34 λίτρα μέλι από τις 
αποικίες των μελισσών που βρίσκονται κρε-
μασμένες στους επικίνδυνους γκρεμούς. Θα 
καταφέρουν να το πουλήσουν στην αγορά για 
περίπου 25 δολάρια το λίτρο.

Μέλισσες πετούν μα-
νιασμένα γύρω από μία 
κυψέλη που συλλέγουν οι 
κυνηγοί.

Οι Νεπαλέζοι συλλέγουν το μέλι πιέζοντας τις κερήθρες.

Οι κυνηγοί κουβαλούν τις κυψέλες, πριν απομακρύνουν τις 
νεκρές μέλισσες και συγκεντρώσουν την περιζήτητη τροφή.
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ΑΡΘΡΟ

Devi Bahadur Nepali, ο πολύπειρος κυνηγός μελιού χρησι-
μοποιεί ένα σκοινό από μπαμπού για να μαζέψει τις κερήθρες 
στην Ντολάκα του Νεπάλ.

Ο Nepali δείχνει τα πρησμένα χέρια του. Η δουλειά του είναι 
σκληρή.

Κουβαλώντας τα εργαλεία για πολλά χιλιόμετρα, πάνω από τον 
ποταμό Τάμα Κόσι.

Ο αρχηγός των Νεπαλέζων κυνηγών ποζάρει για την κάμερα.

Οι μέλισσες βγαίνουν κατά χιλιάδες μέσα από τις κυψέλες που 
κρέμονται πολλά μέτρα πάνω από το έδαφος.

Για τους κυνηγούς μελιού του Νεπάλ που ζουν μία πολύ σκληρή 
ζωή, οι προνύμφες αποτελούν μία πολύ χρήσιμη πηγή τροφής.
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Λαικές παραδόσεις  
για τη μέλισσα

Το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι η λεγόμενη συ-
ντομότερη ημέρα του χρόνου (τουλάχιστον 

από την άποψη του ηλιακού φωτός.) Είναι μια 
πνευματική εποχή του χρόνου για πολιτισμούς 
του παρελθόντος και του παρόντος, με έμφα-
ση στα θέματα του θανάτου και της ανανέωσης. 
Στις κελτικές παραδόσεις, αυτή είναι η εποχή 
του χρόνου που οι ψυχές μας και η δύναμη της 
φύσης περνούν μέσα από το θάνατο προετοιμά-
ζοντας μια αναγέννηση. Η λαογραφία των μελισ-
σών απεικονίζει αυτά τα θέματα. Ενώ έξω είναι 
σκοτάδι, τα τελετουργικά «αγκαλιάζουν» την έλ-
λειψη ηλιακού φωτός και επικεντρώνονται στην 
αναμφισβήτητη σχέση μεταξύ ζωής και θανάτου, 
σκότους και φωτός. Οι ιστορίες επικεντρώνονται 
στην ανάγκη να αγκαλιάσουμε αυτή τη δυαδικό-
τητα στον κόσμο μας. Είναι η τέλεια στιγμή για 
να μιλήσουμε για τη λαογραφία των μελισσών, 
επειδή, σε πολλές πολιτιστικές και πνευματικές 
παραδόσεις, οι μέλισσες είναι σημαντικοί συμμε-
τέχοντες στον ερχομό του Θανάτου. Ας δούμε τη 
λαογραφία των μελισσών των Κελτών, την αγγλι-

κή, τη ρωμαϊκή μυθολογία, την ελληνική μυθο-
λογία και τους αρχαίους Αιγύπτιους.

ΜΈΛΙΣΣΑ: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΈΛΤΈΣ
Οι Κέλτες, που έζησαν κατά την Εποχή του Σι-
δήρου στη Μεσαιωνική Ευρώπη, πίστευαν ότι 
οι μέλισσες ήταν ενδιάμεσοι μεταξύ αυτού του 
κόσμου και του επόμενου. Πίστευαν ότι οι μέλισ-
σες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μεταφορά 
μηνυμάτων από αυτόν τον κόσμο στον κόσμο των 
νεκρών, λειτουργώντας ως αγωγοί μεταξύ των 
ανθρώπων και των νεκρών τους. Οι μέλισσες 
ήταν σεβαστές για τις ικανότητές τους, τόσο πολύ 
που υπήρχαν ακόμη και νομικά έγγραφα που 
δημιουργήθηκαν με ρητό σκοπό την προστασία 
οποιωνδήποτε πρακτικών που σχετίζονται με τις 
μέλισσες. Το Brech Bretha ήταν ένα σύνολο νό-
μων που προστάτευαν τους μελισσοκόμους και 
τις κυψέλες. Η κλοπή μιας κυψέλης θεωρήθηκε 
ποινικό αδίκημα. Επιπλέον, όποιος υπέστη τσί-
μπημα μέλισσας και δεν ανταπέδωσε, χρωστού-
σε ένα γεύμα με μέλι από τον μελισσοκόμο.

Η μέλισσα ειναι παρούσα στη λαϊκή παράδοση πολλών πολιτισμών
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Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η παράδοση 
«πες το στις μέλισσες» ξεκίνησε κατά τη διάρκεια 
των Κελτικών χρόνων, αλλά αυτό είναι ασαφές. 
Είτε έτσι είτε αλλιώς, γνωρίζουμε ότι η παράδοση 
ήταν πιο δημοφιλής στη Δυτική Ευρώπη και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.

Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΙΣΤΈΥΈ ΣΤΟ «TELLING THE BEES»
Είναι μια παράδοση που απαιτεί από τις οικογέ-
νειες μελισσοκόμων να δείχνουν σεβασμό στους 
κιτρινόμαυρους συντρόφους τους ή να διακινδυ-
νεύουν τις συνέπειες. Ουσιαστικά, οποιεσδήποτε 
σημαντικές αλλαγές στην οικογένεια πρέπει να 
κοινοποιούνται στις μέλισσες.
Για παράδειγμα, εάν ο μελισσοκόμος πέθαινε, 
συνηθιζόταν να καλύπτεται η κυψέλη με μαύρο 
πέπλο και να ειδοποιούνται οι μέλισσες ότι ο φρο-
ντιστής τους είχε πεθάνει. Διαφορετικά, οι μέλισ-
σες μπορεί να σηκωθούν και να εξαφανιστούν, 
αφήνοντας την επιζούσα οικογένεια χωρίς μέλισ-
σες και χωρίς μέλι. Μερικοί άνθρωποι πίστευαν 
ακόμη και ότι οι μέλισσες θα πέθαιναν από θλίψη 
αν δεν ειδοποιηθούν σωστά.
Σε μια επανάληψη αυτής της παράδοσης, ο επι-
ζών σύζυγος ή ο μεγαλύτερος γιος χτυπούσε την 
κυψέλη τρεις φορές με ένα ζευγάρι κλειδιά και 
απήγγειλε, «Μέλισσες, ο κύριός μας πέθανε. Μη 
φεύγετε όσο είμαστε σε στενοχώρια».
Στις παραδόσεις της Κορνουάλης, οι άνθρωποι 
πίστευαν ότι οι μέλισσες θα μπορούσαν να τσι-
μπήσουν τον μελισσοκόμο μέχρι θανάτου εάν 
δεν ειδοποιούνταν για μια επικείμενη κίνηση. 
Όταν ένας μελισσοκόμος πέθανε, οι άνθρωποι 
της Κορνουάλης πίστευαν ότι το τραγούδι στις 
μέλισσες θα τις εμπόδιζε να εγκαταλείψουν την 
κυψέλη. Το «Telling the Bees» μεταφέρθηκε με 
μετανάστες καθώς έφτασαν στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Υπάρχουν ανέκδοτα παραδείγματα, ακόμη 
και σχετικά πρόσφατα, για το τι συμβαίνει εάν δεν 
το πείτε στις μέλισσές σας.

ΈΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ
Ο Charles D. Hitt ήταν αγρότης στο Μιζούρι που 

καλλιεργούσε καρπούζια και υποστήριζε τις 
αγροτικές του ασχολίες με μελίσσια. Όταν πέθανε 
απροσδόκητα το 1959, οι πενθούντες στην κηδεία 
του έμειναν έκπληκτοι βλέποντας ένα σμήνος 
μελισσών. Αυτές οι μέλισσες βούιζαν γύρω από 
τα κεφάλια τους και τον τάφο του κυρίου Χιτ. Κα-
θώς η κηδεία τελείωσε και όλοι προσπάθησαν να 
κατανοήσουν αυτό που είδαν, έγινε φανερό ότι οι 
μέλισσες του κυρίου Χιτ είχαν εγκαταλείψει τις 
κυψέλες τους. Ίσως, ένα μέλος της οικογένειάς 
του θα έπρεπε να είχε ανακοινώσει στις μέλισσες 
το θάνατο του.

ΡΩΜΑΪΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ
Στη ρωμαϊκή μυθολογία, η σημασία των μελισ-
σών φαίνεται μέσα από την ιστορία. Η ιστορία του 
Δία και της Μέλισσας, που λέγεται από τους μύ-
θους του Αισώπου, είναι η εξής:
Μια μέλισσα ανέβηκε στον Όλυμπο για να δώ-
σει στον Δία μέλι σαν δώρο. Ήταν τόσο ευχαρι-
στημένος από το δώρο, που της υποσχέθηκε ό,τι 
ήθελε. Ζήτησε τη δυνατότητα να τσιμπήσει τους 
ανθρώπους που προσπάθησαν να κλέψουν μέλι 
από την κυψέλη της. Ο Δίας αιφνιδιάστηκε από 
την κακή φύση του αιτήματος και το έκανε με μια 
προειδοποίηση: η μέλισσα θα είχε την ικανότητα 
να τσιμπήσει αν ήθελε, ωστόσο θα κόστιζε τη ζωή 
της στη μέλισσα. Το μάθημα εδώ είναι ξεκάθα-
ρο, προσέξτε τι επιθυμείτε καθώς μπορεί να έχει 
ανεπιθύμητες συνέπειες, ειδικά αν η επιθυμία 
σας έχει κακή πρόθεση. Όπως δείχνει η ιστορία, 

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
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μερικές φορές οι συνέπειες για την κακία είναι ο 
ίδιος ο θάνατος. Η λαογραφία των μελισσών μας 
διδάσκει πώς να ζούμε.

Η ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ
Στην ελληνική μυθολογία, οι μέλισσες συνδέονται 
τόσο με τη ζωή όσο και με τον θάνατο. Η Αμβρο-
σία, το νέκταρ των Θεών, περιγράφεται συχνά ως 
μια μορφή μελιού, για παράδειγμα.
Στην πιο σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων, οι Έλ-
ληνες πίστευαν ότι τα ανοίγματα σε βράχους και 
οι σπηλιές ήταν είσοδοι στον Κάτω Κόσμο. Δε-
δομένου ότι οι μέλισσες κατασκεύαζαν συχνά τις 
κυψέλες τους σε παρόμοια μέρη, οι άνθρωποι τις 
συνέδεαν φυσικά με τον θάνατο.
Μερικοί Έλληνες φιλόσοφοι πίστευαν ότι οι άν-
θρωποι θα μπορούσαν να μετενσαρκωθούν ως 
μέλισσες. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο Κέρ-
βερος, σκύλος φύλακας του Άδη, μπορούσε να 
αποσπαστεί μόνο από γλυκά με μέλι, επιτρέπο-
ντας την είσοδο στον Κάτω Κόσμο. Η Περσεφόνη, 
συχνά αναφερόταν ως η «Μελωμένη».
Το μέλι ήταν παντού στη χώρα των νεκρών, όσον 
αφορά τους Έλληνες.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΜΈΛΙΣΣΩΝ
Όταν κοιτάζετε πίσω στις αρχαίες αιγυπτιακές πε-
ποιθήσεις, οι μέλισσες είναι παντού. Οι μέλισσες 
θεωρούνταν σύμβολα της βασιλικής οικογένειας 
και ήταν μέρος της καθημερινής ζωής. Η μελισ-
σοκομία ήταν συνηθισμένη στην αρχαία Αίγυπτο, 
με τους μελισσοκόμους να μετακινούν τις κυψέ-
λες κατά μήκος του Νείλου ανάλογα με την εποχή 
και τα φυτά που απαιτούσαν επικονίαση. Οι μέλισ-
σες ήταν τόσο μέρος του θανάτου όσο και μέρος 
της ζωής.
Ήταν σύνηθες να χρησιμοποιούν το μέλι για την 
ταρίχευση και το κερί μέλισσας για το σφράγισμα 
των σαρκοφάγων. Επιπλέον, το μέλι, το κερί μέ-
λισσας και άλλα προϊόντα κυψέλης τοποθετού-
νταν συνήθως μέσα σε τάφους, συχνά ως ένας 
τρόπος για να προσφέρουν στους νεκρούς κάτι να 
φάνε στο ταξίδι τους στη μετά θάνατον ζωή. Κά-

ποιοι πίστευαν ότι η ψυχή ενός ανθρώπου πήρε 
τη μορφή μέλισσας μόλις πέθανε.
Ένα βιβλίο τελετουργιών, το Am-Tuat, σημειώνει 
ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι οι φωνές των 
ψυχών ακουγόταν σαν το βουητό των μελισσών. 
Οι μέλισσες ήταν σημαντικές σε όλα τα μέρη της 
αιγυπτιακής ζωής.

ΣΚΈΦΤΈΙΤΈ ΤΙΣ ΜΈΛΙΣΣΈΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΟΤΑΝ 
ΈΙΝΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙ
Τις πιο σκοτεινές περιόδους του χρόνου, οι μέ-
λισσες εξακολουθούν να είναι πολύτιμες. Χρη-
σιμοποιήστε τις πεποιθήσεις των πολιτισμών. 
Θυμηθείτε τη λαογραφία των μελισσών καθώς 
πλοηγείστε στο σκοτάδι. Μπορούμε να σκεφτούμε 
το μέλι τόσο ως νέκταρ όσο και ως πηγή που θα 
μας βοηθήσει να στη διαδρομή στο σκοτάδι. Εάν 
διατηρούμε μέλισσες, μπορούμε να φροντίσουμε 
να τους πούμε εάν έχουμε αλλαγές στην οικογέ-
νεια, για να τις ενημερώσουμε ότι και αυτές είναι 
εξίσου μέρος της ζωής μας.
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Υπάρχουν 400.000 είδη μελισσών. Αν θέλουμε 
να τις σώσουμε, είναι ζωτικό να τις καταλάβου-

με. Οι μέλισσες αποτελούν είδος απαραίτητο για την 
επιβίωσή μας και η μελισσοκομία γίνεται μια ολοέ-
να και πιο διαδεδομένη τάση ώστε να παραμείνουν 
ζωντανές. Υπάρχουν 6 βασικοί μύθοι για τις μέλισ-
σες που πρέπει να γνωρίζουμε εάν θέλουμε στα 
αλήθεια να τις σώσουμε. Αν ήθελες να ξεκινήσεις 
μία συζήτηση με κάποιον σχετικά με τις μέλισσες, 
υπάρχουν δύο θεματολογίες που θα προέκυπταν 
αμέσως: Η ιστορία από τη μέρα που σε τσίμπησε 
κάποια μέλισσα και το πόσο σου αρέσει το μέλι. Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με πολλές ακόμα συ-
νηθισμένες δηλώσεις, έχει δημιουργήσει μια μεγά-
λη λίστα με μύθους σχετικά με τις μέλισσες.

