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Θωρακίζουµε 
τον οργανισµό σας!
ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η Πρόπολη είναι μια φυσική 
κολλώδης ουσία με πολύπλοκη 
σύσταση, που παράγεται 
από τις μέλισσες. Η πρόπολη 
είναι ένα φυσικό προϊόν 
με εξαιρετικά ευεργετικές 
ιδιότητες για τον ανθρώπινο 
οργανισμό. Είναι από τα 
πολυτιμότερα αγαθά, που 
μας έχει χαρίσει η φύση για 
τη θωράκιση του οργανισμού 
και την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 

Ο Βασιλικός Πολτός είναι ουσία 
υπόλευκη και παχύρρευστη, που 
παράγεται από τους  φαρυγγικούς 
αδένες των εργατριών μελισσών 
και αποτελεί τη βασική τροφή 
της βασίλισσας του μελισσιού. Ο 
βασιλικός πολτός είναι πλούσιος 
σε σάκχαρα, αμινοξέα, βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία και αποτελεί φυσική 
πηγή ενέργειας για τον οργανισμό και 
ανήκει στην κατηγορία των «σούπερ 
τροφών» ενισχύοντας σημαντικά το 
ανοσοποιητικό σύστημα. 

Η νέα σειρά Συμπληρωμάτων 
Διατροφής Apipharm
Symmetry in life με βάση 
τα προϊόντα της μέλισσας 
και υψηλή περιεκτικότητα 
σε βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία, αποτελεί ένα 
ενισχυμένο συνδυασμό 
για την ενέργεια και την 
τόνωση του ανθρώπινου 
οργανισμού, καθώς και για 
την καλή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος.
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ΈΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ  
13 ΖΩΝΤΑΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ  
ΣΤΟ ΑΝΈΠΈΞΈΡΓΑΣΤΟ ΜΈΛΙ 
ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

Για αιώνες, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ακατέργαστο μέλι για 
την καταπολέμηση των λοιμώξεων, αλλά οι επιστήμονες δεν έχουν 
ακόμα καταλάβει τι του δίνει αυτές τις απίστευτες αντιμικροβιακές 
ιδιότητες. Μια νέα ανακάλυψη όμως έρχεται να αλλάξει ριζικά τα 
μέχρι τώρα δεδομένα…

ΠΗΓΗ: sciencealert.com
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ΑΡΘΡΟ

Τώρα μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστή-
μιο του Lund στη Σουηδία, έχει εντοπίσει μια 

μοναδική ομάδα από 13 βακτήρια του γαλακτικού 
οξέος (LAB) που προέρχονται από το στομάχι 
των μελισσών, και βρίσκονται στο φρέσκο μέλι, 
το οποίο έχει μια εντυπωσιακή ικανότητα για την 
καταπολέμηση παθογόνων.
Δυστυχώς όμως το μέλι που αγοράζουμε στα κα-
ταστήματα έχει υποστεί επεξεργασία και μαζί με 
αυτό και τα LAB που περιέχει υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Όμως οι ερευνητές πιστεύουν ότι 
τώρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να 
βοηθήσουν στη  αντιβιοτική  αντίσταση του οργα-
νισμού μας.
Η ομάδα δοκίμασε τα βακτήρια αυτά της μέλισσας 
στο εργαστήριο, κατά των στελεχών των παθογό-
νων που προκαλούν σοβαρές λοιμώξεις στον άν-
θρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών 
στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA), 
η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώξεις θανατη-
φόρες. Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα δη-
μοσιεύθηκαν στο International Wound Journal.
Οι επιστήμονες ανάμειξαν το LAB με μέλι και το 
εφάρμοσαν άμεσα σε άλογα που είχαν πληγές 
που δεν μπορούσαν να επουλωθούν και που ήταν 
ανθεκτικές σε άλλες θεραπείες. Μετά τη χρήση 
του μείγματος μελιού – βακτήρια, όλα τα τραύμα-
τα επουλώθηκαν πλήρως.
Μέχρι στιγμής, τα  βακτήρια  της μέλισσας έχουν 
δοκιμαστεί σε ανθρώπους μόνο στο εργαστήριο, 
έτσι δεν ξέρουμε αν θα είναι εξίσου αποτελεσμα-
τικό για τις ανθρώπινες πληγές, αλλά τα μέχρι σή-
μερα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα.
Η ομάδα εξήγησε σε δελτίο Τύπου ότι

