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Μέλισσα 

 
Μέλισσα που συλλέγει γύρη 

Συστηματική ταξινόμηση 

Βασίλειο: Ζώα (Animalia) 

Φύλο: Αρθρόποδα(Arthropoda) 

Ομοταξία: Έντομα (Insekta) 

Τάξη: Υμενόπτερα (Hymenoptera) 

Οικογένεια: Apidae` 

Γένος: Apis 

Είδος: mellifera 
 

Διώνυμη ονομασία 

Apis mellifera 
Linnaeus 1758 

 

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

 

Ανά τον κόσμο υπήρξαν όπως σε όλα τα είδη έτσι και στις μέλισσες διάφορες φυλές σε κάθε είδος. 
Ο άνθρωπος γρήγορα κατάλαβε ότι αν εισάγει κάποιες ανώτερες φυλές πχ ποιό εργατικές η ποιό ανθεκτικές 
στις ασθένειες θα έχει και καλύτερη παραγωγή. 
Σε μερικές περιπτώσεις αυτό γύρισε μπούμερανγκ όμως γιατί οι αυτόχθονες φυλές που υπήρχαν σε κάθε 
περιοχή είχαν προσαρμοστεί στο κλίμα και στις συνθήκες που εκεί επικρατούσαν.   
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Έτσι οι νέες φυλές που ήρθαν αντί για περισσότερη παραγωγή έδωσαν λιγότερη, γιατί δεν μπορούσαν να 
προσαρμοστούν εύκολα στο νέο περιβάλλον.  
Γι αυτό ο άνθρωπος πέρασε σε άλλες λύσεις, πχ διασταύρωση των αυτοχθόνων με τις ξένες φυλές.  
Με αυτά και με αυτά έχουμε σήμερα κάμποσες φυλές μελισσών στην χώρα μας που δεν μπορούν όμως να 
χαρακτηριστούν ως καθαρόαιμες. 

Η φυσιολογία της μέλισσας 
Στο κεφάλι διακρίνουμε: 
 
α) Δύο σύνθετα μάτια Καθένα από αυτά συγκροτείται από 3000 ομματίδια. Αυτά διακρίνουν τα χρώματα 
που διακρίνει και το ανθρώπινο μάτι. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι η μέλισσα διακρίνει το υπεριώδες 
και δεν διακρίνει το κόκκινο. Το μάτι του ανθρώπου βλέπει 20-30 εικόνες το δευτερόλεπτο, ενώ το μάτι της 
μέλισσας βλέπει ταυτόχρονα 300 εικόνες. Τα σύνθετα μάτια χρησιμεύουν για να βλέπει μακριά έξω από την 
κυψέλη και για τον προσανατολισμό σε σχέση με τον ήλιο όταν πετάει. 
β) 3 απλά μάτια στο κάτω μέρος του κεφαλιού για την κοντινή όραση στην κυψέλη και για να βοηθούν τα 
σύνθετα μάτια. 
γ) Δύο κεραίες που αποτελούνται από ένα κορμό και ένα τμήμα από 11 άρθρα. Οι κεραίες έχουν αισθητήρια 
όργανα. 
δ) Το στόμα με τις δύο σιαγόνες και την προβοσκίδα (γλώσσα). ΄Οσο πιο μακριά είναι η προβοσκίδα μιας 
εργάτριας, τόσο καλύτερη συλλέκτρια είναι. 

Ο θώρακας αποτελείται από τρεις ενωμένους δακτυλίους. Σε κάθε δακτύλιο έχει ένα ζευγάρι πόδια ενώ στο 
δεύτερο και τρίτο έχει κολλημένα δύο ζευγάρια φτερά. 
 
Τα πόδια αποτελούνται από διαρθρωμένα κομμάτια. Ξεκινώντας από το θώρακα έχουμε: Ισχίο, 
τροχαντήρας, μηρός, κνήμη, ταρσός (πέλμα). Το πέλμα απολήγει σε δύο νύχια και μια βεντούζα (αρόλειον).  
Το κάθε ζευγάρι ποδιών χρησιμεύει σε κάποια από τις δουλειές της εργάτριας. Το πρώτο ζευγάρι 
χρησιμεύει στον καθαρισμό των κεραιών. Το δεύτερο χωρίζει τα κουβάρια της γύρης. Το τρίτο ζευγάρι 
είναι έτσι φτιαγμένο, σαν καλάθι στο εξωτερικό μέρος της κνήμης, όπου η μέλισσα τοποθετεί τη γύρη που 
μαζεύει απ' τα λουλούδια και την πλάθει, εν πτήσει, σε κόκκους που τους μεταφέρει στην κυψέλη. Στην 
εσωτερική πλευρά έχει μια σειρά από σκληρές τρίχες που είναι το χτένι για την γύρη. 
 
Η κοιλιά αποτελείται από επτά δακτυλίους. Στην άκρη του τελευταίου υπάρχει το κεντρί με το δηλητήριο, 
με το οποίο η εργάτρια υπερασπίζει τον εαυτό της και την κυψέλη. Κάτω από την κοιλιά τέσσερα ζευγάρια 
λείες επιφάνειες, οι καθρέπτες (κάτοπτρα) κρύβουν τους κηρογόνους αδένες. Στο κεφάλι, εκτός από το 
μυαλό υπάρχουν οι υποφαρυγγικοί αδένες που εκκρίνουν το βασιλικό πολτό και τη φερομόνη. Ο αδένας 
Νασάνοφ είναι ένα όργανο, μικρό, λαμπερό, μεταξύ έκτου και έβδομου δακτυλίου, που εκκρίνει ουσίες 
προσανατολιστικές που σημαδεύουν τις πίστες προσγείωσης. Τα γεννητικά όργανα της εργάτριας είναι 
ατροφικά. Δεν γεννούν αυγά. Στην περίπτωση, όμως που η κυψέλη χάσει τη βασίλισσά της και για κάποιο 
λόγο δεν μπορεί να την αντικαταστήσει, μια εργάτρια, η πλέον αρχομανής, αναλαμβάνει το έργο της 
βασίλισσας. Τρώει βασιλικό πολτό, αναπτύσσονται οι ωοθήκες της και γεννάει αυγά, που είναι όμως 
αγονιμοποίητα, αφού δεν έχει ποτέ συζευχθεί με κηφήνα. Από τα αυγά αυτά βγαίνουν μόνο κηφήνες. Εδώ 
έχουμε τη λεγόμενη «Παρθενογένεση». 
Η βασίλισσα είναι το μόνο αληθινό θηλυκό του μελισσιού, είναι η μητέρα όλων των μελισσών της κυψέλης. 
Γεννιέται από ένα κοινό αυγό, όπως αυτά απ' τα οποία γεννιούνται οι εργάτριες. Το κελί στο οποίο 
μεγαλώνει είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνα των εργατριών, έχει σχήμα βελανιδιού και εξέχει από 
την κηρήθρα στραμμένο προς τα κάτω. Η προνύμφη που βγαίνει από το αυγό ταΐζεται με βασιλικό πολτό 
και στην τροφή αυτή οφείλεται η διαφορά εργάτριας - βασίλισσας. Στην τροφή, επίσης, οφείλεται η 
διαφορά στη διάρκεια ζωής τους. Η εργάτρια ζει περίπου 45 ημέρες (το χειμώνα που δεν κουράζεται μπορεί 
να ζήσει πολύ περισσότερο), ενώ η βασίλισσα μπορεί να ζήσει μέχρι και 5 χρόνια. Η βασίλισσα είναι 
μεγαλύτερη από μια εργάτρια με μακρύτερο και κοκκινωπό το πίσω μέρος του σώματός της. Μόλις βγει 
από το κελί της, ψάχνει να βρει και να θανατώσει τις αδελφές της βασίλισσες πριν εκκολαφθούν απ' τα 
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κελιά. Στο μελίσσι πρέπει να υπάρχει μόνο μία. 
Η γονιμοποίηση της βασίλισσας γίνεται από την 5η ως τη 15η ημέρα της ζωής της, ψηλά στον αέρα. Μια 
ημέρα με ζεστό καιρό, χωρίς ανέμους, πετά πολύ ψηλά και πίσω της ακολουθούν όλοι οι κηφήνες του 
μελισσοκομείου. Οι πιο δυνατοί, τη φτάνουν, ζευγαρώνουν μαζί της διαδοχικά και μετά πεθαίνουν. Όταν η 
βασίλισσα επιστρέψει στην κυψέλη, οι εργάτριες την καθαρίζουν, τη φροντίζουν και την ταΐζουν στο 
στόμα. Μερικές γίνονται η μόνιμη συνοδεία της. Είναι πια η μάνα του μελισσιού. Δύο έως πέντε ημέρες 
μετά τη γονιμοποίησή της αρχίζει να γεννά αυγά. Στα εργατικά κελιά γεννά αβγά γονιμοποιημένα από τα 
οποία θα βγουν εργάτριες. 
Στα κηφηνοκελιά που είναι λίγο μεγαλύτερα σε διάμετρο, γεννά αυγά αγονιμοποίητα που θα δώσουν 
κηφήνες. Τα αυγά που γεννάει η βασίλισσα είναι τόσο μικρά ώστε μόλις διακρίνονται με γυμνό μάτι. Μετά 
από τρεις ημέρες βγαίνουν από αυτά μικρά κάτασπρα σκουληκάκια, οι λάρβες. Οι παραμάνες τα κρατούν 
ζεστά και τα ταΐζουν τις τρεις πρώτες ημέρες με βασιλικό πολτό και τις υπόλοιπες πέντε με μείγμα μελιού 
και γύρης το οποίο επεξεργάζονται πριν το δώσουν. Οι λάρβες που προορίζονται να γίνουν βασίλισσες 
ταΐζονται όλες τις μέρες μόνο με βασιλικό πολτό. Το βασιλικό κελί σφραγίζεται την 8η ημέρα και η 
βασίλισσα εκκολάπτεται την 16η. Το εργατικό κελί σφραγίζεται την ένατη ημέρα. Μέσα εκεί η λάρβα 
μεταμορφώνεται σε τέλειο έντομο που βγαίνει την 21η ημέρα τρυπώντας το σφράγισμα. Το κηφηνοκελί 
σφραγίζεται την 10η ημέρα και ο κηφήνας βγαίνει από αυτό την 24η.  
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Οι Φυλές των Μελισσών 
Apis mellifera adami (Κρητική μέλισσα) 