ΜΥΘΟΣ ΝΟ1 
ΟΛΈΣ ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΈΙΝΑΙ ΜΈΛΙΤΟΦΟΡΈΣ Η 
BUMBLEBEES (ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΒΟΜΒΙΝΟΙ)
Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες έρευνες έχουν 
γίνει πάνω στις μελιτοφόρες μέλισσες και τις 
bumblebees.  Ωστόσο, αυτές αποτελούν δύο από 
τα εκατοντάδες χιλιάδες είδη, τα οποία είναι πραγ-
ματικά βιολογικά διαφορετικά από άλλες μέλισσες.
Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση επικονίασης 
μέσω δόνησης: Μία μέλισσα προσγειώνεται πάνω 
σε κάποιο λουλούδι και προκαλεί σε αυτό δόνηση 
τέτοιας συχνότητας ώστε διεγείρεται η έκκριση 
περισσότερης γύρης. Οι μελιτοφόρες μέλισσες δε 
γνωρίζουν πως να πραγματοποιήσουν αυτού του 
είδους την επικονίαση -απλά δεν έχουν αυτή την 
ικανότητα - ενώ πολλές από τις αυτόχθονες μέλισ-

σες των Ηνωμένων Πολιτειών την έχουν.
Υπάρχουν λιγότερα από 10 είδη μελιτοφόρων με-
λισσών και λιγότερα από 450 είδη από μελιτοφόρες 
μέλισσες χωρίς κεντρί.

ΜΥΘΟΣ ΝΟ2 
ΟΛΈΣ ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΈΛΙ
Υπάρχουν και άλλοι τύποι μελισσών που πραγμα-
τοποιούν επικονίαση και δεν παράγουν αναγκα-
στικά μέλι. Οι μελιτοφόρες μέλισσες έχουν κανο-
νικά ευρωπαϊκή προέλευση. Αντίθετα, οι μέλισσες 
Mason είναι ενδογενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό που πολλοί δε γνωρίζουν είναι ότι οι μέλισσες 
Mason μπορούν να είναι πολύ σημαντικοί επικο-
νιαστές οπωροφόρων. Στην πραγματικότητα, μια 
επικονίαση που θα απαιτούσε εκατό μελιτοφόρες 
μέλισσες για να ολοκληρωθεί, σε πολλά οπωροφό-
ρα μπορεί να γίνει από δύο μόνο μέλισσες Mason. 
Το γεγονός αυτό τις καθιστά εξαιρετικά παραγωγι-
κούς επικονιαστές.
Οι μέλισσες βομβίνοι (bumble bees), άλλα περί-
που 260 είδη, μπορεί να έχουν ποσότητα μελιού 
ενός ή δύο κουταλιών τσαγιού στην κυψέλη τους, 
το οποίο δεν αρκεί για εμπορική χρήση κι έτσι δε 
συμφέρει η εκτροφή τους. Από όλα τα παραπάνω 
συμπεραίνουμε ότι λιγότερο από το 5% των συνο-
λικών ειδών μελισσών παράγουν μέλι.

ΜΥΘΟΣ ΝΟ3 
ΟΛΈΣ ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ  
ΈΧΟΥΝ ΜΑΥΡΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
Οι μέλισσες δεν περιορίζονται στο κιτρινόμαυρο. 

6 “ΓΛΥΚΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ” 
ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΈΛΙΣΣΈΣ

Πηγή: OURGOODBRANDS.COM
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Πολλές αυτόχθονες μέλισσες της Αμερικής έχουν 
εντυπωσιακή όψη με μπλε ή πράσινα χρώματα, 
αντί για κίτρινες και μαύρες ρίγες. Η απίστευτη ποι-
κιλομορφία τους είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.
Όπως συναντάμε τόσα πολλά διαφορετικά σχήμα-
τα και μεγέθη λουλουδιών, έτσι υπάρχει ποικιλία 
και στις μέλισσες. Ο λόγος είναι ότι οι μέλισσες και 
τα άνθη έχουν εξελιχθεί παράλληλα, διαμορφώ-
νοντας συχνά πολύ συγκεκριμένες και αμοιβαία 
επικερδείς σχέσεις: Μια ορισμένη γενεαλογία 
λουλουδιών μπορεί να προσπαθήσει να αποφύγει 
κάθε τύπο μέλισσας εκτός από έναν, προσφέρο-
ντάς μια εγγυημένη πηγή τροφής σε αντάλλαγμα 
με την επικονίαση που αυτός διασφαλίζει.
Ναι λοιπόν, μπορείτε να βρείτε μωβ, πράσινες, 
χρυσές μέλισσες. Πιθανότατα δε θα τις δείτε, εκτός 
κι αν τις ψάχνετε!

ΜΥΘΟΣ ΝΟ4  
ΟΛΈΣ ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΜΈΝΟΥΝ  
ΣΈ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΈΣ ΑΠΟΙΚΙΈΣ
Δε ζουν όλες οι μέλισσες σε μια κοινωνική, πο-
λύπλοκη κοινότητα. Υπάρχουν επίσης μοναχικές 
μέλισσες. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες 
από αυτές είναι μοναχικές: Το  90% των ειδών με-
λισσών δεν είναι καθόλου κοινωνικές.
Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των περισσότε-
ρων μελισσών περιορίζονται στο ζευγάρωμα και 
τη γέννηση των αυγών. Οι μοναχικές μέλισσες δεν 
παράγουν μέλι, δεν έχουν βασίλισσα και δε ζουν 
σε κυψέλη.

ΜΥΘΟΣ ΝΟ5  
ΟΛΈΣ ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΖΟΥΝ ΣΈ ΚΥΨΈΛΗ
Μόνο οι κοινωνικές μέλισσες ζουν σε κυψέλη, και 
εφόσον οι περισσότερες μέλισσες είναι μοναχικές, οι 
περισσότερες δε ζουν σε κυψέλες. Ζουν σε ατομικές 
φωλιές σχηματίζοντας τούνελ στο χώμα ή σε κορ-
μούς δέντρων. Χονδρικά το 70% ονομάζονται mining 
bees (μέλισσες εξόρυξης) και φτιάχνουν τη φωλιά 
τους σε υπόγεια λαγούμια, κούφιους κορμούς φυ-
τών και ξύλα σε αποσύνθεση. Μερικές φτιάχνουν τις 
φωλιές τους από λάσπη ή ρητίνη και τοποθετούν τα 
αυγά τους σε σκληρές επιφάνειες.

Για τις μέλισσες που φωλιάζουν στο έδαφος, είναι 
γνωστό ότι τα θηλυκά φτιάχνουν αναχώματα στην 
είσοδο της φωλιάς, κι έπειτα προμηθεύουν το σπίτι 
τους με γύρη και νέκταρ για τους απογόνους τους. 
Παρά τη μοναχική φύση τους, δεν είναι ασυνήθιστο 
να βρίσκονται δεκάδες φωλιές σε μια περιοχή αν οι 
συνθήκες είναι κατάλληλες για φώλιασμα. Αρσενικά 
μπορεί να πετάνε πάνω από τα λαγούμια, περιπολώ-
ντας για πιθανούς συντρόφους για ζευγάρωμα.

ΜΥΘΟΣ ΝΟ6 
ΟΛΈΣ ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΑΓΑΠΟΥΝ  
ΤΗ ΛΈΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΡΙΦΑΛΟ
Οι μέλισσες επίσης έχουν διαφορετικές διατροφι-
κές προτιμήσεις. Οι λεγόμενες μέλισσες squash, 
για παράδειγμα, έχουν διατροφική προτίμηση για 
άνθη κολοκύθας και είναι εξαιρετικοί επικονιαστές 
αγγούρια και κολοκύθες. Λέγοντας αυτό συμπε-
ραίνουμε ότι, αν εστιάσουμε μόνο στις ανάγκες των 
μελιτοφόρων μελισσών, μπορεί να κάνουμε πολύ 
λίγα για αυτές εκείνες τις αυτόχθονες μέλισσες που 
έχουν διαφορετικές προτιμήσεις.
Υποτιμάμε την ποικιλότητα των μελισσών και συ-
χνά δε γνωρίζουμε ποια έντομα ζουν στην αυλή 
μας. Η παρανόηση μπορεί να παραπλανήσει τις 
προσπάθειες για τη διάσωση των μελισσών.
Όλες οι μέλισσες παίζουν σημαντικό ρόλο στα γε-
ωργικά μας συστήματα. Ο μύθος της ανάγκης να 
σώσουμε μόνο τις κιτρινόμαυρες μελιτοφόρες 
μέλισσες μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των 
τεχνητών πληθυσμών μελιτοφόρων μελισσών σε 
διάφορες περιοχές εκτός Ευρώπης. Έτσι, μπορεί 
να προκληθεί ανταγωνισμός μεταξύ αυτών και των 
αυτόχθονων μελισσών και να υπάρξει αρνητικός 
αντίκτυπος στους πληθυσμούς των αυτόχθονων.
Ίσως έχετε ακούσει πως πλέον ο Morgan Freeman 
είναι επίσημα μελισσοκόμος, μετατρέποντας το 
κτήμα του σε ένα τεράστιο άσυλο μελιτοφόρων με-
λισσών με σκοπό να σώσει τις μέλισσες. Φύτεψε 
λεβάντα, γαρίφαλα και μανόλιες. Είναι σπουδαίο 
το ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν τις μέ-
λισσες, αλλά η γνώση είναι το κλειδί και πρέπει να 
καταλάβουμε πως όλες οι μέλισσες παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στο περιβάλλον και τις ζωές μας.