πιστεύει πως τα LAB είναι τόσο ισχυρά, επειδή 
παράγουν ένα ευρύ φάσμα ουσιών, οι οποίες 
αλλάζουν ανάλογα με αυτά του παθογόνου που 
καλούνται να καταπολεμήσουν.  «Τα αντιβιοτικά 
είναι συνήθως μία δραστική ουσία, αποτελεσμα-
τική ενάντια μόνο σε ένα στενό φάσμα βακτηρί-
ων», δήλωσε ο Tobias Olofsson – ο επικεφαλής 
συγγραφέας της μελέτης – σε ένα δελτίο τύπου.
“Όταν χρησιμοποιούνται ζωντανά, αυτά τα 13 βα-
κτήρια του γαλακτικού οξέος, παράγουν το σω-
στό είδος των αντιμικροβιακών ενώσεων, όπως 
απαιτείται, ανάλογα με την απειλή. Φαίνεται ότι 
αυτά έχουν εργαστεί αποτελεσματικά για εκατομ-
μύρια χρόνια για την προστασία της υγείας των 
μελισσών ενάντια από άλλους επιβλαβείς μικρο-
οργανισμούς.
Ωστόσο, τα τυποποιημένα-επεξεργασμένα  μέλια 
της αγοράς δεν περιέχουν ζωντανά βακτήρια γα-
λακτικού οξέος”, πρόσθεσε.
Οι ερευνητές θα προχωρήσουν τώρα σε κλινικές 
δοκιμές σε ανθρώπους για να δούνε αν το LAB 
μπορεί να βοηθήσει τη θεραπεία λοιμώξεων που 
είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά.

Τα ζωντανά αυτά βακτήρια 
παράγουν ένα αριθμό 
ενεργών μικροβιακών 
ενώσεων, όπως υπεροξείδιο 
του υδρογόνου, τα λιπαρά 
οξέα και κάποια αναισθητικά, 
που μπορούν να σκοτώσουν 
άλλα επιβλαβή βακτήρια.

«
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ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΈΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ;
Νέα έρευνα του πανεπιστημίου του York δίνει απάντηση
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Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
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Για δεκαετίες οι επιστήμονες διαφωνούν για 
την προέλευση της μέλισσας. Τώρα, μια νέα 

έρευνα του Πανεπιστημίου του York αποκαλύπτει 
ότι η δημοφιλής μελιτοφόρος μέλισσα  πιθανότατα 
προέρχεται από την Ασία.
Από εκεί, η Apis Mellifera επεκτάθηκε ανεξάρτη-
τα στην Αφρική και την Ευρώπη, δημιουργώντας 
επτά διαφορετικά γεωγραφικά και γενετικά δια-
κριτά εξελικτικά παρακλάδια τα ίχνη των οποίων 
οδηγούν πίσω στη δυτική Ασία. 
Η μέλισσα αυτή χρησιμοποιείται για την επικονί-
αση των καλλιεργειών και την παραγωγή μελιού 
σχεδόν σε όλον τον πλανήτη και έχει μια αξιοση-
μείωτη δυνατότητα επιβίωσης σε ποικίλες πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες, από τα τροπικά δάση 
μέχρι ξηρές περιοχές και περιοχές με βαρυχει-
μωνιά. Είναι ιθαγενής στην Ευρώπη, την Ασία και 
την Αφρική και μέχρι πρόσφατα πιστευόταν ότι 
προέρχεται από την Αφρική.
Η ομάδα της έρευνας μελέτησε 251 γονιδιώμα-
τα από 18 διαφορετικά υποείδη και μέσω αυτών 
ανακάλυψε την προέλευση της και το μοτίβο με το 
οποίο εξελίχθηκε. Τα γενετικά δεδομένα οδηγούν 
στην Ασία, και πιθανά στη δυτική Ασία. 
«Δεδομένου του ότι είναι ο σημαντικότερος επι-
κονιαστής του πλανήτη, είναι σημαντικό να γνω-
ρίζουμε την εξέλιξη της, τη γενετική της και το 
πώς προσαρμόστηκε καθώς εξαπλωνόταν» λέει 
ο καθηγητής Amro Zayed του πανεπιστημίου του 
York.
Η μελέτη επίσης διαπίστωσε ότι το γονιδίωμα 
της μέλισσας έχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία 
που βοήθησαν τη μέλισσα να προσαρμοστεί σε 
νέες γεωγραφικές περιοχές. Ενώ το γονιδίωμα 
της έχει περισσότερα από 12.000 γονίδια, μόνο 
145 από αυτά έχουν σημάδια προσαρμογής που 
συνδέονται με όλα τα βασικά είδη μέλισσας που 
βρίσκουμε σήμερα.
«Η έρευνα μας δείχνει ότι ένα βασικό πακέτο γο-
νιδίων επέτρεψε στη μέλισσα να προσαρμοστεί 
σε πολύ διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθή-
κες πέρα από το αρχικό τους πλαίσιο, μέσα από 
τη ρύθμιση της συμπεριφοράς τόσο της εργάτρι-