Το όνομα δόθηκε προς τιμή του μοναχού Brother Adam και τη συναντούμε στην Κρήτη. Οι μέλισσες των 
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου (Κάρπαθος, Ρόδος, Κως, Χίος, Λέσβος) μοιάζουν πολύ με τη μέλισσα 
αυτή. Οι μέλισσες διαχειμάζουν εύκολα ακόμη και σε περιοχές με κρύο χειμώνα. Η παραγωγή γόνου είναι 
μεγάλη και συνεχίζεται ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα επειδή οι κλιματολογικές συνθήκες του 
νησιού το επιτρέπουν. Από τον Φεβρουάριο αρχίζει η γρήγορη ανάπτυξη του γόνου που φθάνει κατά τον 
Μάιο μέχρι τα 14-18 πλαίσια γόνου. Την εποχή αυτή σχεδόν κάθε μελίσσι προετοιμάζεται για σμηνουργία, 
κατασκευάζοντας συνήθως 60-200 βασιλικά κελιά που ένα μέρος από αυτά είναι σε συστάδες. Ο Brother 
Adam την περιγράφει σαν "εξαιρετικά επιθετική". 

 

Apis mellifera cecropia (Κεκρόπια μέλισσα) 

Το όνομα κεκρόπια μέλισσα χρησιμοποιήθηκε από τον Βεργίλιο στο ποίημα του "Γεωργικά". Το Βόρειο 
όριο της Κεκρόπιας φυλής είναι η γραμμή που σχηματίζεται από τις πόλεις Ιωάννινα, Μέτσοβο και 
Καλαμπάκα. Προς τα Νότια καλύπτει την Κεντρική και Νότια Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της 
Πελοποννήσου. Κατά παράδοξο τρόπο στα νησιά του Ιονίου Πελάγους οι μέλισσες μοιάζουν μορφολογικά 
περισσότερο με την Καρνιολική φυλή παρά με την Κεκρόπια.   

 

Apis mellifera macedonica ( Μακεδονική μέλισσα) 

Είναι η πιο πρόσφατα χαρακτηρισμένη φυλή στον κόσμο (1987). Η φυλή αυτή βρίσκεται στη Μακεδονία, 
Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, πάνω από τη γραμμή που σχηματίζουν οι πόλεις Ιωάννινα, Μέτσοβο και 
Καλαμπάκα. Επίσης περιλαμβάνει και ένα πολύ μικρό μέρος νότια των Σκοπίων, τη Βουλγαρία, την 
ανατολική Ρουμανία και ένα μέρος της Ρωσίας. Η Μακεδονική μέλισσα είναι πολύ ήρεμη, έχει μικρή τάση 
για σμηνουργία, μείωση του γόνου το καλοκαίρι, δυνατούς πληθυσμούς το χειμώνα και συλλογή μεγάλης 
ποσότητας πρόπολης. 
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Apis mellifera carnica (Καρνιολική μέλισσα) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τη συναντούμε στα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Εμφανίζει παρόμοιο μέγεθος, 
χρώμα και τρίχωμα με εκείνο της Καυκάσιας. Είναι ήρεμη μέλισσα και αναπτύσσεται γρήγορα την άνοιξη. 
Χρησιμοποιεί ελάχιστη πρόπολη και έχει μικρή τάση για σμηνουργία και παραπλάνηση. 

 

Κυπριακή μέλισσα (Apis mellifera cypria). 

Είναι εξαιρετικά επιθετική και όπως αναφέρεται, ούτε ακόμη και ο καπνός δεν τις ηρεμεί. Έχει γρήγορη 
ανάπτυξη του γόνου και παρουσιάζει έντονη τάση για σμηνουργία. 

 

Τα άτομα της κοινωνίας των μελισσών 
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Οι Κηφήνες 
 Όλοι μας έχουμε ακούσει και διαβάσει τα χειρότερα πράγματα για τους κηφήνες. Σε μερικά κείμενα 
κατηγορηματικά αναφέρεται ότι "ο μόνος γνωστός ρόλος των κηφήνων είναι να γονιμοποιούν τη 
βασίλισσα". Πολλοί, όταν ακούν τη λέξη κηφήνας, εννοούν τον "τεμπέλη" ή "αυτόν που ζει σε βάρος των 
άλλων". Στην πραγματικότητα ο ρόλο των κηφήνων είναι πολύ μεγαλύτερος από τη σύζευξη μόνο με τη 
βασίλισσα.  
Η παρουσία του κηφήνα στο μελίσσι βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας και ιδίως στον εμβρυοθάλαμο. 
Σε περίπτωση μεγάλης νεκταροέκκρισης οι κηφήνες χρησιμοποιούνται, προσωρινά, ως αποθήκες νέκταρος. 
Με τις φτερούγες τους βοηθούν στη γρηγορότερη ωρίμανση του μελιού. Όταν υπάρχουν κηφήνες στο 
μελίσσι αυτό νιώθει μια ασφάλεια μια σιγουριά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γονιμοποίησης των νέων 
βασιλισσών και διαιώνιση του είδους. Η κατ’ εξοχή, όμως προσφορά του κηφήνα είναι η γονιμοποίηση των 
νέων βασιλισσών.  
Οι κηφήνες είναι τα αρσενικά άτομα ενός μελισσιού. Το σώμα τους είναι κοντύτερο και χονδρότερο από 
της βασίλισσας, ενώ είναι μακρύτερο και χονδρότερο από εκείνο των εργατριών.  
Τα σύνθετα μάτια είναι μεγάλα και συναντώνται στην κορυφή της κεφαλής. Δεν έχουν κεντρί και η 
προβοσκίδα τους είναι πολύ κοντή. Δεν έχουν κηρογόνους αδένες ούτε και υποφαρυγγικούς αδένες για την 
παραγωγή βασιλικού πολτού. Επομένως οι κηφήνες ποτέ δεν συλλέγουν τροφή ούτε παράγουν κερί ούτε 
ταΐζουν το γόνο.  
Η εκτροφή των κηφήνων αρχίζει νωρίς την άνοιξη και σταματά το φθινόπωρο. Όταν δεν υπάρχει 
μελιτοφορία, τότε οι κηφήνες λιγοστεύουν και μετά εξαφανίζονται. Οι εργάτριες παύουν να τους 
τροφοδοτούν και τους διώχνουν από την κυψέλη και έτσι πεθαίνουν από την πείνα. Μελίσσια που 
μεταφέρονται σε διαδοχικές μελιτοφορίες έχουν κηφήνες για μακρύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και όλο 
το χρόνο. Ο φυσιολογικός αριθμός των κηφήνων μέσα σε μία κυψέλη είναι μερικές εκατοντάδες. Στις νότιες 
(πιο ζεστές) περιοχές οι κηφήνες υπάρχουν σχεδόν όλο το χρόνο.  
Μεγάλος αριθμός κηφήνων παρατηρείται σε ορφανές κυψέλες όπου υπάρχουν ωοτόκες εργάτριες. 
Παρατηρούμε επίσης πολλούς κηφήνες σε κυψέλες όπου η βασίλισσα είναι ηλικιωμένη και, επειδή έχουν 
εξαντληθεί τα σπερματοζωάρια στη σπερματοθήκη της, γεννά αυγά αγονιμοποίητα από τα οποία 
αναπτύσσονται κηφήνες.  
Οι κηφήνες γενικά ζουν κατά μέσο όρο από 21-32 μέρες και, όταν υπάρχει μελιτοφορία (ευνοϊκές 
συνθήκες), μπορούν να ζήσουν περισσότερο. Σε ένα πείραμα που έγινε με σημαδεμένους κηφήνες, ο μέσος 
όρος ζωής τους ήταν 54 μέρες, ενώ σε άλλο πείραμα οι κηφήνες έζησαν μέχρι και 90 μέρες. Ο χρόνος αυτός 
βέβαια κυμαίνεται πολύ και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.  
 