16

ΑΡΘΡΟ



17

ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ 
ΦΩΝΑΖΟΥΝ

Nέα μελέτη αποκάλυψε έναν καινούργιο αμυντικό 
μηχανισμό που χρησιμοποιούν οι μέλισσες όταν 

δέχονται επίθεση από γιγάντιες ασιατικές σφήκες: το 
ουρλιαχτό.
Όταν αφεθούν ανεξέλεγκτες, οι γιγάντιες ασιατικές σφή-
κες μπορούν να καταστρέψουν μια κυψέλη μελισσών 
σε ώρες, τρώγοντας προνύμφες και αποκεφαλίζοντας 
μέλισσες σε μια κίνηση που οι επιστήμονες αποκαλούν 
«φάση σφαγής». Οι σφήκες στη συνέχεια ταΐζουν τα 
κομμένα μέρη του σώματος στα μικρά τους.
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Royal 
Society Open Science, αποκάλυψε ότι οι μέλισσες εκ-
πέμπουν μια «συγκεντρωτική έκκληση για συλλογική 
άμυνα» ενάντια στις σφήκες.
Το σήμα που δεν είχε ανακαλυφθεί προηγουμένως, 
τώρα γνωστό ως «δίαυλος επικοινωνίας κατά των κυ-
νηγών», συνίσταται από κραυγές συναγερμού, κραυγές 
φόβου και κραυγές πανικού από πρωτεύοντα θηλαστι-
κά, πουλιά και σουρικάτες, σύμφωνα με τη μελέτη.
Οι μέλισσες παράγουν τον ήχο δονώντας τα φτερά ή τον 
θώρακά τους, ανυψώνοντας την κοιλιά τους και εκθέτο-
ντας έναν αδένα για να απελευθερώσει μια φερομόνη.
«Είναι ανησυχητικό να το ακούς», είπε η Heather 
Mattila, συν-συγγραφέας της μελέτης, στο Gizmodo. 
«Χαρακτηρίζεται από γρήγορες εκρήξεις υψηλών ήχων 
που αλλάζουν απρόβλεπτα σε συχνότητα – είναι αρκετά 
σκληροί και θορυβώδεις».
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ρυθμοί σήματος αυξάνονται 
επτά έως οκτώ φορές κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης 
ασιατικής σφήκας. Εκτός από αυτή τη μέθοδο άμυνας, 
οι μέλισσες καταφεύγουν στις «κηλίδες κοπράνων» 
- έναν αμυντικό μηχανισμό στον οποίο συλλέγουν τα 
περιττώματα των ζώων και τα εφαρμόζουν στην είσοδο 
των κυψελών τους για να αποτρέψουν τις σφήκες.

Πηγή: GUARDIAN
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Ως οικολογικές δυνάμεις, οι μέλισσες είναι σήμερα 
πιο σημαντικές από ποτέ. Επομένως, δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι βλέπουμε μια ανανεωμένη 
ευλάβεια για το απαραίτητο έντομο. Χαρακτηριστι-
κή περίπτωση: Η υιοθέτηση από τη Gucci των δια-
κριτικών της μέλισσας βρίσκεται τώρα σε όλα, από 
πολυτελή μαξιλάρια και ταπισερί μέχρι τις χαρακτη-
ριστικές υπογραφές της.
Αλλά για χιλιετίες πριν αρχίσει να βουίζει ο Gucci, 
οι μέλισσες ήταν ένα αναπόσπαστο σύμβολο για τις 
διακοσμητικές τέχνες, βραβευμένες για την ικα-
νότητά τους να φτιάχνουν μέλι και πιστεύεται ότι 
αντιπροσωπεύουν τη μετά θάνατον ζωή και την 
αναγέννηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά -μεταξύ άλ-
λων- βοηθούν να εξηγηθεί γιατί αυτό το εργατικό 
έντομο ήταν ένα δημοφιλές μοτίβο στις διακοσμη-
τικές τέχνες για χιλιάδες χρόνια και παραμένει ένα 
σύμβολο σήμερα.
Η μέλισσα κατέχει εξέχουσα θέση στη μυθολογία 
σχεδόν κάθε πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων των Μάγια, των Ινδουιστών, των Αιγυπτί-
ων και των αρχαίων Ελλήνων. Απεικονίσεις μελισ-
σών αφθονούν σε νομίσματα και κοσμήματα από 
την αρχαία ελληνική ιωνική πόλη Έφεσο Μέσα στο 
Ναό της Αρτέμιδος, ένα από τα επτά θαύματα του 
αρχαίου κόσμου, η μέλισσα ήταν το σύμβολο της 
θεάς, που λέγεται ότι αντιπροσωπεύει τη γονιμότη-
τα και τη θεραπεία μέσω των ιδιοτήτων του μελιού.
Αιώνες αργότερα, το 1634, οι μέλισσες βρήκαν 
το δρόμο τους προς το Βατικανό, στο περίφημο 
Baldacchino του Gian Lorenzo Bernini για τη Βα-
σιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Αυτό το αρι-
στούργημα μπαρόκ γλυπτικής, με ύψος 66 πόδια 
πάνω από τον βωμό πάνω από τον τάφο του Αγίου 
Πέτρου, είναι ένας εντυπωσιακός χάλκινος αρχιτε-
κτονικός θόλος που υποστηρίζεται από στριφτούς 
κίονες σε μαρμάρινες πλίνθους. Κάθε πλίνθος φέ-
ρει ένα οικόσημο με τις τρεις μέλισσες της οικογέ-
νειας Barberini—που αντιπροσωπεύουν την κατα-
γωγή του Πάπα Ουρβανού VIII, ο οποίος ανέθεσε το 

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Η GUCCI KAI H ΜΈΛΙΣΣΑ
Η Gucci διέδωσε το βουητό τους, αλλά οι μέλισσες ήταν ένα μοτίβο σχεδιασμού για χιλιετίες. 
Σε όλη την ιστορία, το έντομο έχει χρησιμοποιηθεί στις διακοσμητικές τέχνες για να 
συμβολίσει τη θεραπεία και να «νομιμοποιήσει» τη ισχύ.
ΑΠΟ ΤΗΝ CAROLYN KELLY

Ένα μαξιλάρι από την οικιακή συλλογή του 
Gucci με μοτίβο μέλισσας

Αρχαίο Ελληνικό δαχτυλίδι, 3ος π.Χ. 
αιώνας

Χρυσό στολίδι που απεικονίζει μέλισσα 
(Μινωικός πολιτισμός, 1700- 1600 π.Χ.
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έργο. Οι μέλισσες Barberini εμφανίζονται ξανά στο 
περίγραμμα του θόλου που αποδίδεται σε πλούσιο, 
επίχρυσο μπρούτζο αλλά μιμείται ένα λεπτό υφαντό 
ύφασμα.
Το απόγειο της μέλισσας, ωστόσο, θα ερχόταν τον 
19ο αιώνα επί βασιλείας του Ναπολέοντα Βοναπάρ-
τη, ο οποίος τις έκανε ένα από τα αυτοκρατορικά του 
σύμβολα. Στην απεικόνιση του αυτοκράτορα του 
Jean-Auguste-Dominique Ingres την ημέρα της 
στέψης του, φοράει πολυτελείς κόκκινες ρόμπες 
διακοσμημένες με χρυσές μέλισσες. Σε ένα άλλο 
πορτρέτο του Jacques-Louis David, μια εξαίσια 
επίχρυση καρέκλα είναι επενδεδυμένη με ύφα-
σμα διακοσμημένο με μέλισσες. Αλλά η αγάπη του 
Ναπολέοντα για το εμβληματικό έντομο ήταν κάτι 

περισσότερο από μια αισθητική επιλογή - ήταν πο-
λιτική. Η υιοθέτηση της μέλισσας ήταν μια κατάφω-
ρη απόρριψη του fleur-de-lis της μοναρχίας των 
Βουρβόνων. Πιο απλά, το έμβλημα μπορεί να βοή-
θησε να κερδίσει τη φαντασία του κοινού ως φόρο 
τιμής σε μια εκθαμβωτική κρύπτη 300 μελισσών 
από χρυσό και γρανίτη που ανακαλύφθηκε μέσα 
στον τάφο του μονάρχη του πέμπτου αιώνα, King 
Childeric το 1653. Η αναφορά τόσο στον θησαυρό 
όσο και στο η ενοποιητική δύναμη της μέλισσας θα 
είχε βοηθήσει να προσδώσει νομιμότητα στη βασι-
λεία του Ναπολέοντα.

