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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Να γνωρίσουν οι μαθητές τη θαυμαστή κοινωνία των μελισσών και την προσφορά τους στο περιβάλ-

λον και τους ανθρώπους.

ΣΤΟΧΟΙ:  
Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη μελισσοκομία ως παραδοσιακή αγροτική δραστηριότητα.

Να γνωρίσουν οι μαθητές :
- τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της κοινωνίας των μελισσών 

- τη διαδικασία παραγωγής των μελισσοκομικών προϊόντων και την αξία τους για τη διατροφή και 
την υγεία των ανθρώπων

- την προσφορά της μέλισσας στο περιβάλλον ως παράγοντας επικονίασης

Η μέλισσα και η αποικία

Είδη

Ιστορία

Η μέλισσα είναι έντομο από την τάξη υμενόπτερα, που θεωρείται από όλα γενικά τα έντομα το πιο 
σπουδαίο από οικονομικής άποψης για τον άνθρωπο.

Στο είδος της μέλισσας της μελιτοφόρου, όπως επίσημα λέγεται η μέλισσα, υπάρχουν τρεις βασικές 
ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες έχει και μερικές φυλές. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις μέλισσες της 
ανατολικής Ασίας με εκπρόσωπο τη μέλισσα την ινδική. Η δεύτερη ομάδα είναι η αφρικανική και τρίτη 
η ευρωπαϊκή ομάδα, που περιλαμβάνει πάνω από 10 φυλές.

Η καθεμιά από τις παραπάνω ομάδες έχει μερικά βασικά διακριτά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια 
άρχισε η συστηματική διασταύρωση των μελισσών για να δημιουργηθεί νέος τύπος που θα έχει μέσο 
μέγεθος, θα είναι ήσυχη και εργατική και θα πολλαπλασιάζεται σχετικά εύκολα την άνοιξη.

Η κοινή μέλισσα (Apis mellifi ca ή mellifera) είναι ένα από τα 20.000 χιλιάδες είδη μελισσών.

•	 Η μέλισσα ζει στη Γη το λιγότερο 15 εκατομμύρια χρόνια και θεωρείται από τους πιο παλιούς κατοί-
κους της, που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σήμερα.

•	 Είναι από τα ελάχιστα είδη εντόμων που ο άνθρωπος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί, βλέποντας ότι 
θα είχε κάποιο οικονομικό όφελος. Η προσπάθεια αυτή του ανθρώπου να εξημερώσει τη μέλισσα δεν 
είναι νέα. 

•	 Υπάρχει μια σπηλαιογραφία στην Μπικόρπ της Ισπανίας, ηλικίας τουλάχιστον 15.000 χρόνων, 
όπου εικονίζεται ένας άνθρωπος που προσπαθεί να πάρει μέλι από μελίσσι.

•	 Στους Αιγυπτιακούς παπύρους πριν από 3.500 χρόνια αναφέρεται το μέλι ως θεραπευτικό μέσο. 
Οι Αιγύπτιοι προσέφεραν στους θεούς τους κηρύθρες με μέλι ως πολύτιμο δώρο αφοσίωσης και 
εξευμενισμού, και τέλος η πρόπολη τους βοηθούσε στην ταρίχευση των νεκρών τους.

•	 Στο βιβλίο της ζωής των αρχαίων Ινδών αναφέρεται ότι η ζωή παρατείνεται όταν στην καθημερινή 
δίαιτα υπάρχει το γάλα και το μέλι.

, ηλικίας τουλάχιστον 15.000 χρόνων, 

 πριν από 3.500 χρόνια αναφέρεται το μέλι ως θεραπευτικό μέσο. 
Οι Αιγύπτιοι προσέφεραν στους θεούς τους κηρύθρες με μέλι ως πολύτιμο δώρο αφοσίωσης και 

 αναφέρεται ότι η ζωή παρατείνεται όταν στην καθημερινή 
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Το μέλι στην ελληνική αρχαιότητα

•	 Οι Έλληνες γνώρισαν και αγάπησαν το μέλι πολύ νωρίτερα από το ελαιόλαδο και πολύ πριν από το 
κρασί. Στην αρχαία Ελλάδα, η μέλισσα και όλα τα προϊόντα που προέρχονται απ’ αυτήν βρίσκονταν 
ψηλά στην εκτίμηση και του λαού και των κυβερνώντων. Πάμπολλες μυθολογικές αναφορές και 
αναπαραστάσεις σε αρχαία ελληνικά αγγεία, κυρίως του 6ου αιώνα π.Χ., αποτελούν απόδειξη για τη 
σημαντική θέση που κατείχαν τα προϊόντα των μελισσών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όχι 
μόνο ως τρόφιμα αλλά και ως θεραπευτικά μέσα.

•	 Στην Κρήτη, κατά τις ανασκαφές στην Φαιστό, ευρέθη-
σαν πήλινες κυψέλες της Μινωικής εποχής (3.400 π.Χ.) 
πολύ αρχαιότερης της Ομηρικής. Στην ίδια εποχή ανήκει 
επίσης το χρυσό κόσμημα που παριστάνει σύμπλεγμα 
δύο μελισσών, οι οποίες βαστάζουν κηρήθρα προερχόμε-
νη από την πήλινη κυψέλη σωλήνα, όπως και άλλο χρυσό 
κόσμημα σε σχήμα μέλισσας, που ευρέθη στις ανασκαφές 
της Κνωσσού.

•	 Το νέκταρ αποτελούσε την τροφή των αθάνατων Ολύμπι-
ων θεών. Με μέλι ανατράφηκε ο Δίας από τη νύμφη Μέ-
λισσα. Ο Ησίοδος και ο Πίνδαρος αναφέρουν ότι ο Αρι-
σταίος, γιος του Απόλλωνα και της Κυρήνης, ήταν ο εισηγητής της καλλιέργειας των μελισσών, του 
σταφυλιού και της ελιάς, ο προστάτης των βοσκών και των κυνηγών, θεράποντας της ιατρικής και 
της μαντικής. Ο Αρισταίος είχε γίνει αθάνατος, επειδή η Γη και οι Ώρες, στις οποίες τον είχε παραδώ-
σει ο Απόλλωνας, τον έτρεφαν με αμβροσία. 

•	 Η ύπαρξη μελισσοκομικών επιχειρήσεων μαρτυρείται και κατά την προαριστοτελική περίοδο 
κατά την οποία η μελισσοκομία είχε ήδη συστηματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

•	 Ο μέγας νομοθέτης των Αθηναίων Σόλων (640-558 π.Χ.) θέσπισε διάφορα νομοθετικά μέτρα για 
τη μελισσοκομία της εποχής εκείνης. Ένα μέτρο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη μελισσοκομικών 
επιχειρήσεων είναι αυτό το οποίο ρυθμίζει και καθορίζει τις αποστάσεις μεταξύ των μελισσοκομεί-
ων: «Μελισσών σμήνη καθιστάμενα απέχειν των υφ’ ετέρου πρότερον ιδρυμένων πόδας τριακοσί-
ους» [Πλουτάρχου: Βίος Σόλωνος].
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•	 Υπήρξε λοιπόν οργανωμένη μελισσοκομία στην αρχαία Ελλάδα, η οποία αποσκοπούσε στην παρα-
γωγή του θείου αυτού προϊόντος, του φυσικού μελιού,  του οποίου τις ευεργετικές ιδιότητες γνώρι-
ζαν πάρα πολύ καλά οι διανοούμενοι της εποχής εκείνης.

•	 Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης (462-352 π.Χ.) συνιστούσε το μέλι σε όλους τους ανθρώπους 
αλλά ιδιαίτερα στους ασθενείς.

•	 Ο Πυθαγόρας και οι οπαδοί του είχαν το μέλι ως κύρια τροφή.

•	 Ο πρώτος όμως ο οποίος μελέτησε επιστημονικά την μέλισσα υπήρξε ο Αριστοτέλης ο οποίος πί-
στευε ότι το μέλι παρατείνει τη ζωή. Το μόνο μέσο το οποίο διέθετε ήταν η κυψέλη.Τα συγγράμματα 
του Αριστοτέλη (322 π.Χ.) αποτέλεσαν σπουδαίο σταθμό για τη μελισσοκομία τόσο της αρχαίας 
Ελλάδας αλλά και όλου του τότε πολιτισμένου κόσμου. 