 
 
Οι κηφήνες εκτρέφονται εξ ολοκλήρου από τις εργάτριες κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της ζωής 
τους και μετά διαδοχικά αρχίζουν να τρέφονται μόνοι τους με μέλι από τα κελιά. Στην ηλικία της μιας 
περίπου εβδομάδας αρχίζουν και τρέφονται αποκλειστικά μόνοι τους. Οι νεαροί κηφήνες ζητούν τροφή από 
τις εργάτριες, αλλά μόνο οι νεαρές εργάτριες (παραμάνες) είναι αυτές που τους ταΐζουν. Η τροφή που 
παίρνουν οι κηφήνες που μόλις εκκολάπτονται είναι ένα μείγμα από γύρη, βασιλικό πολτό και μέλι και σε 
μερικές περιπτώσεις το περιεχόμενο που βγάζουν οι εργάτριες από το μελιστόμαχό τους. Η ποσότητα των 
πρωτεϊνών με την οποία τρέφονται οι νεαροί κηφήνες επηρεάζει τη μακροβιότητά τους, καθώς και την 
ικανότητα σύζευξης με τη βασίλισσα. Οι μεγαλύτερης ηλικίας κηφήνες τρέφονται αποκλειστικά μόνοι τους 
από το μέλι που υπάρχει στις κηρήθρες και το οποίο τους δίνει την ενέργεια να πετάξουν κατά τη σύζευξη. 
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Ένας κηφήνας που αναπαύεται χρειάζεται μόνο 1-3 mg/h (χιλιοστά του γραμμαρίου ζαχάρεως ανά ώρα), 
ενώ ένας κηφήνας που πετάει καταναλώνει 14 mg/h, το οποίο είναι λίγο περισσότερο απ' αυτό που 
χρειάζονται οι εργάτριες.  
 

 
 

Η πρώτη πτήση τους γίνεται περίπου την 6η - 8η μέρα της ηλικίας τους. Ωριμάζουν αναπαραγωγικά και 
είναι ικανοί για σύζευξη 12 μέρες περίπου από την έξοδό τους από το κελί. Η αναπαραγωγική ικανότητα 
μειώνεται πολύ μετά την 40η περίπου μέρα. Ένας κηφήνας παράγει κατά μέσο όρο 1Ο εκατομμύρια 
σπερματοζωάρια. Αμέσως μετά τη σύζευξη (ξεδίπλωμα των γεννητικών οργάνων) οι κηφήνες πεθαίνουν. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα γεννητικά όργανα των κηφήνων σε σχέση με το μέγεθος του σώματος 
είναι τα μεγαλύτερα από κάθε άλλο ζώο. Μόνο μερικά είδη από ψύλλους έχουν μεγαλύτερα γεννητικά 
όργανα, σε σχέση βέβαια με το μέγεθος του σώματος.  
 

 
 
Η σύζευξη της βασίλισσας με τους κηφήνες γίνεται τις πρώτες απογευματινές ώρες (12.30 - 5.30 μμ. 
περίπου) σε κάποια απόσταση από το μελισσοκομείο. Οι κηφήνες συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες 
περιοχές που λέγονται "περιοχές συγκέντρωσης κηφήνων". Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι απαιτείται 
μεγάλος και ανοιχτός χώρος για να γίνει η σύζευξη. Πολλοί δημιούργησαν κλειστούς χώρους και, ενώ είδαν 
κηφήνες να ακολουθούν την παρθένα βασίλισσα, ποτέ δεν παρατήρησαν σύζευξη. Κατά τη διάρκεια 
σμηνουργίας οι κηφήνες μπορεί να κάνουν γαμήλιες πτήσεις από το σμήνος το οποίο είναι προσωρινά 
κάπου κρεμασμένο. 
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Κύκλος ζωής κηφήνα 
 

Στάδιο Ανάπτυξης 

 
 

Διάρκεια σε ημέρες 
Αυγό 3 

Κάμπια 7 
Σχηματισμός τέλειου εντόμου 

και έξοδος από το κελί 
14 

Σύνολο 24 

 

Η βασίλισσα 
 Η βασίλισσα είναι η μοναδική γόνιμη θηλυκή μέλισσα στην κυψέλη. Ζει στη μέση της κυψέλης και είναι ο 
αρχηγός της. Είναι εύκολο να την αναγνωρίσει κανείς από το αρκετά μεγαλύτερο σώμα της, σε σχέση με τις 
άλλες μέλισσες, και τα πολύ κοντύτερα φτερά της. Γονιμοποιείται μια φορά στη ζωή της από τους κηφήνες 
και η αποκλειστική της αποστολή είναι να γεννάει τα αυγά στα ειδικά εξάγωνα κελιά (ένα στο κάθε κελί), 
που ετοίμασαν οι εργάτριες γι’ αυτό το σκοπό. Γεννάει  δύο ειδών αυγά:  
τα γονιμοποιημένα, από τα οποία βγαίνουν οι εργάτριες, και τα αγονιμοποίητα αυγά, από τα οποία θα βγουν 
οι κηφήνες.  

               
 
Τη βασιλική προνύμφη τη θρέφουν οι εργάτριες με διαλεχτή τροφή, το βασιλικό πολτό, ενώ τις υπόλοιπες 
με μέλι και γύρη. Υπάρχει πιθανότητα όμως να θραφούν με βασιλικό πολτό και περισσότερες από μια 
προνύμφες. Έτσι μπορεί να γεννηθούν 2 ή 3 νέες βασίλισσες στην κυψέλη. Μόλις εμφανιστεί η πρώτη, 
τρώει το κέρινο σκέπασμα από τα κελιά των άλλων, που προορίζονται επίσης για βασίλισσες, και τις 
σκοτώνει, ώστε να μείνει η μοναδική βασίλισσα στην κυψέλη. Την άνοιξη, η βασίλισσα πρέπει να κάνει το 
ταξίδι του γάμου της. Βγαίνει λοιπόν στην είσοδο της κυψέλης και βουίζει δυνατά, προσκαλώντας έτσι τους 
κηφήνες να την ακολουθήσουν. Πετάει όλο και πιο ψηλά, ώστε να εξαντληθούν οι κηφήνες και να 
γονιμοποιηθεί με τους δυνατότερους. Επιστρέφει στην κυψέλη, ενώ οι κηφήνες πεθαίνουν, και αρχίζει να 
γεννάει αυγά μέσα στις κυψέλες (2.000 – 3.000 αυγά την ημέρα επί 4-5 χρόνια). Αυτή η αποστολή της είναι 
τόσο σημαντική, ώστε δεν έχει χρόνο ούτε να φάει , ούτε να πλυθεί. Έχει γύρω της πολλές μέλισσες που τη 
φροντίζουν, την ταΐζουν στο στόμα με γύρη και βασιλικό πολτό και την καθαρίζουν.  
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 Έχει επίσης τους προσωπικούς φρουρούς της, που έχουν διαταγή να επιτίθενται σε όποιον την ενοχλήσει. 
Όταν η νέα βασίλισσα επιστρέψει μετά τη γαμήλια πτήση της στην κυψέλη, τα πράγματα γίνονται δύσκολα, 
γιατί παλιά και νέα βασίλισσα δε χωρούν πια στην ίδια κυψέλη και αρχίζει μεταξύ τους άγριος αγώνας. Η 
παλιά βασίλισσα προσπαθεί να σκοτώσει ή να διώξει τη νέα. Τελικά, οι νέες εργάτριες προστατεύουν τη 
βασίλισσά τους και διώχνουν την παλιά, που την ακολουθούν οι παλιές μέλισσες σαν πιστοί οπαδοί. Η 
διωγμένη βασίλισσα σταματάει συνήθως σ’ ένα κλαδί δέντρου, οπότε μαζεύονται γύρω της και οι υπόλοιπες 
μέλισσες και σχηματίζουν ένα είδος τσαμπιού σταφυλιού. Εκεί ξαναρχίζουν το έργο τους, εκτός αν κάποιος 
μελισσοκόμος τις μαζέψει και τις τοποθετήσει σε κυψέλη .Έτσι δημιουργείται μια νέα κοινωνία μελισσών, 
δηλαδή μια κυψέλη. 

 

Εργάτριες Μέλισσες 
Η εργάτρια είναι η πολυπληθέστερη και εργατικότερη τάξη της μελιφόρου μέλισσας, και ένα αξιοθαύμαστο 
δείγμα εντόμου «εργάτη» που παρατηρούμε στην φύση. Σε κάθε κυψέλη μπορεί να υπάρχουν 30 με 70 
χιλιάδες εργάτριες. Παράγουν το μέλι, τον βασιλικό πολτό, φροντίζουν την βασίλισσα, τον γόνο, και όλες 
τις ανάγκες της κυψέλης. Για να λειτουργήσει μια αποικία μελισσών, χρειάζεται να εκτελούνται διάφορες 
«υπηρεσίες» όπως σε ένα στρατόπεδο. Η εργάτρια μέλισσα θα περάσει από πολλά διαφορετικά πόστα στη 
ζωή της – εκτελώντας αδιάκοπα και επιμελώς την εκάστοτε εργασία που της αναλογεί.  