Οι μέλισσες θα γίνονταν ένα διακοσμητικό μοτίβο σε 
όλη τη Γαλλική Αυτοκρατορία γενικά, θα μπορού-
σαν να βρεθούν σε οτιδήποτε, από υφάσματα μέχρι 
πορσελάνη, από κορνίζες μέχρι ταμπακιέρα. Για 
παράδειγμα, ένα σχέδιο για μια πτυσσόμενη οθόνη 
των αρχών του 19ου αιώνα από την εθνική συλλογή 
επίπλων της Γαλλίας και ένα κρεμαστό κρεβάτι από 
δαντέλα φτιαγμένο για την αυτοκράτειρα Josephine 
υποδηλώνουν τη γκάμα των σχεδίων που δημιουρ-
γήθηκαν κατά την εποχή του Ναπολέοντα.
Σήμερα — είτε προτιμάτε μια πιο μοντέρνα εκδοχή 
(όπως οι παρακάτω ιδιότροπες επενδύσεις τοίχων 
από τον Barneby Gates) είτε για να μείνετε πιστοί 
στις νεοκλασικές της ρίζες (δείτε αυτό το vintage 
αμπαζούρ από το Scalamandre) — η μέλισσα εξα-
κολουθεί να σηματοδοτεί βασιλικές φιλοδοξίες.

Ο Ναπολέων στον αυτοκρατορικό θρόνο του, 1806

Μοτίβο μέλισσας 
σε κάλυμμα 

κρεβατιού, Γαλλία 
1796–1810
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ΜΑΛΑΞΗ  
ΜΈ ΜΈΛΙ,  
Η ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΙΣΘΗΣΈΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ

Οι ωφέλιμες, θεραπευτικές δράσεις του μελιού στο σώμα και το δέρμα είναι γνωστές ήδη από 
την αρχαιότητα, όπου ένα βάζο μέλι υπήρχε σε κάθε θεραπευτήριο για οποιαδήποτε ασθένεια, 
δερματική διαταραχή ή ιατρική πράξη. Λογω των πολλαπλών ιδιοτήτων του θεωρείται 
«ελιξίριο της νεότητας».
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Το μέλι χρησιμοποιείται στη μάλαξη για χαλάρωση, 
ευεξία και αναζωογόνηση των αισθήσεων, αλλά 
και ως συμπληρωματική εναλλακτική θεραπεία σε 
κάποια διαταραχή ή ασθένεια του δέρματος και του 
οργανισμού για αποτοξίνωση και αποκατάσταση 
των λειτουργιών του.

ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΈΣ ΤΟΥ ΜΈΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΈΡΜΑ
Το μέλι διατηρεί ισχυρά αντιβακτηριακή, αντιμι-
κροβιακή και αντισηπτική δράση. Έχει την ικανότη-
τα να καθαρίζει απαλά το δέρμα, να το ενυδατώνει 
βαθιά, να το τρέφει και να του χαρίζει λάμψη. Πα-
ράλληλα, λόγω των φλαβονοειδών και άλλων πο-
λύτιμων συστατικών, παρουσιάζει αντιοξειδωτικές 
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γεγονός το οποίο 
το καθιστά αντιγηραντικό και παράγοντα υγείας και 
μακροβιότητας του δέρματος. Επίσης, έχει την ικα-
νότητα να αυξάνει την παραγωγή του κολλαγόνου, 

προσφέροντας ένα νεανικό και σφριγηλό δέρμα. Η 
αναπλαστική του δράση βρίσκει εξαιρετική εφαρ-
μογή και στη θεραπεία των πληγών.

ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ 
Η μάλαξη έχει αναγνωριστεί επιστημονικά για τα 
πολυάριθμα οφέλη της στο σώμα και στον ψυχισμό 
του ανθρώπου. Γενικά, προσφέρει βαθιά χαλάρω-
ση, καταπράυνση, ρύθμιση των λειτουργιών του 
οργανισμού, ευφορία και την αίσθηση της χαράς 
και της ευεξίας. Αυτό οφείλεται, κατά ένα μέρος, 
στην έκκριση ορμονών που ενεργοποιούν συγκε-
κριμένους μηχανισμούς στο σώμα. Κατά τη διάρ-
κεια μιας συνεδρίας μάλαξης απελευθερώνονται 
ορμόνες, οι οποίες ενισχύουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα, ανακουφίζουν απ’ τους πόνους, μειώ-
νουν το στρες και καθυστερούν τη γήρανση. 

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ
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Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΈΛΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΛΑΞΗ 
•  Καθαρίζει και κάνει φυσική απολέπιση στην επι-

δερμίδα. 
•  Ενυδατώνει και θρέφει εις βάθος το δέρμα.
•  Επιταχύνει την αναγέννηση των κυττάρων και 

συντελεί στην επούλωση φρέσκων σημαδιών 
και μικροπληγών. 

•  Καταπολεμά τις φλεγμονές, καταπραΰνει, ανα-
κουφίζει από τις δερματικές διαταραχές.

•  Διεγείρει  την αιματική κυκλοφορία, αυξάνει το 
μεταβολισμό και την οξυγόνωση και θρέψη των 
κυττάρων.

•  Βελτιώνει τη λεμφική κυκλοφορία, αποτοξινώ-
νει.

•  Συμβάλλει στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.
•  Προάγει τη μυϊκή χαλάρωση, ανακουφίζει από 

πόνους και την κούραση.
•  Προσφέρει ενέργεια, «ξυπνάει» το δέρμα και το 

σώμα. 
•  Προσφέρει ψυχοσωματική ευεξία.
Κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από μια συνεδρία 
μάλαξης με μέλι θα νιώθετε το δέρμα σας πολύ 
απαλό και ελαφρώς φυσικά αρωματισμένο και 
βαθιά ενυδατωμένο. Το σώμα σας θα είναι πιο 
ελαφρύ, απαλλαγμένο απ’ την αίσθηση των κα-
τακρατήσεων, του βάρους και της κούρασης. Θα 
απαλλαγείτε από πόνους και πιασίματα στους μυς 
σας, θα έχετε ηρεμία και μια καλύτερη ψυχική δι-
άθεση και θα κοιμάστε πιο εύκολα. Παράλληλα, 
θα νιώθετε, φυσιολογικά, αυξημένη την ενέργειά 
σας, καθώς και μια ευεξία που θα σας κάνουν να 
νιώθετε επαγρύπνηση και να είστε περισσότερο 
δραστήριοι.
Μετά το πέρας της συνεδρίας συστήνεται ντους 
μόνο με νερό, όχι σαπούνι, για τη συνέχιση της δρά-
σης των θρεπτικών συστατικών του. Η συχνότητα 
που μπορεί κάποιος να απολαύσει τα οφέλη του με-
λιού μέσω της μάλαξης είναι για πρόληψη, 2/μήνα, 
όταν έχει μέτρια θέματα με την ευεξία ή την υγεία 
του, 2-4/μήνα και για θεραπευτικά αποτελέσματα 
σε έντονες καταστάσεις συστήνεται 2-3/εβδομάδα. 
Κάποιες αντιδράσεις μετά τη μάλαξη μπορεί να εμ-
φανιστούν στο δέρμα και στο σώμα, ως αποτέλεσμα 

αποτοξίνωσης, όπως εξανθήματα, κοκκινίλες στο 
δέρμα, ήπια κούραση και πονοκέφαλος.