•	 Στις Μυκηναϊκές πινακίδες της Γραμμικής Β ανάμεσα στα άλλα προϊόντα βασικής διατροφής ανα-
φέρεται και το μέλι (me-ri) .Στα κλασικά χρόνια το μέλι ήταν ένα από τα συστατικά του μυτωτού 
(είδος χυλού). Τα όσπρια επίσης τα έτρωγαν κατά κανόνα με τη μορφή χυ-
λού προσθέτοντας ανάμεσα στα άλλα και μέλι. Ευρύτατα διαδεδομέ-
νοι ήταν και οι πλακούντες (γλυκίσματα με πολλά αρτύματα: μέλι, 
ξηρούς καρπούς και μυρωδικά, δημιουργήματα των πλακουντο-
ποιών). 

•	 Η παράδοση αναφέρει ότι όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος 
τον τοποθέτησαν σε μέλι για να διατηρηθεί πολύ καιρό. Η Κλεο-
πάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου, χρησιμοποιούσε το μέλι για την 
περιποίησή της. Αλλά και στην περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας το μέλι ήταν μέρος της διατροφής, ιδιαίτερα στα μοναστήρια. 
Σε κείμενα της εποχής αναφέρονται τα παρακάτω: «Πίνομεν και ζωμόν 
μετά μέλιτος» και «ορύζιν με το μέλιν», «όξος τε και μέλιν εκ του ακά-
πνιν» (αυτό που βγαίνει πριν καπνιστούν οι μέλισσες, το εκλεκτόν).

(είδος χυλού). Τα όσπρια επίσης τα έτρωγαν κατά κανόνα με τη μορφή χυ-
λού προσθέτοντας ανάμεσα στα άλλα και μέλι. Ευρύτατα διαδεδομέ-
νοι ήταν και οι πλακούντες (γλυκίσματα με πολλά αρτύματα: μέλι, 
ξηρούς καρπούς και μυρωδικά, δημιουργήματα των πλακουντο-

 Μέγας Αλέξανδρος
 Κλεο-

, βασίλισσα της Αιγύπτου, χρησιμοποιούσε το μέλι για την 
Βυζαντινής αυτοκρα-

 το μέλι ήταν μέρος της διατροφής, ιδιαίτερα στα μοναστήρια. 
Σε κείμενα της εποχής αναφέρονται τα παρακάτω: «Πίνομεν και ζωμόν 
μετά μέλιτος» και «ορύζιν με το μέλιν», «όξος τε και μέλιν εκ του ακά-
πνιν» (αυτό που βγαίνει πριν καπνιστούν οι μέλισσες, το εκλεκτόν).
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Ανατομία της μέλισσας

Το σώμα των μελισσών αποτελείται από το κεφάλι, το θώρακα και την κοιλιά. Στο κεφάλι της έχει 
δεξιά και αριστερά δύο μεγάλα μάτια που αποτελούνται από 13.000 περίπου μικρά μάτια και το καθένα 
έχει την δυνατότητα να βλέπει ταυτόχρονα μπροστά, πίσω, πάνω, κάτω. Στο κέντρο του κεφαλιού της έχει 
ακόμα τρία απλά μάτια που σχηματίζουν τρίγωνο. Έχει δυο κεραίες, που είναι σα δέκτες ραδιοφώνου. 
Είναι όργανα ακοής και όσφρησης. Στο μπροστινό τμήμα του θώρακα φέρει δύο ζεύγη μεμβρανωδών 
φτερών. Η κοιλιά είναι χωρισμένη σε δακτυλίους, που ανάμεσά τους βρίσκονται οι κηρογόνοι αδένες. 
Ο τελευταίος απ’ τους δακτυλίους έχει το κεντρί. Τα αρσενικά δεν διαθέτουν ούτε κηρογόνους αδένες, 
ούτε κεντρί.
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Mandible = Στόμα
Maxilla = Σαγόνια
Labellum = Σύνθετο 
κάτω χείλος
Labial palpus = Δεξί 
αριστερό χείλος
Glossa = Γλώσσα
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Η κοινωνία των μελισσών

Κοινωνική οργάνωση

Μέσα στην κυψέλη υπάρχουν τρία είδη μελισσών :

η βασίλισσα
οι εργάτριες
οι κηφήνες

•	 Οι μέλισσες ανήκουν στην κατηγορία των εντόμων που παρουσιάζουν σαφή ιεράρχηση και ζουν 
σε μεγάλες οικογένειες, μέσα σε κυψέλες. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει μια “βασίλισσα”, που έχει ως 
μοναδική αποστολή να εξασφαλίζει τον πολλαπλασιασμό της οικογένειας. Η οικογένεια έχει ακό-
μη μερικούς αρσενικούς, τους “κηφήνες”, που προορίζονται να γονιμοποιήσουν μόνο μια φορά τη 
βασίλισσα και στη συνέχεια να πεθάνουν. Τέλος, κάθε οικογένεια αποτελείται από μερικές χιλιάδες 
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Κατανομή 
εργασίας

β. Φύλακες: φρουρούν την είσοδο της κυψέλης.

γ. Νεροκουβαλητές: ομάδα μελισσών που ασχολούνται αποκλειστικά με τη μεταφορά νερού 
στην κυψέλη.

δ. Χτίστες: παράγουν κερί και «χτίζουν» τις κηρήθρες.

ε. Αεριστές: καθορίζουν τη θερμοκρασία στην κυψέλη.

στ. Οικιακές: παραλαμβάνουν το νέκταρ και το αποθηκεύουν.

ζ. Παραμάνες: ασχολούνται με την εκτροφή του γόνου μέχρι την όγδοη μέρα από  την ημέρα 
απόθεσης του αυγού από τη βασίλισσα.

θηλυκές μέλισσες, που είναι στείρες και λέγονται “εργάτριες”. Οι εργάτριες, που αποτελούν και το 
βασικό πληθυσμό, έχουν πολλές και σύνθετες αποστολές, αρχίζοντας από τη δημιουργία αποθεμά-
των τροφών, μέχρι τη φύλαξη της κυψέλης και την περιποίηση των μικρών.

•	 Η βασίλισσα, ο κηφήνας και η εργάτρια ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά μεταξύ τους. Η εργάτρια 
είναι πιο μικρή και από τον κηφήνα και από τη βασίλισσα, και πιο αδύνατη. Η βασίλισσα έχει μεγα-
λύτερο μήκος, ενώ ο κηφήνας είναι κοντός, χοντρός και πιο σκούρος. Τόσο ο κηφήνας όσο και η βα-
σίλισσα δεν έχουν κεντρί ούτε δηλητήριο, σε αντίθεση με τις εργάτριες που έχουν. Οι εργάτριες και 
οι βασίλισσες προέρχονται από γονιμοποιημένα αυγά. Αντίθετα, οι κηφήνες προέρχονται από αυγά 
μη γονιμοποιημένα. Έτσι, από το ίδιο αυγό είναι δυνατό να δημιουργηθεί βασίλισσα ή εργάτρια. 
Η διαφοροποίηση είναι αποτέλεσμα μιας ειδικής διατροφής που λαμβάνουν οι βασίλισσες από τη 
στιγμή που θα βγουν από το αυγό μέχρι που να μεταμορφωθούν σε τέλειο έντομο. Τρέφονται απο-
κλειστικά και μόνο από έναν πολτό, το λεγόμενο βασιλικό πολτό. Ο βασιλικός πολτός είναι στην 
πραγματικότητα αδενικό έκκριμα των εργατριών του οποίου η ακριβής σύνθεση, μέχρι σήμερα, 
δεν έχει προσδιοριστεί. Με το έκκριμα αυτό τρέφονται και εργάτριες, αλλά μόνο για ένα διάστημα 
που δεν ξεπερνά τις 48 ώρες. Στη συνέχεια τρέφονται με μείγμα μελιού, γύρης κ.λπ. Το μείγμα αυτό 
περιέχει κάποια ουσία που τελικά προκαλεί εκφυλισμό των γεννητικών οργάνων των εργατριών, 
τα οποία ατροφούν και δεν αναπτύσσονται. έτσι γίνονται ατελή θηλυκά έντομα, δηλαδή εργάτριες 
μέλισσες. Οι κηφήνες τρέφονται κι αυτοί με μείγμα βασικά μελιού και γύρης.