 

Τα καθήκοντα της Εργάτριας Μέλισσας 

Το πρώτο πράγμα που κάνει η νέα εργάτρια με το που θα βγει από το κελί της, είναι να το καθαρίσει ώστε 

να είναι έτοιμο να δεχθεί νέο γόνο. Και ξεκινάει η δουλειά. Άλλες εργασίες που αναλαμβάνει η εργάτρια 

κατά ηλικιακή προσέγγιση ή συνθήκες περιβάλλοντος είναι οι εξής: 
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 Καθαριότητα – Με την γέννησή της και για τρεις περίπου μέρες, φροντίζει αποκλειστικά την 

καθαριότητα των κελιών. Αν το κελί δεν είναι σε άψογη κατάσταση, δεν θα χρησιμοποιηθεί για 

αποθήκευση τροφής, και η Βασίλισσα που πάντα επιθεωρεί, δεν θα γεννήσει σε αυτό. Η καθαριότητα 

συνεχίζει παράλληλα με άλλες εργασίες ως και μετά την δεύτερη εβδομάδα της ζωής της, και 

περιλαμβάνει την απομάκρυνση νεκρού γόνου ή μελισσών για την αποφυγή μολύνσεων στην κυψέλη, 

και την απολύμανση / σφράγιση με πρόπολη. 

 Φροντίδα Γόνου – Η εργάτρια γίνεται η νταντά του γόνου την 4η-5η και ως την 11η-12η μέρα της 

ζωής της, φροντίζοντας και ταΐζοντας τις προνύμφες συνεχώς. Μια προνύμφη, ελέγχεται από της 

ενήλικες αδερφές της πάνω από χίλιες φορές καθημερινά. 

 Βασιλική Αυλή – Από την 7η ως και την 12η μέρα της ζωής τους, ορισμένες νεαρές εργάτριες γίνονται 

ακόλουθοι της Βασίλισσας, την οποία ταΐζουν βασιλικό πολτό, την καθαρίζουν και φροντίζουν για τις 

ανάγκες της. Επίσης βοηθούν στην εξάπλωση των βασιλικών φερομονών στην κυψέλη. 

 Αποθήκη – Περίπου στην 12η μέρα της ζωής τους, οι εργάτριες εντάσσονται στον πληθυσμό που 

αναλαμβάνει την παραλαβή τροφής, νέκταρ και γύρης από της μεγαλύτερες εργάτριες που επιστρέφουν 

από έξω, την μετατροπή του νέκταρ σε μέλι, και την αποθήκευσή των τροφών σε κελιά. 

 Αερισμός – Γύρω στην 12η επίσης ημέρα αρχίζουν να συμμετέχουν ενεργά στον έλεγχο της 

θερμοκρασίας και της υγρασίας. Με την κίνηση των φτερών τους φροντίζουν για την ροή του αέρα 

μέσα στην κυψέλη. Ο αερισμός βοηθάει και στην απομάκρυνση ακόμη περισσότερης υγρασίας από το 

μέλι πριν αυτό σφραγιστεί. 

 Υδροδότηση – Πολύ σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος των νεροκουβαλητών, ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες, όπου φέρνουν νερό και το αποθέτουν στα φτερά των αδερφών τους που 

φροντίζουν τον αερισμό της κυψέλης, βοηθώντας να ελεγχθεί καλύτερα η θερμοκρασία. 

 Κατασκευή Κηρήθρας – Μετά την 12η/14η μέρα τις ζωής τους, ωριμάζουν οι αδένες που παράγουν 

κερί, το οποίο χρησιμοποιούν για την κατασκευή και το σφράγισμα των κελιών. 

 Φρουρά Κυψέλης – Το τελευταίο πόστο της εργάτριας πριν αφήσει την κυψέλη προς αναζήτηση 

τροφής, και από την 18η ως την 21η μέρα της ζωής της, είναι η φρούρησή της. Οι φρουρά ελέγχει 

όποιον εισέρχεται στην κυψέλη για γνώριμες μυρουδιές. Αν εντοπίσουν εισβολείς όπως σφήκες, άλλα 

έντομα ή ακόμη και ξένες μέλισσες, τους επιτίθενται και τους απωθούν. 

 Συλλογή Τροφής – Από την 21η μέρα και για την υπόλοιπη ζωή της η εργάτρια βγαίνει από την 

κυψέλη προς αναζήτηση τροφής. Συλλέγει γύρη, νέκταρ και μελιτώματα, αλλά και πρόπολη, και τα 

φέρνει πίσω. 

 Ανιχνευτές – Η εργάτρια συλλέκτης που θα εντοπίσει μια πηγή τροφής, επιστρέφει στην κυψέλη και 

ενημερώνει τις αδελφές της, οδηγώντας τες στην πηγή. Ανιχνευτές αποστέλλονται και από το σμάρι με 
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μέλισσες που έχουν σμηνουργίσει (εγκαταλείψει την κυψέλη) προς αναζήτηση κατάληλου χώρου για 

την μόνιμη εγκατάσταση του σμήνους. 

 
 

Ο Γόνος 
Ίσως το σοβαρότερο και μεγαλύτερο κεφάλαιο στη μελισσοκομία είναι η διαχείριση του γόνου. Όλες οι 
τεχνικές και μέθοδοι ανάπτυξης ενός μελισσιού έχουν σχέση με τον γόνο. Όσο καλύτερα  κατανοήσει 
κανείς τον ρόλο του γόνου, τόσο καλύτερος μελισσοκόμος θα γίνει, διότι για να  γίνεις μελισσοκόμος θα 
πρέπει πρώτα να γίνεις μελισσοτρόφος.  Το πρώτο πράγμα που κοιτάζει ο μελισσοκόμος όταν κάνει 
επιθεώρηση μιας κυψέλης,  είναι ο γόνος.  Από την κατάσταση του γόνου θα καταλάβει ποια είναι η 
επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνει στο συγκεκριμένο μελίσσι.  Ο έμπειρος μελισσοκόμος "διαβάζει" στο 
γόνο τι χρειάζεται να κάνει στο μελίσσι.  Γι αυτό,  το κεφάλαιο αυτό  είναι πάρα πολύ σοβαρό και αν δεν το 
κατανοήσετε, θα διαπιστώσετε τις ελλείψεις σας  στα επόμενα κεφάλαια.  
 

 

Αυγό μερικών ωρών,  
κολλημένο 
κατακόρυφα  
στον πάτο του κελιού. 
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Από το αυγό, σε 3-4 μέρες, βγαίνει το σκουληκάκι, που λέγεται προνύμφη 
 
 

 
 

Η προνύμφη μεταμορφώνεται σε νύμφη. Η περίοδος της προνύμφης διαρκεί περίπου 10 μέρες. 
 

 
 

Η νύμφη, σε 8 περίπου ημέρες, μεταμορφώνεται σε μέλισσα, η οποία βγαίνει από το κελί της. 
 
Με την λέξη "γόνο" εννοούμε τα στάδια ωρίμανσης και μεταμόρφωσης ενός  αυγού, από την στιγμή που θα 
το γεννήσει και εναποθέσει η  βασίλισσα  μέσα σε ένα άδειο κελί, μέχρι την στιγμή της εξόδου από το κελί 
μιας κανονικής μέλισσας. Τα αυγά γεννιούνται από την βασίλισσα που γι αυτό την ονομάζουμε και 
"Μάνα". (Υπάρχει περίπτωση να γεννηθούν αυγά και από τις εργάτριες αλλά σε αυτό θα αναφερθούμε 
αργότερα.) 
  
Η  μάνα, μπορεί να γεννήσει κατά βούληση δύο ειδών αυγά: 
α) αυγά γονιμοποιημένα με σπέρμα από  κηφήνες που έχει αποθηκεύσει μέσα σε σπερματοθήκη στο σώμα 
της.  Από τα γονιμοποιημένα αυγά  θα προκύψουν θηλυκές μέλισσες δηλαδή είτε εργάτριες είτε βασίλισσες. 
β)  αυγά αγονιμοποίητα, δηλαδή δίχως σπέρμα, από τα οποία θα προκύψουν μόνον κηφήνες. 
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Προϊόντα Μελισσών 
(Μέλι - Γύρη - Βασιλικός Πολτός - Πρόπολη - Δηλητήριο - Κερί - Επικονίαση) 
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Α. Μέλι                  
Ορισμός 

Το μέλι είναι ένα αρωματικό, ιξώδες, γλυκό υλικό που προέρχεται από το νέκταρ των φυτών, το οποίο 
μαζεύουν οι μέλισσες και το μεταβάλλουν για την τροφή τους σε ένα πυκνότερο υγρό και τελικά το 
αποθηκεύουν στις κηρήθρες τους. 

Συστατικά 

Οι μέλισσες συλλέγουν νέκταρ από τα λουλούδια ή φυσικούς χυμούς και το αποθέτουν στην κυψέλη τους. 
Εκεί χάνει υγρασία και φτάνει στη συνηθισμένη υγρασία του μελιού, από 14-18%. 

Το μέλι περιέχει κατά 77-78% σάκχαρα (κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη) και λόγω της σχετικά χαμηλής 
του υγρασίας, δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. 