ΈΝΔΈΙΞΈΙΣ 
• Διαταραχές ύπνου- αϋπνίες 
•  Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης- έλλειψη ζωντάνιας 
• Αρθρίτιδα – ρευματικές νόσοι 
• Πονοκέφαλοι – ημικρανίες
• Στρες- κατάθλιψη 
• Γαστρεντερικές διαταραχές 
• Προβλήματα στην αιματική ροή 
• Δυσμηνόρροια 

ΑΝΤΈΝΔΈΙΞΈΙΣ 
Κάποιες παθολογικές καταστάσεις ή διαταραχές 
δεν επιτρέπουν τη μάλαξη εν γένει. Καλό είναι να 
συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό σας πριν από 
οποιαδήποτε θεραπεία.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από συνεδρίες μασαζ 
με μέλι σε κάποιο spa όσες φορές το επιθυμείτε 
και να τις συνδυάσετε με άλλες θεραπείες αισθη-
τικής και σπα για το σώμα και το πρόσωπο, καθώς 
και υδρομασαζ, πισίνα, σαουνα ή χαμαμ. Συμβου-
λευτείτε τους θεραπευτές για τα πρωτόκολλα, τη 
σειρά των συνεδριών σπα, καθώς και για τις πιθα-
νές αντενδείξεις.
Ενισχύστε τις χαλαρωτικές σας στιγμές στις δια-
κοπές σας με συνεδρίες μασαζ με μέλι, αλλά και 
διάφορες θεραπείες spa που θα ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες σας. Το σώμα και ο νους σας θα σας 
ευγνωμονούν!
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ΜΈΛΙ, ΠΡΟΠΟΛΗ  
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ:  
ΜΙΑ ΠΈΡΙΈΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΈΩΝ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΦΈΛΩΝ  
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΈΙΑ ΜΑΣ
ΠΗΓΗ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) : HONEY, PROPOLIS, AND 
ROYAL JELLY: A COMPREHENSIVE REVIEW OF THEIR BIOLOGICAL 
ACTIONS AND HEALTH BENEFITS
VISWESWARA RAO PASUPULETI, LAKHSMI SAMMUGAM, 
NAGESVARI RAMESH, AND SIEW HUA GAN
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Η Μελισσοθεραπεία είναι η επιστήμη και τέχνη της 
διατήρησης ή αποκατάστασης της ανθρώπινης υγείας 
με τη χρήση προϊόντων προερχόμενων από τις κυ-
ψέλες μελιτοφόρων μελισσών, όπως είναι το μέλι, το 
ψωμί μελισσών, το δηλητήριο μελισσών, η γύρη, η 
πρόπολη και ο βασιλικός πολτός. Πρόσφατα, παρατη-
ρείται έντονη εφαρμογή των μελισσοκομικών προιό-
ντων τόσο στην παραδοσιακή όσο και στη σύγχρονη 
ιατρική. Πολλές έρευνες στοχεύουν στη διερεύνηση 
οφελών για την υγεία και φαρμακολογικών ιδιοτήτων 
των μελισσοκομικών προιόντων λόγω της αποτελε-
σματικότητάς τους, οδηγώντας στη δημιουργία θρε-
πτικών και λειτουργικών τροφών από αυτά τα προι-
όντα. Η έννοια του λειτουργικού φαγητού αναφέρεται 
στις τροφές που έχουν την ικανότητα  να βελτιώσουν 
τη φυσιολογική ή ψυχολογική υγεία, σε σύγκριση με 
τις συνηθισμένες επεξεργασμένες και απλά θρεπτι-
κές τροφές. Αυτές οι επιδράσεις συνεισφέρουν θετικά 
στην διατήρηση της υγείας, στο ευ ζην και στη μείωση 

των χρόνιων ασθενειών. Η παρούσα ανασκόπηση 
εστιάζει στα δυνητικά οφέλη των μελισσοκομικών 
προιόντων στην υγεία, περιλαμβάνοντας το μέλι, 
την πρόπολη και το βασιλικό πολτό.
  Το μέλι αποτελεί ένα γλυκό ρευστό το οποίο πα-
ράγεται από τις μελιτοφόρες μέλισσες. Αναγνωρί-
ζεται παγκοσμίως λόγω των υψηλής διατροφικής 
αξίας συστατικών του, τα οποία είναι ωφέλιμα για 
την ανθρώπινη υγεία. Έχει χρησιμοποιηθεί παρα-
δοσιακά από Αιγύπτιους, Έλληνες, Ρωμαίους και 
Κινέζους σε ασθένειες του εντέρου, συμπεριλαμ-
βανομένων και των γαστρικών ελκών, και για την 
επούλωση πληγών. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί 
σαν θεραπεία για το βήχα, τον πονόλαιμο και την 
ωτίτιδα. Στην Ινδία, το μέλι από λωτό παραδοσια-
κά χρησιμοποιούνταν για τη θεραπεία μολύνσεων 
των ματιών και άλλων ασθενειών. Επιπροσθέτως 
της εξωτερικής χρήσης του, το μέλι χρησιμοποι-
είται και εσωτερικά ως λειτουργική τροφή για την 
παροχή ενέργειας και θρέψης και για την ενίσχυση 
ζωτικών οργάνων του σώματος. Αυτό εφαρμοζό-
ταν από την αρχαιότητα. Τα ενεργά συστατικά του 
μελιού, όπως η γλυκόζη, η φρουκτόζη, τα φλα-
βονοειδή, οι πολυφαινόλες και να οργανικά οξέα 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητά του. Το 
μέλι παράγεται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο 
και αναγνωρίζεται τόσο ως σημαντικό φάρμακο 
όσο και ως υψηλής ενέργειας τρόφιμο, λόγω των 
λειτουργικών ιδιοτήτων και της διατροφικής αξί-
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ας του. Επιπλέον, το μέλι είναι ευρέως γνωστό για 
τις βιολογικές, φυσιολογικές και φαρμακολογικές 
του δράσεις.  Η πρόπολη είναι γενικώς γνωστή ως 
η ‘κόλλα των μελισσών’, που είναι μια γενικευτική 
ονομασία η οποία αναφέρεται στη ρητινώδη ουσία 
που συσσωρεύεται από τις μέλισσες από διαφορε-
τικούς τύπους φυτών. Η λέξη πρόπολη προέρχεται 
από το ελληνικό ‘προ’, που δηλώνει άμυνα, και ‘πό-
λις’, που εκφράζει την κοινότητα ή, με άλλα λόγια, 
την κυψέλη. Η πρόπολη χρησιμεύει στο σφράγι-
σμα οπών, ανοιγμάτων και στην επιδιόρθωση της 
κυψέλης. Χρησιμοποιείται ακόμα για την λείανση 
της εσωτερικής επιφάνειας της κυψέλης, διατηρώ-
ντας την εσωτερική θερμοκρασία της (35 βαθμοί 
Κελσίου), μονώνοντάς την και αποτρέποντας τους 
εισβολείς. Επιπλέον, η πρόπολη σκληραίνει το κυτ-
ταρικό τοίχωμα και συνεισφέρει σε ένα ασηπτικό 
εσωτερικό περιβάλλον. Συνήθως γίνεται μαλακή 
και κολλώδης όταν θερμαίνεται. Ακόμα, διαθέτει 
ευχάριστη μυρωδιά. Η πρόπολη και τα εκχυλίσματά 
της έχουν πολυάριθμες εφαρμογές στη θεραπεία 
διάφορων ασθενειών λόγω των αντισηπτικών, 
αντιφλεγμονώδων, αντιοξειδωτικών, αντιβακτηρι-
ακών, αντιμηκυτιακών, αντικαρκινικών, αντιελκι-
κών και ανοσορυθμιστικών ιδιοτήτων της.
  Ο βασιλικός πολτός, μια λευκή, κολλώδης ουσία 
σαν τζελ, είναι μια μορφή υποφαρυγγικής έκκρισης 
της κάτω γνάθου των εργατριών μελισσών. Είναι 
επίσης γνωστός ως ‘υπερτροφή’, που καταναλώ-
νεται μόνο από τη βασίλισσα μέλισσα. Με αυτόν 
ταίζονται επίσης οι προνύμφες των μελιτοφόρων 
μελισσών. Είναι η αποκλειστική πηγή θρεπτικών 
συστατικών για τις νεαρές προνύμφες τις πρώτες 
2-3 μέρες της ωρίμανσής τους, ενώ για τη βασίλισ-
σα μέλισσα αποτελεί τροφή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής της. Η ροιαλακτίνη είναι το βασικό συστατικό 
του βασιλικού πολτού που επιτρέπει τη μορφολο-
γική αλλαγή της προνύμφης σε βασίλισσα. Αυτή η 
υπερτροφή είναι ο κύριος λόγος της μακροζωίας 
της βασίλισσας, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μέ-
λισσες. Ο βασιλικός πολτός χρησιμοποιείται ευρέ-
ως ως θρεπτικό διατροφικό συμπλήρωμα για να 
συμβάλλει στην καταπολέμηση διαφόρων χρόνιων 