Βασίλισσα: γεννά αυγά και παρά το 
όνομά της ούτε διοικεί, ούτε επιβάλλε-
ται. Οι εργάτριες την ταΐζουν κατευθείαν 
στο στόμα.

Κηφήνες: γονιμοποιούν τη βασίλισσα, 
παράγουν θερμότητα και ζεσταίνουν 
γόνο, αερίζουν την κυψέλη το καλοκαίρι 
κουνώντας τα φτερά τους.

Εργάτριες: κάνουν όλες τις δουλειές 
μέσα και έξω από την κυψέλη.

α. Συλλέκτριες: εντοπίζουν και συλλέ-
γουν το νέκταρ και τη γύρη (μεγαλύτε-
ρες σε ηλικία).
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Αναπαραγωγή

Επικοινωνία ανάμεσά τους

Ο χορός των μελισσών

•	 Η βασίλισσα γονιμοποιείται μόνο μια φορά κάθε χρόνο, στην αρχή της άνοιξης. Τότε εγκαταλείπει 
τη φωλιά και πετά στον αέρα συνοδευόμενη από μερικές δεκάδες κηφήνες. Η “γαμήλια τελετή” και 
το ζευγάρωμα γίνεται πάντα στον αέρα. Στο γαμήλιο αυτό ταξίδι η βασίλισσα δε συνοδεύεται από 
τις εργάτριες και είναι ουσιαστικά απροστάτευτη. Ακριβώς το γεγονός αυτό έχει την πιο μεγάλη 
αξία στη φυσική επιλογή των μελισσών. Αν η βασίλισσα δεν είναι ικανή να αποφύγει τους εχθρούς 
της, τότε πρέπει να πεθάνει, χωρίς ν’ αφήσει απογόνους. Τη θέση της θα πάρει κάποια άλλη που θα 
αποδειχτεί πιο γερή και πιο ικανή.

•	 Μετά το ζευγάρωμα η βασίλισσα επιστρέφει στην κυψέλη. Οι φύλακες εργάτριες επιτρέπουν στη 
βασίλισσα να περάσει μόνο στην περίπτωση που έχει γονιμοποιηθεί, διαφορετικά δεν την αφήνουν 
μέχρι που να γονιμοποιηθεί. Δεν αφήνουν όμως τους κηφήνες να περάσουν. Μετά το γαμήλιο ταξί-
δι, οι κηφήνες είναι καταδικασμένοι σε θάνατο.

•	 Οι μέλισσες αποτελούν μέχρι σήμερα έναν 
άγνωστο κόσμο. Ενώ πρόκειται για τέλεια 
οργανωμένη κοινωνία, δεν είναι ακόμη γνω-
στός ο τρόπος λειτουργίας και συνεννόησης. 
Το ότι οι μέλισσες συνεννοούνται μεταξύ 
τους είναι πέρα από κάθε αμφιβολία. Το ερώ-
τημα που εξακολουθεί να παραμένει είναι το 
πώς γίνεται αυτό.

•	 Μέχρι σήμερα έχει λυθεί το μυστήριο του 
προσανατολισμού και της ειδοποίησης ότι 
κάπου υπάρχει γύρη ή νέκταρ. Και όχι μόνο 
αυτό, αλλά και τί είδος και σε ποια ποσότητα. 
Έτσι, αν κάποια μέλισσα βρει νέκταρ, δε θα 
ειδοποιήσει ολόκληρο το μελίσσι, αλλά όσες 
είναι αρκετές για να μαζέψουν το νέκταρ. Ο 
προσανατολισμός τους γίνεται με την πόλω-
ση του φωτός. Όσον αφορά την επικοινωνία 
μεταξύ τους, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα κινήσεων, ένα είδος “χορού”, που εκτελεί η πρώτη 
μέλισσα που βρήκε την πηγή της τροφής. Οι υπόλοιπες εργάτριες παρακολουθούν το χορό, τον 
ερμηνεύουν και πετούν κατευθείαν, χωρίς να χάσουν το δρόμο τους.

Ο κυκλικός χορός της συλλέκτριας επάνω στην κατα-
κόρυφη επιφάνεια της κηρήθρας. Τρεις άλλες εργά-
τριες βηματίζουν πίσω της παίρνοντας τις πληροφο-
ρίες που φανερώνει ο χορός (κατά v. Frisch).
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Ο μικτός χορός της μέλισσας

Πώς προσανατολίζονται για να 
βρούνε την τροφή τους

Νεκταροφόρο φυτό

Κυψέλη

Η επιτυχημένη ανιχνεύτρια
εκτελεί τον κουνιστό χορό 
μέσα στην κυψέλη στην 
κατακόρυφη επιφάνεια 
κηρήθρας.

Άξονας ήλιου - βαρύτητας
που προσανατολίζει
όλους τους κουνιστούς
χορούς
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Επικονίαση
•	 Πρόκειται για λειτουργία των ανώτερων φυτών κατά την οποία η ώριμη γύρη από τους στήμονες 

μεταφέρεται στο στίγμα του ύπερου για να γίνει έτσι η γονιμοποίηση του ωάριου και να σχηματι-
στούν τα σπέρματα (αναπαραγωγή του φυτού). Οι μέλισσες βοηθούν στη γονιμοποίηση ποσοστού 
60 - 70 % των φυτικών ειδών. Άρα το ουσιαστικότερο «προϊόν» της μέλισσας είναι η επικονίαση, 
αφού αυτή η προσφορά της στη φύση ξεπερνάει την αξία όλων των προϊόντων της κυψέλης.

•	 Στην πράξη η επικονίαση των ανθέων από τη μέλισσα επιφέρει τεράστια οφέλη στους παραγω-
γούς. Έρευνες αλλά και προσωπικές παρατηρήσεις παραγωγών οπωροφόρων δέντρων και άλλων 
καλλιεργειών (π.χ. κηπευτικών) δείχνουν πως η απόδοση μετά από βόσκηση μελισσιών στις καλ-
λιέργειες αυτές αυξάνει. Επιπλέον, η καρπόδεση ενισχύεται και οι καρποί γίνονται μεγαλύτεροι με 
αποτέλεσμα, εκτός από αύξηση της ποσότητας, να απολαμβάνουν και βελτίωση της ποιότητας. Σε 
πολλές χώρες, ήδη από χρόνια, οι παραγωγοί νοικιάζουν μελίσσια προκειμένου να τοποθετηθούν 
την κατάλληλη περίοδο σε καλλιέργειες με αυξημένες επικονιαστικές ανάγκες. Εκεί η προσφορά 
της μέλισσας στην επικονίαση έχει αναγνωριστεί.

•	 Παρά τη μοναδική και αναντικατάστατη συμμετοχή της μέλισσας στην οικονομική, οικολογική, 
ακόμη και αισθητική διαμόρφωση της υπόστασης του πλανήτη στο σύνολό του, αλλά και του αν-
θρώπου ειδικότερα, και ακόμη παρά την ύπαρξη αυστηρής νομοθεσίας για το θέμα, θα πρέπει να 
επισημανθεί το ακανθώδες πρόβλημα που προκύπτει από τη χρήση ψεκασμών με μελισσοτοξικές 
φυτοπροστατευτικές ουσίες σε ορισμένες καλλιέργειες. Και ενώ η μέλισσα αποτελεί αποδεδειγμένα 
τον ισορροπιστή της φύσης, υπόκειται συχνά τις δυσμενείς συνέπειες των ψεκασμών.

α. Γύρη από τους στήμονες 
μένει στη μέλισσα

καθώς επισκέπτεται το 
λουλούδι για να συλλέξει

την τροφή της.

β. Η μέλισσα 
επισκέπτεται

φυτά ίδιου τύπου.

γ. Η γύρη που με-
ταφέρει η μέλισσα
στο επόμενο φυτό 
κολλάει στον ύπερο 
του λουλουδιού.

α.

β.

γ.
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Η μελισσοκομία σήμερα
•	 Σήμερα, το ελληνικό μέλι είναι παγκοσμίως ξακουστό για 

την εξαιρετική του ποιότητα, το μοναδικό του άρωμα και 
την πλούσια γεύση του. 