Είναι όξινης αντίδρασης, ρευστό στην αρχική μορφή του, αλλά μεταβάλλεται σε κρυσταλλικό όταν μείνει 
πολύ καιρό. Αποτελείται κυρίως από δύο απλά σάκχαρα, την δεξτρόζη και την λεβουλόζη, με παρουσία 
κατά περιπτώσεις πιο σύνθετων υδατανθράκων, με επικρατέστερη συνήθως την λεβουλόζη και περιέχει 
πάντοτε μεταλλικές ουσίες, φυτικά χρωστικά υλικά, μερικά ένζυμα και κόκκους γύρεως. 

Ιδιότητες 

Στην κατανάλωση μελιού αποδίδεται η μακροβιότητα διάσημων μελισσοκόμων, που κυμαίνεται μεταξύ 80 
και 90 ετών[Τα μέλια με σκούρο χρώμα έχουν τις περισσότερες τονωτικές ιδιότητες, όπως λ.χ. το 
πευκόμελο, που είναι πλούσιο σε μεταλλικά ιχνοστοιχεία. 

Το μέλι σαν τροφή του ανθρώπου είναι ένα από τα πολυτιμότερα, θρεπτικότερα και υγιεινότερα τρόφιμα. 
Δίνει ενέργεια στους μυς, διαύγεια στο μυαλό, απολυμαίνει και ρυθμίζει το πεπτικό σύστημα. Η τακτική 
χρήση του δίνει σφρίγος στον οργανισμό και συντελεί στην παράταση της ζωής. Ο Ιπποκράτης και όλοι οι 
γιατροί της αρχαιότητας το συνιστούσαν σαν φάρμακο σε πολλές περιπτώσεις. Και σήμερα αναγνωρίζεται η 
θεραπευτική του αξία στην καθ' έξιν δυσκοιλιότητα, στις καρδιοπάθειες, αναιμία, αδενοπάθεια και στις 
περιπτώσεις κατάπτωσης και αδυναμίας του οργανισμού. 

Η άποψη αυτή είναι διαδεδομένη σε ολόκληρο τον κόσμο και το σπουδαιότερο είναι τεκμηριωμένη και από 
επιστήμονες. Έτσι σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η δράση του μελιού ως τροφή και φάρμακο σε 
διάφορες κλινικές περιπτώσεις ο Duisberg (1967) διέκρινε τις παρακάτω περιπτώσεις. 

 Το μέλι δρα κατά της κοπώσεως και αυτό πετυχαίνεται με αποθήκευση της φρουκτόζης που περιέχει 
στο συκώτι ως γλυκογόνο. Εκεί μετατρέπεται σε γλυκόζη, αυξάνοντας έτσι την περιεκτικότητα της στο 
αίμα. Ευκολύνει την αφομοίωση του ασβεστίου, δραστηριοποιεί την οστεοποίηση 
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 Γιατρεύει ή ανακουφίζει τις εσωτερικές διαταραχές, τα έλκη του στομάχου, την αϋπνία, τους 
πονόλαιμους, μερικές καρδιακές παθήσεις και γενικά έχει ευεργετική επίδραση και στην καρδιά, 
αυξάνει τις αιμογλοβίνες του αίματος και τη μυϊκή δύναμη, κ.α[ 

 Σε εξωτερική χρήση θεραπεύει τα εγκαύματα, τις πληγές και τις ρινοφαρυγγικές παθήσεις χάρη στην 
ινχιδίνη (inhidine) που του προσδίδει βακτηριοστατικές ιδιότητες.[ Το μέλι, λοιπόν, είναι το βασικό 
προϊόν στην μελισσοκομία αλλά και ένας πολύτιμος σύμμαχος του ανθρώπινου οργανισμού. 

Κρυστάλλωση 

Το μέλι έχει την τάση να κρυσταλλώνει. Στην αρχή σχηματίζονται κρύσταλλοι στον πυθμένα και τα 
τοιχώματα του δοχείου. Διαρκώς προστίθενται νέοι κρύσταλλοι οι οποίοι δίνουν γενικά μια όχι ευχάριστη 
εικόνα στο μέλι. Η κρυστάλλωση επίσης το κάνει δύσχρηστο. Το κρυσταλλωμένο μέλι δεν χάνει τις 
ιδιότητές του. Με την κρυστάλλωση όμως δημιουργείται μια άνιση κατανομή της υγρασίας με αποτέλεσμα 
το μη κρυσταλλωμένο μέλι να έχει περισσότερη υγρασία (πάνω από 20-21%) και να οδηγεί σε έναρξη των 
ζυμώσεων.  

Επαναφορά Σε περίπτωση που το μέλι σας κρυσταλλώσει/ζαχαρώσει, μην στεναχωριέστε! Αντιθέτως θα 
πρέπει να είστε χαρούμενοι που έχετε αγοράσει ένα εξαιρετικό μέλι. (Το νοθευμένο μέλι ζαχαρώνει πολύ 
δύσκολα.) Μπορείτε να το επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση βάζοντας το σε μπεν-μαρί. 
Τοποθετήστε το μέλι σας σε ένα κατσαρολάκι που βράζει και σε λίγα δευτερόλεπτα το μέλι σας θα είναι 
όπως όταν το αγοράσατε. Εναλλακτικά μπορείτε να το τοποθετήσετε πάνω σε καλοριφέρ(περισσότερος 
χρόνος) και θα επανέλθει στην αρχική του ρευστότητα.  

Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την πρόβλεψη του χρόνου έναρξης της κρυστάλλωσης. Πιο 
ικανοποιητική θεωρείται ο λόγος γλυκόζης/νερού. Συνήθως τα ανθόμελα κρυσταλλώνουν σε μερικές 
εβδομάδες, το πευκόμελο σε μερικούς μήνες ενώ υπάρχουν και αρκετά είδη, όπως το μέλι της ακακίας, που 
χρειάζεται χρόνια για να κρυσταλλώσει. Στην Ελλάδα ο καταναλωτής προτιμά το ρευστό μέλι. 

Για την προσωρινή αποφυγή κρυσταλλοποίησης χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι όπως η 
λεπτοκρυσταλλοποίηση. Οι περισσότερες μέθοδοι ενδείκνυνται για πολύ μεγάλες ποσότητες καθώς 
χρειάζονται ακριβά μηχανήματα και χρησιμοποιούνται μόνο από εταιρείες. Άλλη μέθοδος είναι η ανάμιξη 
διαφόρων ειδών μελιού που κρυσταλλώνει γρήγορα με είδη που αργούν να κρυσταλλώσουν. 

Είδη Μελιού  

Διακρίνουμε τα μέλια σε δυο κατηγορίες. Τα μέλια ανθέων ή νέκταρος που προέρχονται από το νέκταρ των 
φυτών και τα μέλια μελιτώματος που προέρχονται από τους φυσικούς χυμούς των φυτών και των εντόμων 
που τρέφονται από τα φυτά αυτά.    

Μέλια Ανθέων 

Πορτοκαλιάς, θυμαριού, ευκαλύπτου, δενδρολίβανου, λεβάντας, λυγαριάς, ακακίας είναι μερικά από τα 
μέλια που προέρχονται από το νέκταρ που παράγουν τα αντίστοιχα φυτά. 

Μέλια Μελιτώματος 

Το μέλι του πεύκου και του ελάτου είναι μερικά από τα μέλια που προέρχονται από τα μελιτώματα των 
αντίστοιχων φυτών. Στην Κύπρο δεν παράγουμε μέλια μελιτώματος.  

Χίλια Λουλούδια Χίλια Μέλια 

Θεωρητικά οι μέλισσες παράγουν τόσα μέλια όσα είναι και τα φυτά που δίνουν νέκταρ και μελίτωμα. 
Πρακτικά όμως δεν έχουμε τόσα πολλά μέλια διότι οι ποσότητες που παράγονται δεν είναι μεγάλες. Κάθε 
περιοχή παράγει τα δικά της μέλια ανάλογα με την ανθοφορία της. Όταν στην περιοχή δεν υπάρχει μια 
επικρατούσα ανθοφορία π.χ. πορτοκαλιάς ή θυμαριού το μέλι που θα παραχθεί θα είναι μέλι ποικίλης 
ανθοφορίας. Αντίστοιχα όταν υπάρχει μια επικρατούσα ανθοφορία το μέλι θα πάρει τα χαρακτηριστικά της, 
δηλαδή τη γεύση το άρωμα και το χρώμα, και θα ονομαστεί ανάλογα, π.χ μέλι θυμαριού.   

Η ποιότητα του μελιού  
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Η ποιότητα του μελιού εξαρτάτε από το μελισσοκόμο και τον εμφιαλωτή. Όταν εφαρμόζονται η ορθές 
πρακτικές τόσο στην μελισσοκομία όσο και στην εμφιάλωση, η ποιότητα του μελιού παραμένει υψηλή, και 
η γεύση, το άρωμα και το χρώμα του, αναλλοίωτα, όπως μας τα πρόσφερε η φύση.   

Το Ακριβότερο Μέλι 

Το ακριβότερο μέλι είναι αυτό που παράγεται σε μικρές ποσότητες και έχει μεγάλη ζήτηση από τους 
καταναλωτές. Έτσι στην Κύπρο το μέλι του θυμαριού είναι ακριβότερο από τα υπόλοιπα μέλια. Αντίστοιχα, 
μέλια που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες ή/και έχουν μικρή ζήτηση είναι φθηνότερα.   