προβλημάτων υγείας. Επιπλέον, αποτελεί μία ωφέ-
λιμη θεραπεία τόσο στην παραδοσιακή όσο και στη 
σύγχρονη ιατρική. Πολλές φαρμακολογικές δρά-
σεις όπως αντιβακτηριακές, αντικαρκινικές, αντιαλ-
λεργικές, αντιφλεγμονώδεις και ανοσορυθμιστικές 
ιδιότητες έχουν αποδοθεί σε αυτόν.
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, παρακάτω αναφέ-
ρονται συνοπτικά οι κύριες παθήσεις στην αντιμε-
τώπιση των οποίων το μέλι, η πρόπολη και ο βασι-
λικός πολτός δύνανται να συμβάλλουν.

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΜΈΛΙΟΥ
1.  Διαχείριση πληγών, τσιμπημάτων εντόμων, κα-

ψιμάτων, διαταραχών του δέρματος και ερεθι-
σμών

2. Παιδιατρική φροντίδα
3. Διαβητικό έλκος ποδιού
4. Γαστροεντερική Διαταραχή
5. Στοματική υγιεινή
6. Φαρυγγίτιδα και βήχας
7. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
8. Δυσπεψία, γαστρίτιδα και πεπτικό έλκος
9. Γαστροεντερικά προβλήματα
10. Δυσκοιλιότητα και διάρροια
11. Ασθένειες του συκωτιού και του παγκρέατος
12. Μεταβολικές και καρδιαγγειακές διαταραχές
13.  Καρκίνοι και ογκογένεση: 

α) Καρκίνος στήθους 
β) Καρκίνος συκωτιού 
γ) Καρκίνος παχέος εντέρου

ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ
1. Γαστροεντερική διαταραχή
2. Γυναικολογική φροντίδα
3. Στοματική υγιεινή
4. Ογκολογική θεραπεία
5. Δερματολογική φροντίδα

ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ
1. Αναπαραγωγική υγεία
2.  Νευροεκφυλιστικές παθήσεις και ασθένειες γή-

ρανσης
3. Επούλωση πληγών

Φιλολάου 199, Παγκράτι, Αθήνα T 210 85 47 500 W www.kannavis.gr

εκχύλισμα CBD

μια φυσική πρόταση
με πολλά οφέλη

100% Ελληνικό Προϊόν
Φυσική Καλλιέργεια

Full Spectrum
Σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ
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Το μέλι είναι το φυσικό προϊόν που δημιουρ-
γούν οι μέλισσες συλλέγοντας το νέκταρ των 

λουλουδιών και στη συνέχεια αποθηκεύουν στην 
κυψέλη για να έχουν τροφή, τη δύσκολη περίοδο 
του χειμώνα. Αποτελεί μία από τις πιο νόστιμες, 
αρωματικές και θρεπτικές τροφές που έχουμε 
στη καθημερινή διατροφή μας, μια εξαιρετική 
γλυκαντική ύλη που καταναλώνουμε με φέτες 
ψωμιού και φρυγανιές ή ανακατεύουμε μέσα στα 
ροφήματα μας. Στην οικολογική φροντίδα των 
φυτών, οι χρήσεις που έχουν πολλά καθημερινά 
υλικά στον κήπο μας δίνουν μοναδικές δυνατότη-
τες για την αξιοποίηση τους. Έχουμε αρκετά σπι-
τικά υλικά που βρίσκουμε στον πάγκο της κου-
ζίνας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην 
κηπουρική, όπως το λάδι, το ξύδι, το αλεύρι, το 
γάλα, τα υπολείμματα καφέ, η κανέλα, το πιπέρι 

καγιέν και τα τσόφλια του αυγού. Βέβαια, το μέλι 
είναι μία πολύτιμη πρώτη ύλη και είναι λογικό 
να αναρωτιόμαστε αν αξίζει να το αποχωριστού-
με για να το προσφέρουμε φυτά μας. Αν, λοιπόν, 
έχουμε μέλι που έχει κρυσταλλώσει στον πάτο 
ενός βάζου και δεν είναι τόσο ευχάριστο ή εύκολο 
για να το φάμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσου-
με για να ενισχύσουμε τη ριζοβολία των φυτών, 
να το κάνουμε λίπασμα ή να προστατέψουμε τον 
κήπο μας από έντομα, μυρμήγκια και σαλιγκάρια. 
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα σπιτικά υλι-
κά που χρησιμοποιούμε στην κηπουρική, έχουν 
συνήθως ηπιότερη δράση σε σχέση με τα σκευ-
άσματα που προμηθευόμαστε από τα γεωπονικά 
καταστήματα, αλλά σίγουρα αποτελούν μία άμεση 
και οικονομική λύση για τη φροντίδα των φυτών 
μας. Ας δούμε, αναλυτικά, φυσικούς τρόπους για 

ΜΈΛΙ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ!
ΠΗΓΗ: WWW.MISTIKAKIPOU.GR

Πώς χρησιμοποιούμε το μέλι στα φυτά;  
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέλι στα φυτά; 
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να φροντίσουμε τα φυτά του κήπου και του μπαλ-
κονιού μας χρησιμοποιώντας το αγαπημένο μας 
μέλι. 
Ποιες χρήσεις έχει το μέλι στην οικολογική φρο-
ντίδα των φυτών; Υπάρχουν διάφορες χρήσεις 
που έχει το μέλι στα φυτά. Το μέλι αποτελεί μία 
εξαιρετική φυσική ορμόνη για τη ριζοβολία των 
φυτών. Μπορούμε επίσης να το χρησιμοποιήσου-
με ως οικολογικό λίπασμα που εφαρμόζεται με 
πότισμα ή με ψεκασμό, καθώς και ως υλικό για 
την δημιουργία παγίδων για την προστασία από 
έντομα, μυρμήγκια και σαλιγκάρια.
 