•	 Η μεγάλη ποικιλομορφία του, όσον αφορά τη γεύση και το 
άρωμά του, το θέτει πολύ υψηλά στην παγκόσμια κατάτα-
ξη και του παρέχει διεθνή αναγνώριση. Αυτό το πλεονέ-
κτημα οφείλεται κυρίως στην πλούσια ελληνική χλωρίδα, 
που αποτελείται από πολυάριθμα άγρια φυτά και βότανα. 

•	 Στην Ελλάδα παράγονται περίπου 12.000 τόνοι μελιού 
ετησίως. Το 60-70% αυτής της παραγωγής προέρχεται 
από εκκρίματα μελιτώματος (δασικό μέλι) και το υπόλοι-
πο από λουλούδια (μέλι λουλουδιών). Η μεγαλύτερη ποσότητα του δασι-
κού μελιού προέρχεται από τα πεύκα, τα έλατα και τις βελανιδιές. Αυτοί οι τύποι μελιών δεν κρυ-
σταλλώνουν και έχουν υψηλή θρεπτική αξία λόγω του υψηλού περιεχομένου τους σε ιχνοστοιχεία 
(κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, σίδηρος κ.ά.). 

•	 Το μέλι λουλουδιών ταξινομείται σε αμιγείς κατηγορίες όπως: το ονομαστό θυμαρίσιο μέλι, το πολύ 
αρωματικό μέλι του άνθους πορτοκαλιάς, το μέλι από ερείκη, το μέλι από κάστανο, το πλούσιο σε 
αντιβακτηριακές ιδιότητες μέλι βαμβακιού και διάφοροι άλλοι τύποι μελιού που συλλέγονται κυ-
ρίως από τα αρωματικά βότανα της ελληνικής επαρχίας, όπως η αγριορίγανη, η άγρια λεβάντα και 
πολλά άλλα. 

•	 Σήμερα, υπάρχουν περίπου 25.000 μελισσοκόμοι στην Ελλάδα και περίπου 1,3 εκατομμύρια κυ-
ψέλες. Παρά το μεγάλο αριθμό των κυψελών –τις βλέπει κανείς σε όλη την ελληνική ύπαιθρο– η 
παραγωγή είναι σχετικά περιορισμένη. Οι αριθμοί ποικίλλουν ανάλογα με την πηγή, αλλά ο όγκος 
παραγωγής είναι αρκετά σταθερός από χρόνο σε χρόνο. 

•	 Οι μελισσοκόμοι μετακινούν τις κυψέλες τους από μέρος σε μέρος και από πλαγιά σε πλαγιά, προ-
κειμένου να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα κάθε εποχής και να δώσουν τροφή στις κυψέλες 
τους. Η εποχή της παραγωγής αρχίζει τον Μάρτιο και τελειώνει γύρω στο Νοέμβριο στα νοτιότερα 
μέρη της Ελλάδας. Το Μάιο, όταν ανθίζουν οι πορτοκαλιές, οι μέλισσες τρέφονται από τα λουλούδια 
τους, που έχουν μεθυστικό άρωμα. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας για το θυμαρίσιο μέλι, ο Σεπτέμβριος για 
το πεύκο και την ερείκη, η οποία ανθίζει επίσης και το Μάιο. Κατά γενικό κανόνα, η συγκομιδή του 
μελιού γίνεται αμέσως μετά την περίοδο σίτισης, για να εξασφαλισθεί όσο το δυνατόν καλύτερη 
γεύση. 

•	 Βασικά το μέλι ήταν η πρώτη –και για αρκετό διάστημα η μόνη– γλυκαντική ουσία που είχαν οι 
Έλληνες στη διατροφή τους. Ακόμα και σήμερα παραμένει η πιο εκλεκτή. Το μέλι, μαζί με την ελιά 
και το σταφύλι, σημαντικά διατροφικά είδη από την αρχαιότητα, σηματοδότησαν την αρχή της ελ-
ληνικής γαστρονομίας και της ελληνικής κουζίνας που διατηρεί μέχρι και σήμερα τις μοναδικές και 
αυθεντικές γεύσεις της. 

•	 Το Πάσχα σε πολλά Ελληνικά νησιά βρίσκουμε γλυκίσματα που περιέχουν τυρί και μέλι. Οι μάγει-
ρες στο Βυζάντιο σιγόβραζαν το ελληνικό μέλι για να σιροπιάσουν τα ονομαστά γλυκά του ταψιού  
όπως τον μπακλαβά, το γαλακτομπούρεκο, το κανταΐφι και τους λουκουμάδες, όλα δημοφιλή γλυ-
κά ακόμα και σήμερα στην ελληνική κουζίνα. 

Η μελισσοκομία σήμερα
Σήμερα, το ελληνικό μέλι είναι παγκοσμίως ξακουστό για 
την εξαιρετική του ποιότητα, το μοναδικό του άρωμα και 
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Τα προϊόντα της μέλισσας
Σύμφωνα και με την Κοινοτική Νομοθεσία (Οδηγία 2001/11Ο/ΕΚ), μέλι είναι 
“η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis mellifera 
από το νέκταρ των φυτών ή από εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή εκκρίματα 
εντόμων απομυζούντων φυτά ευρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των φυτών, 

τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδικές ύλες 
του σώματός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και φυλάσσουν 
στις κηρήθρες της κυψέλης, προκειμένου να ωριμάσουν”. 
Πρόκειται λοιπόν για ένα προϊόν της φύσης που δεν επιδέχεται καμία επεξερ-

γασία και αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά: νερό, φυσικά σάκχαρα, οργα-
νικά οξέα, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, ένζυμα, βιταμίνες, αρωματικές και χρωστικές ουσίες καθώς και άλλες 
θρεπτικές ουσίες. Παίζει σπουδαίο ρόλο στο μεταβολισμό και στη θρέψη, στα συστατικά του σκελετού 
και των κυττάρων, ρυθμίζει την οξύτητα του στομάχου, έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι τονωτικό, βοη-
θά στη γρηγορότερη αποκατάσταση της υγείας και έχει αντιμικροβιακή δράση.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μελιού είναι το άρωμα και η γεύση τα οποία είναι δυνατόν να αλ-
λοιωθούν αν οι συνθήκες αποθήκευσης και επεξεργασίας είναι ακατάλληλες. Το χρώμα του μελιού είναι 
χαρακτηριστικό της προέλευσής του και θεωρείται ένα από τα κύρια κριτήρια ποιότητας που επηρεά-
ζει την προτίμηση του καταναλωτή. Τα σκοτεινόχρωμα μέλια είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία και συνεπώς 
έχουν υψηλή θρεπτική αξία, ενώ τα ανοιχτόχρωμα έχουν ωραίο χρώμα και γεύση. Μερικές από τις φυσι-
κές ιδιότητες του μελιού είναι το ιξώδες το οποίο προσδιορίζει τη ρευστότητα, η υγροσκοπικότητα και η 
κρυστάλλωση.

Η κρυστάλλωση, γνωστή -αν και λανθασμένα- σαν ζαχάρωμα, είναι φυσικό βιολογικό φαινόμενο του 
φυσικού ακατέργαστου μελιού, που δεν προξενεί καμία αλλαγή στις θρεπτικές και βιολογικές ιδιότητες 
του μελιού. Συνεπώς ένα κρυσταλλωμένο μέλι δεν είναι χαλασμένο ούτε νοθευμένο.

Το παραγόμενο μέλι διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
το ανθόμελο, που παράγεται από το νέκταρ των λουλουδιών (θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, ηλί-

ανθου, ερείκης, κ.λπ.), και 
το μέλι από μελιτώματα, που παράγεται από εκκρίματα κοκκοειδών (εντόμων) που απομυζούν φυτά. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει το μέλι του πεύκου, της ελάτης και άλλων δασικών φυτών.
Στη χώρα μας οι μεγαλύτερες ποσότητες μελιού προέρχονται από το πεύκο (55-60%), ενώ σημαντική 

είναι και η παραγωγή μελιού ελάτης (5-10%) και θυμαριού (15%).

Μέλι
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Γύρη

Βασιλικός
πολτός

Πρόπολη

Κερί

Δηλητήριο

Είναι το προϊόν που συγκεντρώνουν οι μέλισσες από διάφορα λουλούδια. Είναι η 
πλουσιότερη φυσική τροφή σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, απαραίτητα αμινοξέα, ορμόνες, 

ένζυμα και άλλα χρήσιμα συστατικά για τη διατροφή μας. Χρησιμοποιείται στη φαρμα-
κοβιομηχανία, στη βιομηχανία καλλυντικών, στη διατροφή ανθρώπου και οικιακών 
ζώων, στην κατασκευή υποκατάστατων γύρης για τη διατροφή των μελισσών, σε διά-

φορες έρευνες για τις αλλεργίες, σε προγράμματα βελτίωσης φυτών και στην επικονία-
ση φρούτων και λαχανικών.