Το Καλύτερο Μέλι 

Τα μέλια από διαφορετικές περιοχές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τη γεύση, το άρωμα και το 
χρώμα τους, επειδή προέρχονται από διαφορετικά φυτά, και παράγονται σε περιοχές με διαφορετικές 
κλιματικές συνθήκες. Οι διαφορές ωστόσο στην θρεπτική τους αξία δεν είναι μεγάλες. Η χημική σύνθεση 
του μελιού είναι σχεδόν η ίδια σε όλα τα μέλια. Το καλύτερο μέλι είναι αυτό που μας αρέσει. Βασική όμως 
προϋπόθεση είναι να έχει παραχθεί με ορθές μελισσοκομικές πρακτικές. Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο 
μελισσοκόμος με την εργασία του δεν έχει προκαλέσει αλλοίωση στα φυσικά χαρακτηριστικά του μελιού. 

Θρεπτική Αξία του Μελιού 

Υδατάνθρακες 

Το βασικό συστατικό του μελιού είναι οι υδατάνθρακες σε ποσοστό που κυμαίνεται από 70-80%. Οι δύο 
βασικοί υδατάνθρακες είναι η φρουκτόζη και η γλυκόζη, σε ίση περίπου αναλογία. Στο μέλι υπάρχουν και 
άλλοι υδατάνθρακες σε μικρότερες ποσότητες. 

Νερό 

Το νερό κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 16-17%. Η περιεκτικότητα του μελιού σε νερό εξαρτάται από τις 
κλιματολογικές συνθήκες στη χώρα παραγωγής του. Στην Κύπρο λόγω του θερμού κλίματος, τα μέλια 
έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, γι’αυτό και είναι παχύρρευστα. 

Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία 

Στο μέλι υπάρχουν κατά μέσο όρο 0,17% μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Τα βασικότερα είναι το κάλιο, το 
νάτριο, το ασβέστιο, ο φωσφόρος και το μαγνήσιο. 

Βιταμίνες 

Το μέλι περιέχει ελάχιστες ποσότητες βιταμινών κυρίως Α1, Β1, Β6, Β12, C, D και E. 

Πρωτεΐνες και Αμινοξέα  

Το μέλι περιέχει πολύ μικρές ποσότητες πρωτεϊνών και ελεύθερων αμινοξέων.  

Ένζυμα  

Τα ένζυμα βρίσκονται στο μέλι σε μικρές ποσότητες. Παράγονται σχεδόν στο σύνολό τους από τους αδένες 
των μελισσών, και είναι αυτά που μετατρέπουν το νέκταρ και το μελίτωμα των φυτών σε μέλι.   

Κρυστάλλωση 

Η κρυστάλλωση « Ζαχάρωμα» είναι μια φυσική ιδιότητα του μελιού και δεν αλλάζει την θρεπτική του αξία. 
Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλουν στην κρυστάλλωσή του, είναι η ποσότητα της γλυκόζης και του 
νερού πού περιέχει. Έτσι μέλια με υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκόζη κρυσταλλώνουν πολύ γρήγορα ( 1-2 
μήνες ) π.χ μελί ρεικιού, ενώ μέλια με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε γλυκόζη κρυσταλλώνουν αργότερα ή 
και καθόλου, π.χ. μέλι ακακίας . Όταν το μέλι κρυσταλλώσει τότε το καταναλώνουμε κρυσταλλωμένο. Αν 
θέλουμε να το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή μπορούμε να το ζεστάνουμε. Σε μπεν μαρί για λίγα 
λεπτά ή στο φούρνο μικροκυμάτων για λίγα δευτερόλεπτα και να το ανακατέψουμε.   

Μέλι ή Ζάχαρη 
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Η επιλογή είναι στον κάθε ένα από εμάς. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η ζάχαρη είναι ένα βιομηχανικό 
προϊόν που κατά τη διαδικασία παραγωγής του, αφαιρούνται όλα τα θρεπτικά συστατικά, ενώ το μέλι είναι 
μια φυσική τροφή που παράγεται από τις μέλισσες και περιέχει πάνω από 180 φυσικά συστατικά. Η ζάχαρη 
αποδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού και συμβάλει στην παχυσαρκία. Το μέλι είναι εύπεπτο, έχει 
υψηλή ενεργειακή αξία, είναι καλή πηγή αντιοξειδωτικών, βοηθά τη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, 
ρυθμίζει τη λειτουργία του εντέρου, προστατεύει από τις αλλεργίες και είναι δυναμωτικό και 
καταπραϋντικό. Η ζάχαρη είναι μια γλυκιά ουσία χωρίς γεύση και άρωμα ενώ το μέλι ανάλογα με την 
ανθοφορία συλλογής του έχει μοναδικό άρωμα και γεύση. 

 
Πικρό μέλι 

Παρότι ηχεί σαν οξύμωρο σχήμα υπάρχουν ποικιλίες μελιού που πικρίζουν. Χαρακτηριστικές τέτοιες 
ποικιλίες είναι το μέλι από ρείκι[4] και το μέλι από κουμαριά. 

 

Ελληνικό μέλι Π.Ο.Π.[ 

Το μοναδικό ελληνικό μέλι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) από το 1992 είναι το Μέλι 
Ελάτης Μαινάλου Βανίλια που παράγεται σε οριοθετημένη περιοχή του Μαινάλου Αρκαδίας, κυρίως στην 
περιοχή γύρω από την Αλωνίσταινακαι τη Βυτίνα. Το σύμπλεγμα του όρους Μαίναλο κυριαρχείται από το 
δάσος της Κεφαλληνιακής ελάτης, ενώ υπάρχουν και διάφορα άλλα είδη τοπικής χλωρίδας. Το μέλι ελάτης 
"βανίλια" ανήκει στην κατηγορία των μελιών από μελιτώματα, προέρχεται δηλαδή από το χυμό που 
προσλαμβάνουν οι μέλισσες με την μεσολάβηση κάποιων εντόμων που παρασιτούν στα φυτά -στη 
συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για το παράσιτο physokermes hemicryphus που βρίσκεται στα έλατα. 
Το μέλι αυτό ξεχωρίζει για το κεχριμπαρένιο χρώμα του και για το γεγονός ότι δεν κρυσταλλώνει ποτέ, 
καθώς η περιεκτικότητά του σε σάκχαρα είναι μικρότερη απ' ό,τι σε άλλους τύπους μελιού. 
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B. Γύρη 

Γύρη είναι τα αρσενικά αναπαραγωγικά κύτταρα των φυτών (γυρεόκοκκοι) των Σπερματόφυτων. 
Στα φυτά που έχουν άνθη, οι γυρεόκοκκοι βρίσκονται στους ανθήρες των στημόνων και μεταφέρονται στη 
συνέχεια στον ύπερο, προκειμένου να γίνει η γονιμοποίηση του άνθους. Το πάχος των γυρεόκοκκων 
κυμαίνεται από 2,5 έως 250μm (μικρόμετρα). Tο χρώμα τους ποικίλλει, από το μαύρο 
της παπαρούνας (Papaver rhoeas L.), το ροζ–κόκκινο του πολύκομπου (Micromeria juliana (L.) Benth. ex 
Rchb.), το ανοικτό κίτρινο της ντάλιας (Dahlia Cav.), μέχρι το λευκό του βαμβακιού (Gossypium 
hirsutum L.). Η γεύση της γύρης είναι κατά το πλείστον πικρή αλλά υπάρχουν και φυτά, πόες συνήθως, που 
δίνουν γλυκιά γύρη. 

 

Τα ανεμογαμή φυτά βασίζουν την γονιμοποίηση τους περισσότερο στην τύχη και για αυτό τον σκοπό 
παράγουν περισσότερη ποσότητα γύρης (Γυμνόσπερμα) αλλά και μικρότερου μεγέθους κόκκους για να 
ταξιδεύουν χιλιόμετρα μακριά με τη βοήθεια του ανέμου. Τα εντομογαμή βασίζουν την γονιμοποίηση τους 
στα έντομα (μέλισσες, πεταλούδες κ.α).Η γύρη κατά την επικονίαση που γίνεται από τις μέλισσες 
αναμειγνύεται με τις εκκρίσεις τους και με το νέκταρ. Ο συνδυασμός αυτών των συστατικών είναι 
υπεύθυνος για τις ωφέλιμες ιδιότητες της γύρης που προσφέρει στον άνθρωπο . Η γύρη αποτελεί βασική 
πηγή τροφής για τις μέλισσες λόγω του πλούτου θρεπτικών ουσιών που περιέχει. Πιο συγκεκριμένα περιέχει 
μεγάλες ποσότητες φυτοχημικών ουσιών και δευτερογενών μεταβολιτών [2]. Υπάρχουν όμως και άλλα ζώα 
που συμβάλλουν στη διασπορά των γυρεοκόκκων, περισσότερο ή λιγότερο τυχαία, 
όπως πουλιά (κολιμπρί), νυχτερίδες ακόμα και σαλιγκάρια. 