ας όσο και όλης της αποικίας» λέει μεταπτυχια-
κή φοιτήτρια Kathleen Dogantzis που ενεπλάκη 
στην έρευνα.
Αυτή η προσαρμογή επίσης επέτρεψε την ανά-
πτυξη περίπου 27 διαφορετικών υποειδών της 
μελιτοφόρου μέλισσας.
«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως τοπικά 
προσαρμοσμένα υποείδη και φυσικές επιλογές 
σε επίπεδο αποικίας συνεισφέρουν στην υγεία 
και τη διαφοροποίηση των αποικιών» λέει η 
Dogantzis.
Η ακολουθία της εξέλιξης αυτών των μελισσών 
οδήγησε στην ανακάλυψη δύο διακριτών εξελι-
κτικών γραμμών, μίας στην Αίγυπτο και μίας στη 
Μαδαγασκάρη.
Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η μελέτη τους επιτέ-
λους απαντάει στο ερώτημα της προέλευσης της 
μέλισσας, ώστε οι μελλοντικοί ερευνητές να μπο-
ρέσουν να μελετήσουν περαιτέρω πως προσαρ-
μόστηκε σε διαφορετικά κλίματα και γεωγραφι-
κές περιοχές.
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Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι εξοικειωθήκαμε 
με τον όρο «κοινωνική απόσταση». Τώρα βλέπου-

με ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που κρατάμε αποστά-
σεις όταν κινδυνεύει η υγεία μας. Η έρευνα αποδει-
κνύει ότι το κάνουν και οι μέλισσες!
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι όταν οι μέλισσες 
απειλούνται από τη Βαρρρόα (ένα παράσιτο που είναι 
βασικός εχθρός της μέλισσας), οι μέλισσες αντιδρούν 
αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιού-
νται μεταξύ τους.
«Αν νομίζετε πως έχουμε μυαλό και συνείδηση αλλά 
μας πήρε χρόνο να αλλάξουμε τις καθημερινές συ-

ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ  
ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΑΣΈΙΣ 
ΟΤΑΝ ΑΠΈΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΡΈΑ

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι συλλέκτριες 
που έχουν ακάρεα δεν πλησιάζουν το κέντρο 
της αποικίας

ΑΡΘΡΟ
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μπεριφορές μας εξ’ αιτίας του COVID, νομίζω θα 
βρείτε εντυπωσιακό το να δείτε πως και άλλοι 
ζωντανοί οργανισμοί κάνουν κάτι παρόμοιο» λέει 
ο Alessandro Cini, συνεργάτης της έρευνας στο 
Royal London College.
O Cini και οι συνεργάτες του περιγράφουν πως 
πρωτοείδαν τις κυψέλες της Σαρδηνίας που είχαν 
επιμολυνθεί με Βαρρόα και τις συνέκριναν με αυ-
τές που είχαν θεραπευτεί από τα παράσιτα.
Εξετάζοντας βιντεοσκοπήσεις του εσωτερικού της 
κυψέλης η ομάδα ανακά-
λυψε πως όταν είχαν επι-
μολυνθεί με ακάρεα, οι 
συλλέκτριες που τείνουν 