Παράγεται στους υποφαρυγγικούς αδένες των νεαρών εργατριών, είναι άσπρος σαν 
το γάλα, κρεμώδης, ισχυρά όξινος, με ιδιάζουσα οσμή και υπόξινη γεύση. Είναι πλούσια 
πηγή βιταμινών, ανόργανων στοιχείων και αμινοξέων. Περιέχει ακόμη διάφορα λιπαρά 

οξέα, όπως τα υδροξυλιπαρά οξέα, τα δικαρβοξυλικά οξέα ή απλά λιπαρά οξέα, τα οποία 
είναι υπεύθυνα για τις περισσότερες βιολογικές ιδιότητες που έχει ο βασιλικός πολτός.

Ορισμένες ευεργετικές επιδράσεις του αφορούν στην αντιμετώπιση των ρευματικών 
αρθρίτιδων, στη μείωση της πίεσης του αίματος, στη θεραπεία της χρόνιας δυσκοιλιότη-

τας, στις αντισηπτικές και μικροβιοκτόνους ιδιότητες, στην ενίσχυση της δυναμικότητας 
του οργανισμού και στην αντοχή στις αρρώστιες. Ακόμη, χρησιμοποιείται στη θεραπεία της νεφρικής 
ανεπάρκειας, περιέχει γενετήσιες ορμόνες που βοηθούν τους άντρες να βελτιώσουν τη σεξουαλική τους 
ζωή και να αυξήσουν τη μυϊκή δύναμη, συμβάλλει στην γαλακτοπαραγωγή μετά τη γέννα των γυναικών 
και στην αποφυγή της αγγείωσης του δέρματος. Γενικά, ο βασιλικός πολτός βελτιώνει τη διάθεση, αυξάνει 
την ικανότητα για εργασία και την όρεξη, και βοηθά στην απόκτηση μεγαλύτερης διανοητικής και σωμα-
τικής δύναμης.

Είναι ρητινώδης κολλητική ουσία που συλλέγουν οι μέλισσες από διάφορα φυτά, 
την εμπλουτίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες και τη χρησιμοποιούν για 
να στεγανοποιήσουν και να απολυμάνουν το εσωτερικό της φωλιάς τους. Το χρώμα 

της πρόπολης εξαρτάται από τη φυτική της προέλευση. Έχει διάφορες φαρμακευτικές 
και θεραπευτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία καλλυντικών και ως αντι-
μικροβιακό. Ενισχύει τα τριχοειδή αγγεία, καταπολεμά την αναπνευστική ανεπάρκεια, 
αναστέλλει την ανάπτυξη του μελανώματος και τα κακοήθη νεοπλασματικά κύτταρα 

(καρκίνος) και είναι αντιδιαβητικό.

Είναι το προϊόν που παράγουν σε μικρά λέπια οι νεαρές εργάτριες από 4 ζεύγη κηρο-
γόνων αδένων. Για την παραγωγή ενός κιλού κεριού οι μέλισσες καταναλώνουν 8 κιλά 
μέλι. Το κερί είναι ένα μίγμα από 300 περίπου ουσίες (υδρογονάνθρακες, μονοϋδρικές 
αλκοόλες, λιπαρά οξέα, υδροξυοξέα, διόλες) που είναι απίθανο να συνθέσει ο άνθρω-

πος. Το κερί χρησιμοποιήθηκε ως φαρμακευτική ουσία για αλοιφές και διάφορα άλλα 
φαρμακευτικά σκευάσματα. Κάποιες από τις φαρμακευτικές του χρήσεις είναι ενάντια 
της χρόνιας μαστίτιδας, του εκζέματος, των εγκαυμάτων, της δερματίτιδας. Περιέχει 
αντιβιοτικές ουσίες και παρουσιάζει θεραπευτική δράση για παρειακές στοματικές αρ-

ρώστιες και προβλήματα του άνω αναπνευστικού αγωγού. Χρησιμοποιείται στη βιομη-
χανία καλλυντικών. Άλλες χρήσεις του είναι στη βιομηχανία των κεριών, βερνικιών και 
ως μονωτικό υλικό.

Είναι ένα πολύπλοκο μίγμα χημικών ουσιών που έχει φαρμακευτική δράση και επηρε-
άζει τη φυσιολογία ενός οργανισμού. Περιέχει αρκετές ουσίες που είναι ενδιαφέρουσες 
από βιοχημική και φαρμακολογική πλευρά όπως είναι η μελιτίνη, απαμίνη, ισταμίνη, 
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ντοπαμίνη, φωσφολιπάση Α. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ρευματοειδούς αρθρίτιδας και για το γα-
στρικό έλκος. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται στη θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Σύμφω-
να με πρόσφατη έρευνα αποδείχτηκε ότι σκοτώνει τα καρκινογόνα κύτταρα, ενώ δεν επηρεάζει τα υγιή.

Εχθροί των μελισσών

Στοιχεία πολιτιστικά για μέλι & μέλισσα

Αξιοπερίεργα…

Μελισσοφάγος

Αρκούδα

Χελιδόνι

Σφήκα

Βαρόα (
ψείρα)

ΜελισσοφάγοςΜελισσοφάγος

Βαρόα (
ψείρα)

Βαρόα (
ψείρα)

•	 Από τη γέννηση του αυγού θα χρειαστούν 21 μέρες για να δημιουργηθεί ένα τέλειο έντομο 
εργάτριας, 24 μέρες για τον κηφήνα και 16 για την βασίλισσα. 

•	 Μια μέλισσα θα συλλέξει κατά τη διάρκεια της ζωής της λιγότερο από το 1/4 του κουταλιού 
μέλι.

•	 Χρειάζονται περίπου 5 κιλά νέκταρ για να παραχθεί 1 κιλό μέλι. Για κάθε γραμμάριο νέκταρ η 
μέλισσα θα εργαστεί 3 μέρες.

•	 Περίπου 8-9 κιλά μέλι θα καταναλώσουν οι μέλισσες για να παραχθεί 1 κιλό κερί.
•	 Η ακτίνα πτήσης για ανεύρεση τροφής φτάνει τα 3-4 χλμ. Μπορεί να φτάσει και τα 6 χλμ σε 

περιόδους έλλειψης.
•	 Με την ενέργεια 28 γραμμαρίων μελιού μια μέλισσα θα έκανε το γύρο της Γης.
•	 Η ταχύτητα πτήσης της μέλισσας είναι 41 χλμ/ώρα. 
•	 Μία τυπική κυψέλη την άνοιξη περιέχει 50-80.000 μέλισσες. 
•	 Το εξαγωνικό σχήμα των κελιών της κερήθρας αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 

διαθέσιμο χώρο. 

 Η μέλισσα στην τέχνη

“Κι άσπρα, γαλάζια, κόκκινα καλούν χρυσό μελίσσι”, Σολωμός.
“Το ‘να χέρι μου κρατεί μέλισσα θεόρατη”, Ελύτης.
Σε Ομηρικό ποίημα αναφέρεται: “Τρεις σεβάσμιες φτερωτές παρθένες που μάντευαν τρώγοντας 
μέλι”.
Στο μυθιστόρημα του Λουντέμη ο βασικός ήρωας ονομάζεται Μέλιος.
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Παραδόσεις - έθιμα

Εκφράσεις

Οι Τρεις Iεράρχες χαρακτηρίζονται ως “μελίρρυτοι ποταμοί της σοφίας” στο απολυτίκιό τους. 
“Μέλισσα”: τίτλος θεατρικού έργου του Καζαντζάκη. 
“Μελισσοκόμος”: τίτλος ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου. 
“Η εποχή της Μελισσάνθης”: κύκλος τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη. 
“Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες”: το γνωστό μυθιστόρημα του Γιάννη Ξανθούλη. 
Το μοτίβο της μέλισσας το συναντάμε στη μικρογραφία, τη διακοσμητική, τη ζωγραφική και γενι-
κότερα στην τέχνη από αρχαιοτάτων χρόνων.
Το κερί, προϊόν της μέλισσας, χρησιμοποιείται για κατασκευή ομοιωμάτων (κέρινα ομοιώματα), π.χ. 
στα Μουσεία Βρέλλη, Μαντάμ Τυσσώ, Αγίας Παρασκευής Μάνδρας Θέρμου. 