1.  ΜΈΛΙ ΩΣ ΦΥΣΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
To μέλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον πολλα-
πλασιασμό φυτών, για να δημιουργήσουμε και-

νούρια φυτά, όταν κάνουμε πολλαπλασιασμό με 
μοσχεύματα. Σε αυτή την περίπτωση, το μέλι βο-
ηθά στον σχηματισμό καινούριων ριζών του μο-
σχεύματος ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία 
στην δημιουργία καινούρια φυτών. Η εφαρμογή 
του μελιού για την ενίσχυση της ριζοβολίας των 
φυτών μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: 
1ος τρόπος: Βουτάμε την κάτω βάση τμήματος 
βλαστού (μοσχεύματος) μέσα στο μέλι ώστε να 
δημιουργηθεί μία λεπτή στρώση μελιού γύρω 
από την τομή του βλαστού. Στη συνέχεια φυτεύ-
ουμε το μόσχευμα σε γλαστράκι φυτωρίου, το 
οποίο έχουμε γεμίσει με το κατάλληλο υπόστρω-
μα φύτευσης. 
2ος τρόπος: Διαλύουμε 2 κουταλιές της σούπας 
μέλι σε ένα φλιτζάνι νερό, βουτάμε την κάτω βάση 
του μοσχεύματος και την αφήνουμε για 10 λεπτά 
πριν φυτέψουμε το μόσχευμα σε γλαστράκι φυ-
τωρίου με το κατάλληλο υπόστρωμα φύτευσης. 
3ος τρόπος: Βρέχουμε την κάτω βάση του μο-
σχεύματος στο νερό και μετά το βουτάμε σε σκό-
νη κανέλλας πριν το βάλουμε μέσα σε αδιάλυτο 
μέλι και στη συνέχεια φυτεύουμε το τμήμα του 
βλαστού σε γλαστράκι φυτωρίου. Ο συνδυασμός 
μελιού και τριμμένης κανέλας ενισχύει ακόμα 
περισσότερο τη ριζοβολιά των μοσχευμάτων και 
την αύξηση της επιτυχίας του πολλαπλασιασμού. 
Η χρήση του μελιού ως υποκατάστατο της δεν 
έχει την ίδια δραστικότητα με την ορμόνη ριζο-
βολίας που προμηθευόμαστε από γεωπονικά κα-
ταστήματα. Το μέλι είναι πιο αποτελεσματικό στον 
πολλαπλασιασμό τρυφερών τμημάτων βλαστών 
(μαλακά μοσχεύματα) που παίρνουμε από την 
κορυφή των βλαστών την περίοδο της άνοιξης 
και λιγότερο στον πολλαπλασιασμό ξυλωδών μο-
σχευμάτων την περίοδο του φθινοπώρου.
 
2. ΜΈΛΙ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ 
Το μέλι μπορεί να διαλυθεί σε νερό και να χρη-
σιμοποιηθεί ως φυσικό και οικολογικό λίπασμα 
για την τόνωση των φυτών και την ενίσχυση της 
ανθοφορίας, της καρποφορίας και την καλύτερη 
ωρίμανση των καρπών. Η εφαρμογή του διαλύ-
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Θωρακίστε 
τον οργανισµό σας!
ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΠΡΟΪΟΝ

100%
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ματος του μελιού μπορεί να γίνει ως υδατοδιαλυτό 
λίπασμα με το πότισμα των φυτών, αλλά και με τον 
ψεκασμό του φυλλώματος ως διαφυλλικό λίπασμα. 
Μέλι για λίπασμα με το πότισμα των φυτών: Διαλύ-
ουμε 1 κουταλιά της σούπας μέλι σε ένα λίτρο νερό 
και ποτίζουμε τα φυτά του κήπου, και της βεράντας 
Επαναλαμβάνουμε το πότισμα με το διάλυμα μελιού 
κάθε 2 εβδομάδες. 
Μέλι για λίπασμα με ψεκασμό στα φύλλα: Διαλύου-
με 2 κουταλιές της σούπας σε ένα λίτρο νερό και να 
ψεκάζουμε το φύλλωμα των φυτών. Ο διαφυλλικός 
ψεκασμός των φυτών με διάλυμα μελιού είναι ευ-
εργετικός ιδιαίτερα για φυτά που έχουν ταλαιπω-
ρηθεί μετά από έντονη ζέστη, παγωνιά ή δυνατούς 
ανέμους. 
Κι ένα μυστικό για το μέλι στα φυτά Η χρήση του 
μελιού ως υγρό λίπασμα με το πότισμα πρέπει να 
αποφεύγεται στις γλάστρες του μπαλκονιού αλλά 
και στον κήπο μας όταν έχουμε έντονη εμφάνιση 

μυρμηγκιών. Η εφαρμογή του μελιού προσελκύει 
ακόμη περισσότερο τα μυρμήγκια και ενισχύει το 
πρόβλημα. 

3. ΜΈΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΈΝΤΟΜΑ 
Το μέλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουμε 
αυτοσχέδιες παγίδες εντόμων με κόλλα αντικαθι-
στώντας την εντομολογική κόλλα. Αλείφουμε με ένα 
πινέλο ζαχαροπλαστικής το μέλι πάνω σε πλαστι-
κοποιημένα φύλλα διαφόρων χρωμάτων κίτρινου, 

μπλε και μαύρου για την αντιμετώπιση εντόμων που 
προσβάλλουν τα φυτά του κήπου μας όπως ο αλευ-
ρώδης, η μελίγκρα και ο θρίπας.

4.  ΜΈΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ 

Το μέλι μπορεί να αποτελέσει υλικό για να φτιάξου-
με παγίδες δολώματος για την αντιμετώπιση των 
μυρμηγκιών. Ανακατεύουμε 1 κουταλιά της σούπας 
μέλι, 1 κουταλιά της σούπας βόρακα και 1/2 κου-
ταλιά του γλυκού βόρακα και δημιουργούμε μία 
παγίδα που προσελκύει και συγχρόνως θανατώνει 
τα μυρμήγκια που έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα 
σημεία του σπιτιού μας. 

5.  ΜΈΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 

Με το μέλι μπορούμε να δημιουργήσουμε οικολογι-
κές παγίδες προσέλκυσης για την αντιμετώπιση των 
σαλιγκαριών που επισκέπτονται τα φυτά του κήπου 
μας και προσβάλλουν το φύλλωμά τους. Τοποθε-
τούμε στον κήπο άδεια πλαστικά ή πήλινα κεσεδά-
κια από γιαούρτι, τα οποία παραχώνουμε στο χώμα 
ώστε το πάνω μέρος τους να είναι στο ίδιο επίπεδο 
με το έδαφος. Στη συνέχεια προσθέτουμε 1 κουτα-
λιά της σούπας μέλι σε ένα λίτρο χλιαρό νερό και 
γεμίζουμε τα κεσεδάκια. Με αυτό τον τρόπο προ-
σελκύουμε τα σαλιγκάρια στην αυτοσχέδια παγίδα 
που φτιάξαμε.
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ΥΛΙΚΑ  για 6 τεμάχια
• 230 γρ. μπανάνες, καθαρισμένες
• 40 ml γάλα αμυγδάλου
• 30 γρ. μέλι θυμαρίσιο
• 50 γρ. νιφάδες βρόμης, αλεσμένες σε σκόνη

• 10 γρ. κακάο
•  1 κουτ. σούπας μπέικιν πάουντερ μπανάνες 

και μέλι για το γαρνίρισμα

ΈΚΤΈΛΈΣΗ 
•   Πολτοποιούμε στον πολυκόφτη τις μπανάνες μαζί 

με το γάλα αμυγδάλου και το μέλι. Αδειάζουμε σε 
μεγάλο μπολ και προσθέτουμε την αλεσμένη βρόμη, 
το κακάο και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύουμε 
καλά.

•   Μοιράζουμε το μείγμα σε 6 ατομικά φορμάκια, τα 

οποία έχουμε καλύψει με τα ειδικά χαρτιά ψησίμα-
τος (καραμελόχαρτα) ή με κομμάτια λαδόκολλας.

•   Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, 
στους 170-180°C για 13-15 λεπτά. Αφήνουμε να 
κρυώσουν και ξεφορμάρουμε.

•   Γαρνίρουμε με φρέσκες μπανάνες και μέλι.

Μίνι κεκάκια μπανάνας χωρίς ζάχαρη,  
με κακάο και θυμαρίσιο μέλι

ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ

Αυτά τα γεμάτα γεύση μίνι κεκάκια είναι ιδανικά για πρωινό ή σαν σνακ μέσα στην μέρα.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΡΩΤΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΤΕΥΧΟΣ 185.
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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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ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 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

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022

www.ekem.org.gr Τεύχος 35

Περιοδική Έκδοση του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Test Covid  
με μέλισσες

Το πρώτο  
απολίθωμα  
μέλισσας

Δηλητήριο 
μέλισσας και 

καρκίνος

»åìÝáíá 2021

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

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:

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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Μέλισσα... 
η αφετηρία 
µιας 
καλύτερης 
ζωής
Η ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 199 - 11631 ΑΘΗΝΑ | Τ 210 8547 500 | www.apipharm.gr