Χρήση της γύρης 

Η χρήση της γύρης ήταν ευρέως διαδεδομένη από τα αρχαία χρόνια σε όλο τον κόσμο. Αυτό αποδίδεται 
στις φαρμακευτικές ιδιότητες της, οι οποίες ήταν γνωστές από τότε. Πολλές ασθένειες αντιμετωπίζονταν με 
τη χρήση της γύρης. Μερικές από τις ασθένειες αυτές ήταν το κρυολόγημα, η γρίπη, το έλκος, η πρόωρη 
γήρανση, η αναιμία και η κολίτιδα . Ακόμα και σήμερα, η χρήση της γύρης είναι διαδεδομένη και 
παρατηρείται διαρκής αύξηση της χρήσης της από ανθρώπους ως συμπλήρωμα διατροφής και ως τονωτικό. 
Απευθύνεται τόσο σε μικρές ηλικίες όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες γιατί προσφέρει ευεξία και έχει 
αντιγηραντικές ιδιότητες. 

Χημική σύσταση 

Τα κύρια συστατικά από τα οποία αποτελείται η γύρη είναι τα λιπίδια, τα σάκχαρα, οι πρωτεΐνες, 
οι βιταμίνες, τα καροτενοειδή, τα αμινοξέα, οι πολύφαινόλες όπως τα φλαβονοειδή και υδατάνθρακες. Σε 
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ορισμένα από τα συστατικά αυτά αποδίδονται οι θεραπευτικές ιδιότητες της [1][4][5][6][7]. Μια πρόσφατη 
έρευνα εκτίμησε τη χημική σύνθεση και τις βιολογικές δραστηριότητες της ελληνικής γύρης και τα 
αποτελέσματα της έδειξαν ότι τα κύρια συστατικά της ανήκουν στα σάκχαρα, στα λιπαρά οξέα, στα 
φαινολικά οξέα, στα φλαβονοειδή, στους εστέρες λιπαρών οξέων και στο παλμιτικό οξύ. 

Βιολογικές δράσεις 

Αντιγηραντική δράση 

Στην ίδια έρευνα, παρατηρήθηκε αυξημένη πρωτεοσωμική δράση σε ανθρώπινους ινοβλαστούς, η οποία 
έχει ωφέλιμα αποτελέσματα στα κύτταρα που υπόκεινται σε οξειδωτική καταπόνηση και επιπρόσθετα 
συνεισφέρει στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής τους. 

Αντιμικροβιακή δράση 

Μετά από πειράματα, βρέθηκε ότι τα συστατικά της γύρης παρουσιάζουν αντιμικροβιακή δράση γιατί 
αναστέλλουν την ανάπτυξη βακτηρίων και παθογόνων μυκήτων. Η δράση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί 
στο υψηλό περιεχόμενο σε φλαβονοειδή [3]. 

Αντιοξειδωτική δράση 

Η γύρη έχοντας στη χημική της σύστασης μεγάλη ποσότητα φλαβονοειδών και φαινολικών συστατικών, 
παρουσιάζει υψηλή αντιοξειδωτική δράση, καθώς βοηθάει στην απομάκρυνση των ελεύθερων ριζών του 
ανθρώπινου οργανισμού. 

Ελληνική χλωρίδα 

Τα φλαβονοειδή που περιέχονται στη γύρη, αποτελούν δείκτη για τη χημειοταξινόμηση τόσο για τα φυτά 
όσο και για τη γύρη και παρέχει γεωγραφικές και βοτανικές πληροφορίες για την προέλευση των 
δειγμάτων . Η σύσταση της γύρης μπορεί να προέρχεται από μια ποικιλία φυτών. Σε μια έρευνα, δείγμα 
γύρης που συλλέχθηκε από μία περιοχή της Πελοποννήσου, βρέθηκε να προέρχεται από φυτά όπως 
η παπαρούνα (Papaver rhoeas L.), η ανεμώνα (Anemone sp.), η αριά (Querqus ilex L.), 
το χαμομήλι (Matricaria chamomilla L.), η μολόχα (Malva sylvestris L.) , η λαδανιά (Cistus sp.), το 
τριφύλλι (Trifolium sp.), το σινάπι (Sinapis arvensis L.), το ραδίκι (Cichorium sp.), κ.α.. 

Αλλεργία 

Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε [10], η μεγαλύτερη ευαισθησία στη γύρη παρατηρήθηκε ότι 
προκλήθηκε κυρίως από τα αγρωστώδη, τις ελιές, το χηνοπόδιο, τα κυπαρίσσια, τα πεύκα, κ.α. Η περίοδος 
κατά την οποία υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα γύρης στην ατμόσφαιρα και προκαλούνται 
περισσότερες αλλεργίες είναι από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο. 
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Γ. Βασιλικός πολτός 

Ο βασιλικός πολτός είναι κρεμώδης ουσία που παράγεται από τις μέλισσες ως τροφή για την μελλοντική 
βασίλισσα. Εκκρίνεται από ειδικούς αδένες του φάρυγγα των εργατριών μελισσών και από αυτή την άποψη 
διαφέρει από το μέλι, αφού αυτό δεν εκκρίνεται από το σώμα των μελισσών. Με τον βασιλικό πολτό 
τρέφονται οι προνύμφες μελισσών, οι οποίες ως τέλεια έντομα θα γίνουν βασίλισσες. Οι προνύμφες αυτές 
αρχικά δεν διαφέρουν από αυτές που γίνονται και οι εργάτριες, αλλά υπό την επίδραση του βασιλικού 
πολτού μεγαλώνουν σε βασίλισσες. 

Ο βασιλικός πολτός είναι πλούσια πηγή πρωτεϊνών, αμινοξέων, λιπιδίων, βιταμινών και μεταλλικών 
στοιχείων. Είναι διαδεδομένη η αντίληψη ότι έχει κάποια ευεργετική επίδραση στον άνθρωπο. 

Φυσικές ιδιότητες 

Ο βασιλικός πολτός έχει χρώμα λευκό/φαιό έως κίτρινο/φαιό. Έχει όξινη γεύση, λόγω του πολύ 
χαμηλού PH (2,5-4),  υπόπικρη και ιδιάζουσα οσμή. Η υφή του είναι ζελατινώδης παχύρρευστη αλλά με την 
πάροδο του χρόνου μεταβάλλεται σε συμπαγή. Το χρώμα και η γεύση του βασιλικού πολτού είναι δείκτης 
της φρεσκότητας και της καταλληλότητας του. Σε περίπτωση που εκτεθεί σε φως ή αέρα μπορεί να γίνει 
ανοικτό κίτρινο ή σκούρο γκρι. Η αλλαγή αυτή οφείλεται σε ένζυμα τα οποία οξειδώνουν κάποιες ουσίες 
του βασιλικού πολτού καταστρέφοντας τα πολύτιμα συστατικά του. Γι' αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε 
γυάλινο φιαλίδιο σκούρου χρώματος. 

Σύνθεση 

Η χημική σύσταση του βασιλικού πολτού δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως, καθώς έχει αναλυθεί το 97% των 
συστατικών του, αλλά παραμένει άγνωστο το 3%. Ο βασιλικός πολτός περιέχει βιταμίνες, μεταλλικά 
στοιχεία, αμινοξέα, ένζυμα. Συγκεκριμένα, περιέχει νερό σε ποσοστό 67% , πρωτεΐνες και αμινοξέα σε 
ποσοστό 12,5% , 11% απλά σάκχαρα (μονοσακχαρίτες) και 5% λιπαρά οξέα. Επίσης περιέχει πολλά 
ιχνοστοιχεία, ένζυμα, αντιβακτηριακά και αντιβιοτικά στοιχεία και ίχνη βιταμίνης C. Δεν περιέχει καμιά 
από τις λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, D, Ε και Κ. Επίσης περιέχει και μία αναλογία ενεργών ουσιών, όπως 
η ακετυλοχολίνη που βρίσκεται σε ποσότητα πάνω από 1 mg/g και η οποία έχει αγγειoδιασταλτικές 
ιδιότητες, χρήσιμες για τη θεραπεία κυκλοφορικών διαταραχών. Έχουν βρεθεί ίχνη τεστοστερόνης[2] αλλά η 
ποσότητά τους είναι αμελητέα, σε σχέση με την ημερήσια παραγωγή τεστστερόνης ενός άνδρα.   

Βιταμίνες 
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Ο βασιλικός πολτός περιέχει τις βιταμίνες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β12 και C. Το παντοθενικό 
οξύ (Β5) παίζει μεγάλο ρόλο στο μεταβολισμό των προνυμφών που βρίσκονται στην ανάπτυξη. 

Μεταλλικά στοιχεία 

Στον βασιλικό πολτό έχουν ανιχνευθεί τα εξής μεταλλικά στοιχεία: νάτριο, κάλιο, σίδηρος, ασβέστιο, 
ψευδάργυρος, χρώμιο, μαγγάνιο και νικέλιο. 

Αμινοξέα 

Έχουν ταυτοποιηθεί 29 αμινοξέα, τα πιο σημαντικά είναι το ασπαρτικό και το γλουταμινικό οξύ. Όλα τα 
απαραίτητα αμινοξέα για τον άνθρωπο υπάρχουν στον βασιλικό πολτό και μάλιστα σε επαρκείς αναλογίες.  