να είναι η μεγαλύ-
τερη ηλικιακά ομάδα 
της κυψέλης έκαναν δι-
αδικασίες (όπως τον χορό 
των μελισσών για να δείξουν 
στις υπόλοιπες που είναι ο τόπος 
με την τροφή) μακριά από το κέντρο της 
κυψέλης όπου βρίσκονται η βασίλισσα και ο γόνος.
Αυτό είπε ο Cini, μπορεί να βοηθήσει να μείνει η 
επιμόλυνση σε ένα επίπεδο ελεγχόμενο, μειώνο-
ντας τις ζημιές. Οι συλλέκτριες είναι ο τρόπος με 
τον οποίο μπαίνουν τα ακάρεα στην κυψέλη. Άρα 
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ΑΡΘΡΟ

όσο πιο μακριά μένουν από τον γόνο και τα νεαρά 
μέλη της κυψέλης, τόσο λιγότερο διασπείρουν τα 
ακάρεα στην κυψέλη.
Η ομάδα βρήκε επίσης αλλαγές στον τρόπο που 
οι μέλισσες φροντίζουν η μία την άλλη: σε κυψέ-
λες που δεν έχουν μολυνθεί αυτό γίνεται τόσο στο 
κέντρο της αλλά και αλλού, ενώ σε κυψέλες όπου 
υπήρχαν πολλά ακάρεα αυτό γινόταν μόνο στο κέ-
ντρο, σαν να προσπαθούσαν οι μέλισσες να φρο-
ντίσουν το πιο σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού 
αφήνοντας τις συλλέκτριες στην άκρη.
Μετά η ομάδα προχώρησε σε εργαστηριακά πει-
ράματα επιμολύνοντας τεχνητα μικρές ομάδες 12 
νεαρών μελισσών με βαρρόα και συγκρίνοντας 
αυτές με άλλες καθαρές. Οι καθαρές δεν αύξη-

σαν την μεταξύ τους απόσταση, και από ότι λέει ο 
Cini αυτό μάλλον είναι πιο σημαντικό να κρατάνε 
τις αποστάσεις όταν η βαρρόα είναι παρούσα. Και 
δεδομένου του ότι οι μέλισσες στηρίζονται η μία 
στην άλλη, η κοινωνικές αποστάσεις τους κοστί-
ζουν πολύ, ιδιαίτερα σε μικρές αποικίες.
Επίσης υπήρχαν διαφορές και στη διαδικασία και 
συμπεριφορά κατά την περιποίηση. Οι μολυσμέ-
νες μέλισσες είχαν περισσότερη φροντίδα και λε-
πτομερέστερη επιθεώρηση από τις καθαρές.
Ο Ciini είπε πως η μελέτη απέδειξε τη δύναμη της 
φυσικής επιλογής στην εξέλιξη της κοινωνικής 
συμπεριφοράς καθώς επίσης και τις δυναμικές 
αλλαγές της κοινωνικής συμπεριφοράς σε ένα δι-
αρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
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ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

Φιλολάου 199, Παγκράτι, Aθήνα  T. 2108547500  www.kannavis.gr

Ελληνικά εκχυλίσματα CBD
σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ,

μια φυσική πρόταση
με πολλά οφέλη!

Health United Brands

Τα προϊόντα Kannavis είναι 100% ελληνικά προϊόντα κάνναβης 
από την καλλιέργεια του φυτού έως και την τελική του εκχύλιση και τυποποίηση. 
Το εκχύλισμα κάνναβης είναι φυσικό προϊόν, χωρίς χημικά πρόσθετα, διαλυμένο 
σε βιολογικό λάδι κάνναβης (προϊόν έκθλιψης από τους σπόρους, πλούσιο σε 
ω-λιπαρά) Είναι αποτέλεσμα ελληνικής καλλιέργειας που η συγκομιδή έγινε με 
το χέρι, ώστε να διατηρηθούν όλα τα πολύτιμα συστατικά των ανθών του φυτού. 
Είναι ένα εκχύλισμα ευρέως φάσματος.
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Tην 1η Οκτώβρη του 2022 διοργανώθηκε η 
ετήσια εκδήλωση του Επιστημονικού Κέ-