•	 Η πεθερά δίνει μέλι στη νύφη όταν μπαίνει στο σπίτι, ενώ η νύφη βάζει τα δάχτυλά της στο μέλι 
για να είναι αρμονική η σχέση τους.

•	 Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι αθηναίοι ιερείς παράθεταν προσφορές στον δράκοντα, φίδι που όπως 
πίστευαν, ζούσε στο ναό της Αθηνάς στην Ακρόπολη κρυμμένο κάτω στη γη, από την οποία έβγαινε 
και τις έπαιρνε. Η προσφορά ήταν κάθε μήνα πίτα ζυμωμένη με μέλι (μελιτόεσσα) και κάθε μέρα 
εκλεκτές τροφές.

•	 Χοές, τις πρόσφεραν οι αρχαίοι στους νεκρούς τους και συχνά περιείχαν και μέλι. 

Γλυκός σαν μέλι    Μέλι γάλα    Μήνας του μέλιτος    Γλυκάθηκ’ η γριά στο μέλι και θα φάει και το κουβέλι    Είναι 
ποτέ δυνατόν να έχεις μέλι στα δάχτυλά σου και να μην το γλείψεις;    Στάζει μέλι το στόμα του    Είναι εργατική 
σαν μέλισσα    Τσάμπα ξύδι, γλυκό σα μέλι    Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι 
  

Mελάτος, μελένιος, μελί, μελίγκρα, μελίγυρης, μελίρρυτος, μελισσοβότανο, μελισσοκομία, μελισσοκό-
μος, μελισσοτροφείο, μελισσουργός, μελισσόχορτο, μελισσώνας, μελισταγής, μελιστάλαχτος, μελιτόεσ-
σα, μελίτωμα, μελίχρους, μελιχρός, μελώνω. 
  

Μέλανθος, Μελέαγρος (ήρωας), Μελιά, Μελικέρτης, Μελίνα, Μέλιος, Μέλισσα (εκδοτικός οίκος), Μέλισ-
σα (μακαρόνια), Μέλισσα (ονομασία πολλών κοινοτήτων και τοποθεσιών), Μελισσάνθη, Μέλισσες (νύμ-
φες, ιέρειες του θεού Απόλλωνα), Μελίσσια (προάστιο της Αθήνας), Μελισσινός, Μέλισσος (Έλληνας φι-
λόσοφος), Μελισσούλα, Μελισσουργοί (ονομασία πολλών κοινοτήτων και τοποθεσιών), Μελισσουργός 
(πουλί), μελισσοφάγος, Μελίτσα, Μελίττη (δήμος της αρχαίας Αθήνας), Μελίττων.

Παράγωγες λέξεις

Ονόματα - ονομασίες

Μέλι
Βασιλικό κελί

Βασιλικός πολτός

Βασίλισσα

Το σύστημα 
συλλογής & μεταφοράς 

της γύρης
Το κεντροφόρο σύστημα
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Πευκόμελο

Μέλι έλατου

Μέλι κα
στανι

άς

Μέλι βελανι
διάς

Το 60-65% περίπου του ελληνικού παραγόμενου μελιού είναι πευ-
κόμελο.

Το πευκόμελο είναι από τις άριστες κατηγορίες μελιού της χώρας 
μας. 

Παράγεται σε περιοχές και εποχές που δε ραντίζονται ή ψεκάζονται 
με φυτοπροστατευτικές ουσίες, μακριά από το επιβαρυμένο περιβάλ-
λον των πόλεων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των 
μελισσιών με βιολογικό τρόπο. Αρκετά πλούσιο σε ιχνοστοιχεία που 
του προσδίδουν υψηλή διαιτητική αξία, έχει μικρότερες συγκεντρώ-

σεις σακχάρων, γεγονός που συμβάλλει σε βραδεία κρυστάλλωση. 
Οι ιδιότητες αυτές το κάνουν περιζήτητο, όχι μόνο σαν αμιγές μέλι αλλά 

και σαν μέλι “υποδομής” στις διάφορες αναμίξεις (χαρμάνια) που γίνονται 
στις άλλες κατηγορίες μελιού. 

Μετά το πευκόμελο το επόμενο γνωστό μέλι από μελίτωμα είναι του ελά-

του. Καλύπτει περίπου το 5-7% της ετήσιας παραγωγής στη χώρα μας.

Πάνω στα έλατα παρασιτούν πέντε είδη μελιτογόνων εντόμων που μας 

δίνουν μελιτώδεις εκκρίσεις που αν ο καιρός ευνοήσει και οι μέλισσες τις 

εκμεταλλευτούν παίρνουμε αρκετές ποσότητες ελατίσιου μελιού.

Η καστανιά εκτός από τους 

θρεπτικούς της καρπούς 

συμβάλλει στην παραγωγή 

ενός αρκετά ξεχωριστού και 

πολύ δυναμωτικού μελιού. 

Η βελανιδιά ή βαλανιδιά ή 

δρυς είναι γένος φυτών της οι-

κογένειας των φυγιδών με 200 

περίπου είδη αυτοφυή του βό-

ρειου ημισφαίριου της γης.

Είναι δέντρα ψηλά, αιωνόβια 

που βρίσκονται είτε σε πεδινές 

είτε σε ορεινές περιοχές. 
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Μέλι τίλιου (φλαμουριάς)

Μέλι ακακίας
Μέλ

ι α
πό 

παλ
ιούρ

ι

Μέλι ρεικιού 
<<έρικα>>

Τα φύλλα του τίλιου, που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε 
βραδινά ροφήματα, παράγουν επίσης και ένα μέλι περιζήτητο από 
τους καταναλωτές.

Χρώμα κεχριμπαρένιο ανοιχτό και άρωμα πολύ χαρακτηριστικό, 
βαλσάμικο και επίμονο.

Ισχυρή και έντονη γεύση.
Συχνά υπάρχει μια συμπαρουσία νέκταρος και μελιτώματος., Πλούσιο σε ιχνο-

στοιχεία (κάλιο, ασβέστιο και μα- γνήσιο).

Το μέλι από ακακία είναι υπερβολικά ανοιχτό-

χρωμο και έχει λεπτό αλλά ιδιαίτερο άρωμα και 

δροσερή γεύση. Έχοντας την προτίμηση των κα-

ταναλωτών για τη γεύση του σημειώνει μεγάλες 

πωλήσεις ανάμεσα στα μονοανθικά μέλια. 

Φθινοπωρινή ερείκη ή ξούρα ή σουσούρα ή πυρένη. 
Λόγω της πληθώρας των λουλουδιών δίνει μέλι αρω-

ματικό σκουρόχρωμο (λαδί βαθυπράσινο) αλλά και γύρη 
άφθονη που βοηθά τα ταλαιπωρημένα μελίσσια να ανα-
πτυχθούν γρήγορα. Έντονη γεύση με μια ελαφριά πικρίλα.

Περιέχει πυρίτιο, βόριο και βάριο.

Αυτο
φυές 

πολυετές 
φυτό

.  

Aν ο καιρός το
 ευνοήσει, τα

 

μικρά κίτρ
ινα άνθη το

υ δίνουν 

άφθονο μέλι κ
αι γ

ύρη.

Ανοιχτό
χρωμο μέλι μ

ε έντο
-

νη γεύση.
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Σήμερα η χρήση του μελιού, αλλά και των άλλων προϊόντων της μέλισσας, πρόπολη, δηλητήριο, κερί, 
γύρη και βασιλικό πολτό, ως θεραπευτικά μέσα διερευνάται και προωθείται μέσω της Apitherapy, επιστή-
μη η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «η χρησιμοποίηση των προϊόντων της μέλισσας 
(Apis) ως θεραπευτικά μέσα».