ντρου Μελισσοθεραπείας, στον πολύ ιδιαίτερο 
χώρο της OpenFarm στην κεντρική λαχανα-
γορά Αθηνών.
Η εκδήλωση ήταν υβριδική, με δυνατότητα 
ζωντανής παρουσίας, αλλά και με συμμετο-
χές μέσω διαδικτύου. Και μάλιστα είχαμε για 
πρώτη φορά και αρκετό κοινό από την Κύπρο, 
που τα τελευταία χρόνια δείχνει ενδιαφέρον 
για τη μελισσοθεραπεία. 
Φέτος θεωρήσαμε σκόπιμο να θυμηθούμε τα 
βασικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν να γνωρίσουμε τη 
μέλισσα και τη θεραπευτική δράση των προϊ-
όντων της από την αρχή, ώστε να τα ξαναθυ-
μηθούν οι παλιότεροι και να τα μάθουν οι νέοι 
ενδιαφερόμενοι για τη μελισσοθεραπεία.

Την 3ωρη εκδήλωση κάλυψαν με τις ομιλίες 
τους οι Δ.Σελιανάκης πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.Μ. και η Δανάη Γεράρδου, με 3 συνολικά 
παρουσιάσεις οι οποίες περιελάμβαναν:
- H μέλισσα, η φύση και ο άνθρωπος
- Τα προιόντα της μέλισσας
- Μελισσοθεραπεία 
Στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχαν οι:
Όρέστης Δαβίας, βιολόγος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης, γεωπόνος
Κασαρτζιάν Πέτρος, φαρμακοποιός
Δημητριάδης Κωνσταντίνος, φαρμακοποιός
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του ΕΚΕΜ www.ekem.org.gr

ΞΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ  
ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
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ΕΡΕΥΝΑ

ΟΙ ΜΈΛΙΣΣΈΣ ΔΈΝ ΜΠΟΡΟΥΝ  
ΝΑ ΠΈΤΑΞΟΥΝ ΠΑΝΩ  
ΑΠΟ ΚΑΘΡΈΦΤΗ 

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Biology Letters.

Νέα μελέτη εξηγεί το λόγο

Το 1963 ένα πείραμα κατέγραψε κάτι παράξενο 
στην πτήση των μελισσών. Τα εντυπωσιακά 

αυτά έντομα, μπορούσαν να πετάξουν πάνω από 
μία λίμνη μόνο όταν υπήρχαν κυματισμοί στην 
επιφάνεια του νερού. Αν τα νερά ήταν ακίνητα, οι 
μέλισσες έχαναν ύψος και έπεφταν στο νερό με το 
κεφάλι. Τότε, πιστέψαμε πως οι μέλισσες χρησιμο-
ποιούν την όρασή τους για να πλοηγούνται εν πτή-

ση και τώρα μία νέα έρευνα έρχεται να εξηγήσει 
πλήρως τη διαδικασία πτήσης αυτών των μικρών 
πλασμάτων.
Αναπαράγοντας το πείραμα του 1963 με λίγο δια-
φορετικό τρόπο, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως 
οι μέλισσες παρακολουθούν το έδαφος από κάτω 
για να ρυθμίσουν το ύψος της πτήσης τους. Τα πει-
ράματα έλαβαν χώρα σε ένα παραλληλόγραμμο 
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μήκους 220 εκατοστών, με καθρέφτες στο ταβάνι και 
στο πάτωμα οι οποίοι μπορούσαν να καλυφθούν από 
απλούς τοίχους.
 
Όταν οι καθρέφτες ήταν καλυμμένοι, οι μέλισσες πε-
τούσαν από τη μία πλευρά στην άλλη διατηρώντας 
σχεδόν το ίδιο ύψος. Όταν το ταβάνι αποσυρόταν για 
να αποκαλύψει τον καθρέφτη, διπλασιάζοντας το 
ύψος του τούνελ, οι μέλισσες συνέχισαν να το διασχί-
ζουν με ευκολία.
Αλλά όταν το πάτωμα γινόταν καθρέφτης, το έδαφος 
φαινόταν διπλάσια πιο μακριά και ξεκίνησαν οι πτώ-
σεις. Αρχικά, οι μέλισσες πετούσαν κανονικά, αλλά 
μετά από 40 εκατοστά οριζόντιας πτήσης, το υψόμε-
τρο ξεκινούσε να πέφτει, μέχρι που οι μέλισσες συ-

γκρούονταν με τον καθρέφτη.
Μάλιστα όταν και το ταβάνι και το πάτωμα ήταν κα-
θρέφτης, παράγοντας ένα παράλληλο ζευγάρι άπει-
ρων τοίχων, οι μέλισσες έχαναν υψόμετρο μετά από 
μόλις 8 εκατοστά.
 
Η συνθήκη διπλού καθρέφτη μας επέτρεψε να έρ-
θουμε πιο κοντά στις συνθήκες πτήσης πάνω από μία 
ήρεμη επιφάνεια νερού. Τα αποτελέσματά μας συμ-
φωνούν με αυτά του πειράματος του 1963, καθώς οι 
μέλισσες χάνουν υψόμετρο κατά την απουσία μίας 
διακοπτόμενης οπτικής ροής.
Με απλά λόγια, οι μέλισσες χρησιμοποιούν οπτικές 
ανωμαλίες του εδάφους για να διατηρήσουν το ύψος 
τους. Όταν το έδαφος έχει μία λεία αντανακλώμενη 
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επιφάνεια οι μέλισσες μειώνουν το υψόμετρο σε 
μία προσπάθεια να ανακτήσουν τη διακοπτόμενη 
οπτική ροή επειδή νομίζουν πως βρίσκονται πολύ 
ψηλά. Έτσι, νομίζοντας πως βρίσκονται πολύ πιο 
ψηλά από ότι πραγματικά είναι, συγκρούονται με 
το έδαφος.
Αν είχαν ένα ευρύτερο οπτικό πεδίο ίσως να ανα-
κτούσαν στοιχεία από το υπόλοιπο περιβάλλον, 
αλλά η στενή φύση του συγκεκριμένου διαδρόμου 

στο πείραμα ή αντίστοιχα η μεγάλη επιφάνεια νε-
ρού χωρίς κυματισμούς, δεν τους άφησε πολλές 
εναλλακτικές πλοήγησης.
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως οι μύγες 
δε χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική για να διατηρή-
σουν το ύψος τους, δείχνοντας πως διαφορετικά 
είδη χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να 
πετούν.

ΕΡΕΥΝΑ
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APIMONDIA 
2022
ΚΩΝΣΤΑNTINOYΠΟΛΗ
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APIMONDIA 2022

OI MΕΛΙΣΣΕΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ήταν ο 
τίτλος του 47ου παγκόσμιου συνεδρίου μελισ-

σοκομίας που έγινε στην Κωνσταντινούπολη από 
τις 24 μέχρι τις 28 Αυγούστου του 2022.
Μετά από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και αναβολές, 
αρχικά λόγω της πανδημίας που οδήγησε στην 
αναβολή της διοργάνωσης για 1 έτος (όπως ακρι-
βώς συνέβη και με άλλες διεθνείς διοργανώσεις), 
το συνέδριο που αρχικά ήταν σχεδιασμένο να γίνει 
το Σεπτέμβρη του 2021 στη Ρωσία, μεταφέρθηκε 
στο 2022. Και καθώς πλησίαζε η ημερομηνία διε-
ξαγωγής (για την ακρίβεια 6 μήνες πριν), ξεκίνησε 
ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας που τον ακολούθησαν, 
οδήγησαν και στην αλλαγή της τοποθεσίας και έτσι 
αντί για τη Ρωσία βρεθήκαμε στην Κωνσταντινού-
πολη!
Πολλές οι αλλαγές, αλλά μικρό τελικά το κακό διό-
τι οι σύνεδροι έδειχναν αποφασισμένοι, ο εγκλει-
σμός λόγω πανδημίας και οι αναβολές μάλλον 
αύξησαν την όρεξη και την ανάγκη του κόσμου να 

έρθει στη διοργάνωση και το αποτέλεσμα ήταν ένα 
εξαιρετικό συνέδριο, με πολύ κόσμο, με ενδιαφέ-
ρουσα έκθεση, διαγωνισμούς αλλά και ένα πολύ 
σοβαρό επιστημονικό πρόγραμμα.
Τα Μελίαμα ήταν εκεί καθώς το ΕΚΕΜ είναι μέλος 
της Apimondia. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε 
φωτογραφικό υλικό από τη διοργάνωση. Πληρο-
φορίες, πρακτικά και ότι άλλο χρειαστείτε μπο-
ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Apimondia, 
www.apimondia.org. 