Η Παγκόσμια Επιτροπή για την χρησιμοποίηση των προϊόντων της μέλισσας στην ιατρική (Apimondia 
Apitherapy Commission) ορίζει την Apitherapy ως μία αντίληψη της ιατρικής επιστήμης, βασισμένη σε 
επιστημονικά ευρήματα τα οποία πιστοποιούν και επιβεβαιώνουν την παραδοσιακή σοφία, όσον αφορά 
στη χρήση των προϊόντων της μέλισσας στην αντιμετώπιση ασθενειών, ενώ περιλαμβάνει επίσης :
•	 τους κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής για την παραγωγή προϊόντων που μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν ως θεραπευτικά μέσα
•	 τις μεθόδους παραγωγής φαρμακευτικών μέσων με βάση προϊόντα της μέλισσας, αποκλειστικά ή 

συνδυασμένα με αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά και των παράγωγών τους (Api-Pharmacopeia)
•	 τα κλινικά πρωτόκολλα χρησιμοποίησης των παραπάνω σκευασμάτων (Apimedicine)

Μελισσοθεραπεία (apitherapy) - ΜΕΛΙ

H Apitherapy βοηθάει τον άνθρωπο να ανακαλύψει εκ νέου την έννοια της «συμβίωσης» με τη Φύση, 
ως μόνη εναλλακτική οδό για την επιβίωσή του επάνω στη γη. Ενσωματώνει την έννοια της «προληπτικής 
ιατρικής», της αποφυγής δηλαδή της εμφάνισης της ασθένειας, ενώ τα προϊόντα της μόνα τους σε συν-
δυασμό μέσα άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα δρουν ιδιαίτερα ταυτόχρονα εναντίον μεγάλου αριθμού 
χρόνιων παθήσεων ή κρίσιμων καταστάσεων υγείας.

Το μέλι, όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα της μέλισσας, με εξαίρεση το δηλητήριο, για το οποίο πρέπει 
να ακολουθείται ιδιαίτερα προσεκτική αγωγή, δεν είναι τοξικά στον ανθρώπινο οργανισμό και δεν πα-
ρουσιάζουν παράπλευρες επιδράσεις, αλληλεπιδράσεις ή ασυμβατότητες. Η χρήση του μελιού και των 
υπόλοιπων προϊόντων της μέλισσας ως θεραπευτικό μέσο εμπίπτει στη φιλοσοφία του Ιπποκράτη, ακο-
λουθώντας τον βασικό της κανόνα «κατ’ αρχήν να μην βλάψεις…» .

Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών εργάζονται για την επιβεβαίωση μέσω επιστημονικών με-
θόδων, των εμπειρικών πληροφοριών που υπάρχουν για τη χρησιμοποίηση του μελιού, ως θεραπευτικό 
μέσο. Ο απώτερος στόχος είναι να καταδειχθούν τα μέσα τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιή-
σει για να διατηρήσει την καλή φυσική του κατάσταση.

Συγκεκριμένα για το μέλι η θεραπευ-
τική του επίδραση βασίζεται :

•	 στη μη τοξικότητά του στον ανθρώπινο οργανισμό, 
ακόμα και εάν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες

•	 στη μεγάλη θρεπτική και θερμιδική του αξία__

•	 στην αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική του δράση
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Συνεργιστική δράση 
των προϊόντων της μέλισσας.

Τα χαρακτηριστικά αυτά το καθιστούν σημαντικό θεραπευτικό μέσο με διεγερτική επίδραση στον 
ανθρώπινο οργανισμό, ελαφριά υπακτική δράση και κυρίως σημαντική αντιοξειδωτική δράση. Η κα-
τανάλωση του μελιού διευκολύνει την απορρόφηση άλλων τροφών , κυρίως λόγω της παρουσίας των 
ενζύμων, όπως η αμυλάση, ενώ ασκεί ευνοϊκή επίδραση στην ανάπτυξη (βάρος – ύψος) βρεφών και 
παιδιών, βελτιώνοντας την απορρόφηση του ασβεστίου και του μαγνησίου στο 

σκελετό τους. Λειτουργεί ως ασπίδα του οργανισμού κατά της αναιμί-
ας, τροφοδοτώντας τον με σίδηρο και βιταμίνες Β6 και Β9, ελαττώνει 

την οξύτητα των γαστρικών υγρών, ανακουφίζοντας άτομα που 
πάσχουν από έλκος, καταπραΰνει τον βήχα, έχει αντιπυρετική 

δράση, υπακτική, εντεροπροστατευτική και καρδιοπροστα-
τευτική δράση (οι βιταμίνες Β6 και Β9 διευκολύνουν τη ροή 
του αίματος) και αξιοσημείωτη επουλωτική δράση. Το μέλι 

ως λεπτή επίστρωση σε πληγές λειτουργεί ως αντισηπτικό 
και απολυμαντικό, ενώ βοηθάει στην αναγέννηση των κατε-

στραμμένων ιστών. Επίσης αναφέρεται ότι μειώνει την πίεση 
στα άτομα που πάσχουν από υπέρταση (Donadieu, 1984).

Το μεγάλο πλεονέκτημα των προϊόντων της μέλισσας, και του μελιού ανάμεσα στα αυτά, αποτελεί η 
συνέργιά τους. Βασική αρχή της συνέργιας δύο ή περισσοτέρων ουσιών, αποτελεί ο πολλαπλασιασμός 
της δράση τους, συγκρινόμενη με τη δράση αυτών των ουσιών όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα.

Τη συνεργιστική δράση συγκεκριμένων δραστικών ουσιών αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί και η κλασσι-
κή Ιατρική, στην προσπάθειά της να παρασκευάσει φαρμακευτικά σκευάσματα αντιμετώπισης συγκεκρι-
μένων ασθενειών. Αποτελεί δε ένα πεδίο έρευνας, το οποίο η κλασική φαρμακολογία διερευνά ιδιαίτερα 
τις τελευταίες δεκαετίες, αναγνωρίζοντας πια ότι νοσηρές καταστάσεις στον οργανισμό του ανθρώπου 
ποτέ δεν έχουν μόνο μία αιτία.

Ο αντίστοιχος τομέας στην Apitherapy, η Api-pharmacopeia, επίσης δραστηριοποιείται στη διερεύνη-
ση των συνεργιστικών δράσεων και του αποτελέσματός των στον ανθρώπινο οργανισμό, των προϊόντων 
της μέλισσας μεταξύ τους ή σε συνδυασμό με άλλες φυσικές ουσίες.

Πράγματι αποδεικνύεται ότι η δράση που παρουσιάζουν σκευάσματα συνδυαστικά προϊόντων της μέ-
λισσας και άλλων φυσικών ουσιών, είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δράση, που θα είχαν τα συστατικά αυτά 
μεμονωμένα. Το καλύτερο αποτέλεσμα είναι εκτός από ποσοτικό και ποιοτικό.

Για παράδειγμα οι βιταμίνες της ομάδας Β και οι πρόδρομες ουσίες αυτών, συστατικά της γύρης και του 
βασιλικού πολτού, δρουν συμπληρωματικά στην αντιμετώπιση του stress, την κατάθλιψη ή του αισθήμα-
τος κούρασης. Ο συνδυασμός τους ανακουφίζει τον άνθρωπο από μυϊκούς πόνους, ενώ δρα ευεργετικά 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλεί ο εθισμός στο αλκοόλ.

Ο συνδυασμός της βιταμίνης C και των καροτενοειδών, που υπάρχουν στη γύρη και στην πρόπολη, 
αποτελεί ισχυρό θεραπευτικό μέσο στην αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων ή στην πρόληψη συ-
γκεκριμένων μορφών καρκίνου.

Τα δύο αυτά στοιχεία βελτιώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, προφυλάσσουν τον οργανισμό από αλ-
λεργικές αντιδράσεις, ή ιογενείς ή βακτηριολογικές προσβολές. 

Σε κάθε 
περίπτωσ

η 

το μέλι 
είναι τρό

φιμο, 

αποτελώ
ντας τα

υτόχρονα
 και 

έναν «εκ
 των ων

 ουκ άνε
υ» 

παραγόν
των δια

τήρησης 
την 

καλής φυ
σικής κα

τάσταση
ς 

του ανθ
ρώπινου

 οργανισ
μού.
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Το μέλι ως θεραπευτικό μέσο
Για να αποκαλυφθεί σε όλους η μεγάλη σπουδαιότητα της χρήσης του μελιού στο «ευ ζην» του ανθρώ-

που, παρακάτω αναφέρεται η δράση του σε κάθε παθολογική κατάσταση, η οποία μπορεί να ταλαιπωρή-
σει τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η ισορροπημένη αναλογία θρεπτικών και βιολογικά ενεργών συστατικών καθιστούν το μέλι και τη γύρη, 
τα προϊόντα της μέλισσας, που έχουν ως επί το πλείστον χρησιμοποιηθεί σε γαστροεντερικές παθήσεις. 
Το μέλι συγκεκριμένα συστήνεται σε περιπτώσεις μειωμένης όρεξης, ή νευρικής ανορεξίας, ιδιαίτερα σε 
νεαρής ηλικίας άτομα. Η συχνή κατανάλωση μελιού βελτιώνει τη πέψη των τροφών και την καλή αφο-
μοίωσή των, ιδιαίτερα όταν η παθολογική κατάσταση οφείλεται στην έλλειψη συγκεκριμένων ενζύμων. 

Τα περισσότερα προϊόντα της μέλισσας επιδρούν ευνοϊκά στην κυκλοφορία του αίματος και στη καλή 
λειτουργία της καρδιάς. Έτσι το μέλι χαρακτηρίζεται ως καρδιοτονωτικό προϊόν χάρις κυρίως στην περι-
εκτικότητά του στον παράγοντα «glykutile». Το συστατικό αυτό που παράγεται από τις μέλισσες ρυθμίζει 
την καλύτερη χρησιμοποίηση των σακχάρων στο μυ της καρδιάς. Επίσης η ακετυλοχολίνη που περιέχεται 
στο μέλι αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της κυκλοφορίας του αίματος και του καρδιακού ρυθμού, κα-
θώς διευρύνει τις στεφανιαίες αρτηρίες και διευκολύνει τη λειτουργία της καρδιάς (Bouvin, 1998).

Ίσως όμως η κυριότερη επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό που σχετίζεται με το κυκλοφορικό είναι 
η επίδραση των προϊόντων της μέλισσας και του μελιού ιδιαίτερα στη ρύθμιση του επιπέδου της «κα-
λής»- HDL και «κακής» - LDL χοληστερόλης στο αίμα. Η χοληστερόλη αποτελεί ένα από τα λιπίδια που 
περιέχονται στο αίμα. 

Θα ήταν παρακινδυνευμένο να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε στο μέλι και στα άλλα προϊόντα της 
μέλισσας, αντικαρκινικές ιδιότητες, κυρίως γιατί η συγκεκριμένη ασθένεια αποτελεί έναν από τους μεγα-
λύτερους φόβους του ανθρώπου και βέβαια γιατί, αν και η έρευνα έχει βελτιώσει κατά πολύ τις πιθανό-
τητες επιβίωσης και τις συνθήκες διαβίωσης του ασθενούς, εν τούτοις κατέχει ακόμη πολύ υψηλή θέση 
στη λίστα των αιτιολογιών θανάτου. Παρ’ όλα αυτά όλοι οι επιστημονικοί κύκλοι συμφωνούν ότι στη μάχη 
κατά της ασθένειας υψηλή θέση κατέχει η κατάσταση του οργανισμού του ανθρώπου, ενώ τα τελευταία 
χρόνια διερευνάται ιδιαίτερα η σχέση της διατροφής και των συνθηκών διαβίωσης με την εκδήλωση του 
καρκίνου.

Το μέλι χρησιμοποιείται σε καταστάσεις παιδικής κυρίως ανορεξίας ή νευρικής ανορεξίας ενηλίκων, στη 
δίαιτα ανάρρωσης από σοβαρές ασθένειες, ως επικουρικό μέσο ώστε ο ταλαιπωρημένος από σωματική 
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ή πνευματική κούραση οργανισμός να αναλάβει (αθλητές, σπουδαστές), ή τέλος στην αντιμετώπιση του
ανοιξιάτικου «λήθαργου», που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους όταν μετά από έναν βαρύ και βροχερό 

χειμώνα μπαίνει η ηλιόλουστη άνοιξη (215)
Το μέλι χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της αναιμίας. Αποτελεί άμεση πηγή σιδήρου καθώς παρέχει 

στον οργανισμό και το σίδηρο, αλλά και τα ένζυμα τα υπεύθυνα για την αφομοίωσή του. Στην αντιμετώπι-
ση της αναιμίας σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η περιεκτικότητα του μελιού σε κοβάλτιο, σημαντικό

στοιχείο στη δομή της βιταμίνης Β12, βιταμίνης υπεύθυνης για την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων στον μυελό των οστών .

Ανάμεσα στις πιο ουσιαστικές και θεμελιώδεις θεραπευτικές ιδιότητες του μελιού πρέπει να αναφερθεί 
η επίδρασή του σε οποιασδήποτε προέλευσης και αιτιολογίας πληγή δερματικού ιστού εσωτερικού ή 
εξωτερικού.. Η αναλγητική, επουλωτική και αντιφλεγμονώδη δράση του ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων 
χρόνων στους θεραπευτές, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το μέλι στην μεταχείριση οποιουδήποτε τύπου 
λύσης του δέρματος, ασθένειας, ατυχήματος. Στα νεώτερα χρόνια το μέλι χρησιμοποιήθηκε για τη θερα-
πεία διάφορης αιτιολογίας πληγών όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί :

Είδη πληγών των οποίων η μεταχείριση με μέλι ήταν επιτυχής
Εκδορές - Κοψίματα (Blomfield, 1973, Zaib,1934)
Αποστήματα (Farouk et al., 1988)
Πληγές κατάκλισης (Somerfield, 1991, Efem, 1988)
Εγκαύματα (Adesunkanmi et al., 1994, Efem, 1988)
Κακοήθη έλκη (Efem, 1988)
Τομές εγχείρησης (Ndayisaba et al., 1993)
Εσωτερικές πληγές του κοιλιακού τοιχώματος και του περινέου (McInerney,
1990)__ Διαβητικά έλκη (Tovey, 1991, Wood et al., 1997)

Επίλογος
Το μέλι είναι τρόφιμο υψηλής θρεπτικής αξίας για τον άνθρωπο. Πέρα από αυτό οι θεραπευτικές του 

δράσεις αξιοποιήθηκαν από τον άνθρωπο από την αυγή της ιστορίας του. Βρισκόμαστε ποια σε μία περί-
οδο που οι δράσεις αυτές αποδεικνύονται και ερευνητικά και το μέλι όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα της

μέλισσας γίνονται αποδεκτά και στην συμβατική ιατρική. Η χρήση των προϊόντων της μέλισσας στην 
ιατρική – Apitherapy, όπως και η συνεργιστική δράση αυτών μεταξύ τους αλλά και με άλλα φυσικά προ-
ϊόντα - Api-pharmacopeia, ανοίγει το δρόμο για μία «πράσινη» ιατρική. Η «πράσινη» ιατρική στοχεύει 
κατ’αρχήν στον άνθρωπο και μετά στην ασθένεια. Ενισχύοντας τον οργανισμό του δίνει τη δυνατότητα 
– τις δυνάμεις, να αντιμετωπίσει την ασθένεια.

Ένα δίκτυο παραγωγής προϊόντων της μέλισσας για χρήση στην αντιμετώπιση των ασθενειών αρχίζει 
να δημιουργείται. Πρώτος κρίκος, ο μελισσοκόμος, ο οποίος προσαρμόζει την μελισσοκομική του πρα-
κτική στην ανάγκη παραγωγής ποιοτικών και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα προϊόντα 
αυτά ελέγχονται για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και προωθούνται στις εταιρείες παραγωγής φαρμά-
κων και από εκεί στα νοσοκομεία προς χρήση. Οι χώρες που θα προσπαθήσουν να υλοποιήσουν τέτοια 
προγράμματα παραγωγής μελισσοκομικών προϊόντων για ιατρική χρήση, αποκτούν ένα βαθμό ανεξαρ-
τησίας από τις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων, χρησιμοποιούν τοπικές φυσικές πρώτες ύλες, μπορούν 
να παράγουν φτηνά φάρμακα, δίνοντας δυνατότητα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων 
των ανθρώπων, ανεξαρτήτου οικονομικής δυνατότητας και τελικά προωθούν μία ιατρική, η οποία σέβε-
ται ταυτόχρονα και τον άνθρωπο και η οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος.
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