Άποψη της έκθεσης

O πρόεδρος στην τελετή έναρξης
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Άποψη της έκθεσης

Άποψη της έκθεσης

Άποψη της έκθεσης

Άποψη της έκθεσης

 Ίσως το πιο εντυπωσιακό έκθεμα

Άποψη της έκθεσης

Και ελληνική συμμετοχή

Άποψη της έκθεσης
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APIMONDIA 2022

Η Φανή Χατζήνα και ο πρόεδρος του ΕΚΕΜ Δ.Σελιανάκης

Άποψη της αίθουσας που έγιναν οι παρουσιάσεις

Αμερικάνοι, αφρικανοί και στο βάθος 
Βίκινγκς (από την τελετή λήξης)

Η «δική μας» Φανή Χατζήνα με το 
βραβείο που παρέλαβε για λογαριασμό 
βραβευμένου ελληνικού μελιού Και ξυλοπόδαροι!

Κι άλλη ελληνική παρουσία

Άποψη της αίθουσας που έγιναν οι παρουσιάσεις
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Ίσως το πιο εντυπωσιακό έκθεμα

Από την τελετή λήξης

Γραμματόσημα από όλον τον κόσμο με μέλισσες

Μελίσσι για το σπίτι!

Οι κυρίες του ΔΣ της Apimondia
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ΥΛΙΚΑ 
• 4 αυγά
• 5 κ.σ ρευστό μέλι
• 150 γρ αμύγδαλα σε νιφάδες

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
•  Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C/170°C 

, λαδώνετε μια στρογγυλή φόρμα και στρώνετε 
αντικολλητικό χαρτί.

•  Χωρίζετε τα αυγά και χτυπάτε τα ασπράδια μέχρι 
να γίνουν μαρέγκα. Χτυπάτε επίσης τους κρόκους 
με 4 κουταλιές της σούπας μέλι ανακατεύοντας 
καλά.

•  Σε ένα μπλέντερ αλέθετε καλά 125 γραμμάρια ξε-
φλουδισμένα αμύγδαλα.Τα υπόλοιπα 25 γραμμά-
ρια τα βάζετε σε ένα ταψί και τα ψήνετε για 5 - 10 
λεπτά . Χρειάζεται προσοχή για να μην καούν.

•  Ανακατεύετε τα αλεσμένα αμύγδαλα με τους κρό-
κους αυγών και το μέλι και προσθέτετε σταδιακά 
τα ασπράδια με ένα μεταλλικό κουτάλι, προσέχο-
ντας να μην ανακατευτούν και φύγει όλος ο αέρας. 
Μεταφέρετε το μείγμα στη φόρμα του κέικ και ψή-
νετε για 25 λεπτά, χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία 
για τα τελευταία 10 λεπτά στους 160°C αέρα.

•  Αφήστε το κέικ να κρυώσει τελείως στη φόρμα 
πριν το ξεφορμάρετε. Περιχύστε την τελευταία 
κουταλιά της σούπας μέλι από πάνω, και πασπα-
λίσετε από πάνω τα καβουρδισμένα αμύγδαλα.

Kέικ μελιού

ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ

Το συγκεκριμένο κέικ είναι εύκολο, οικονομικό και χωρίς γλουτένη. Θα χρειαστείτε:

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΡΩΤΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΤΕΥΧΟΣ 185.
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ΜΈΛΙΣΣΟΘΈΡΑΠΈΙΑ ΠΟΥ;
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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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 ΦΘΙΝΌΠΩΡΌ 2022 –ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2023

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»

Όνοματεπώνυμο:

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