Λιπαρά Οξέα 

Το κυριότερο είναι το 10-υδροξυ-δεκενοϊκό οξύ, το οποίο έχει αντιβακτηριακές και μυκητοκτόνες 
ιδιότητες.[3] Επίσης περιέχει υδροξύ-λιπαρά οξέα και δικαρβοξυλικά οξέα 

Σάκχαρα 

Τα σάκχαρα που έχει ο βασιλικός πολτός αποτελούνται κυρίως από φρουκτόζη και γλυκόζη, σε ποσοστό 
90%, σε αναλογία παρόμοια με αυτή που έχει το μέλι. 

Παρατηρείται μεγάλο εύρος στις αναλυτικές τιμές των διαφόρων συστατικών του κι αυτό οφείλεται σε 
διάφορους παράγοντες όπως: το είδος-φυλή των μελισσών, η περιοχή συλλογής και η διαφορετική χλωρίδα 
που συναντάται, η ηλικία της προνύμφης από την οποία συλλέγεται, οι συνθήκες διατήρησής του, καθώς 
και η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των συστατικών του. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές 
δεν είναι μεγάλες, γι' αυτό η σύνθεσή του μπορεί να θεωρηθεί σχετικά σταθερή. 

Παρενέργειες 

Είναι αποδεκτό πως ο βασιλικός πολτός είναι δυνατόν να προκαλέσει αλλεργίες στον άνθρωπο, με 
συμπτώματα που κυμαίνονται από κνίδωση και άσθμα μέχρι και θανατηφόρο αναφυλακτικό σόκ.  Η 
συχνότητα εκδήλωσης αλλεργικών αντιδράσεων σε ανθρώπους που καταναλώνουν βασιλικό πολτό δεν 
είναι γνωστή, ωστόσο έχει προταθεί πως ο κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης στο βασιλικό πολτό είναι 
μεγαλύτερος σε άτομα που έχουν ήδη εκδηλώσει κάποιου είδους αλλεργική αντίδραση παλαιότερα.  
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Δ. Πρόπολη 
Η πρόπολη είναι κολλώδης ουσία, που παράγουν οι μέλισσες, η οποία προκύπτει από την συλλογή 
ρητινωδών εκκρίσεων από τους φλοιούς φυτών, και την εμπλουτίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες 
ουσίες. Η πρόπολη χρησιμοποιείται από τις μέλισσες για να στεγανοποιήσουν και να απολυμαίνουν το 
εσωτερικό της κυψέλης. 

Φυσικές ιδιότητες 

Το χρώμα της πρόπολης ποικίλει από κίτρινο-πράσινο, πορτοκαλο-πράσινο μέχρι καστανό και σκούρο 
καφέ, και εξαρτάται από το φυτό προέλευσής της, από τις προσμείξεις κεριού και γύρης αλλά και από τον 
χρόνο παραμονής της στην κυψέλη. Σε χαμηλές θερμοκρασίες μικρότερες από 15° C η πρόπολη είναι 
υαλοποιημένη και άρα ιδιαίτερα σκληρή. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από 30° C αρχίζει και αποκτάει 
πλαστικότητα και μετατρέπεται αυξητικά σε κολλώδη ουσία. Τυπικά, η πρόπολη λιώνει στους 60-70° C και 
έχει πυκνότητα περίπου 1,12gr/ml. Είναι εντελώς αδιάλυτη στο νερό και διαλύεται στην αιθυλική αλκοόλη, 
στην γλυκόλη και σε άλλους οργανικούς διαλύτες. 

Χημική Σύσταση 

Η χημική σύσταση της πρόπολης όπως και οι φυσικές της ιδιότητες εξαρτάται άμεσα από την χλωρίδα της 
κάθε περιοχής, καθώς διαφορετικά φυτά δίνουν και διαφορετικές δυνατότητες στις μέλισσες για συλλογή 
ρητινωδών εκκρίσεων. Η χημική της σύσταση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς σε αυτήν έχουν ανιχνευθεί 
περισσότερες από 300 χημικές ενώσεις. Αποτελείται κυρίως από ρητίνη (50%), κερί (30%), αιθέρια έλαια 
(10%), γύρη (5%). Τα υπόλοιπα συστατικά της είναι αρωματικές ουσίες, ζάχαρα, βάλσαμα, τερπένεια, 
αλειφατικά οξέα και οι εστέρες τους, φλαβόνες, ανόργανες ουσίες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και άλλα γνωστά 
και άγνωστα συστατικά. 

Βιολογικές Ιδιότητες 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της πρόπολης ήταν γνωστές από την αρχαιότητα, κατά τη διάρκεια της οποίας 
αναφερόταν και ως «μαύρο κερί». Λαοί οι οποίοι ευδοκίμησαν στα παράλια της Μεσογείου 
χρησιμοποιούσαν την πρόπολη ως φάρμακο, καθώς είχαν διαπιστώσει την αντιφλεγμονώδη δράση της. 
Ο Ιπποκράτης την σύστηνε για την επάλειψη ελκών και εγκαυμάτων. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες στις 
εκστρατείες τους είχαν πάντα στις αποσκευές τους πρόπολη, ενώ οι Αιγύπτιοι την χρησιμοποιούσαν για την 
ταρίχευση των νεκρών. Σήμερα η πρόπολη χρησιμοποιείται ευρέως ως φάρμακο, είτε ως αυτούσιο 
σκεύασμα, είτε ως συστατικό άλλων σκευασμάτων. Οι κυριότερες ερευνητικά τεκμηριωμένες ιδιότητες της 
πρόπολης είναι: 

Αντιφλεγμονώδης δράση 

Διεγείρει την κινητικότητα των μακροφάγων κυττάρων του ανοσοποιητικού και καταστέλλει κάποια 
ένζυμα, τα οποία επιτρέπουν σε μια φλεγμονή να αναπτυχθεί. 

Αντιικές ιδιότητες 

Η πρόπολη έχει ευρύ αντίιικο φάσμα, ενώ η δραστικότητα της εναντίον των ιών ενισχύεται σημαντικά σε 
συνδυασμό με την γύρη και τον βασιλικό πολτό. Έχει πιστοποιημένη δράση κατά των ιών, 
συμπεριλαμβανομένου της γρίπης, του Η1Ν1 και Η1Ν3. 

Αντιμυκητιακές ιδιότητες 

Η αντιμυκητιακή δράση της πρόπολης έχει επιβεβαιωθεί και πρακτικά εναντίον της Candida albicans, 
Trichomonas vaginalis, κολοβακτηρίων και άλλων βακτηρίων, μυκήτων και παρασίτων. Παράλληλα, με 
όλα τα παραπάνω, έχει δειχτεί ότι η μακροχρόνια χρήση πρόπολης δεν οδηγεί στην δημιουργία ανθεκτικών 
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στελεχών παθογόνων μικροοργανισμών, ενώ παράλληλα καταστρέφει το ίδιο εύκολα παθογόνους 
μικροοργανισμούς που έχουν γίνει ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά. 

Αντιοξειδωτική δράση 

Η ιδιότητα αυτή της πρόπολης εκδηλώνεται με την σάρωση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Παράλληλα, 
προστατεύει την βιταμίνη C από την οξείδωση. 

Ανοσοποιητική δράση 

Έχει αποδειχτεί ότι η πρόπολη διεγείρει και ενισχύει το γενικό και ειδικό ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ 
παράλληλα αυξάνει την ιντερφερόνη, προκαλώντας κυτταρική και χυμική ανοσία. 

Αντιισταμινική δράση 

Η πρόπολη, και σε συνδυασμό με την γύρη, βοηθάει στην υποχώρηση των συμπτωμάτων των αλλεργιών 
και στην σταδιακή ανοσοποίηση. 

Σκευάσματα πρόπολης 

Η πρόπολη μπορεί να φτάσει στο εμπόριο υπό την μορφή ακατέργαστης στερεής πρόπολης ή με την μορφή 
σκευασμάτων πρόπολης. Τέτοια είναι η σκόνη πρόπολης, πάστες, αλοιφές, γαλακτώματα πρόπολης, 
αλκοολικά ή γλυκολικά βάμματα και εκχυλίσματα πρόπολης, σιρόπια πρόπολης, αλοιφές πρόπολης, έλαια 
πρόπολης, χάπια και ταμπλέτες πρόπολης. Επίσης, σκευάσματα πρόπολης μπορούν να συνδυαστούν με 
άλλα προϊόντα της μέλισσας, όπως η γύρη και το μέλι, ή ακόμη και με άλλα βοτανικά σκευάσματα. 

 

Ε. Δηλητήριο 
Το δηλητήριο της μέλισσες ήταν γνωστό και σαν φάρμακο, από τα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας. Η 
θεραπευτική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό και τα οφέλη του δηλητηρίου περιγράφονται στις εργασίες 
των αρχαίων επιστημόνων και ιατρών όπως του Ιπποκράτη (4ο αι. πΧ), Πλίνιου(2ο αι. πΧ) κ.α. Σήμερα 
γίνεται μία εκτενής έρευνα σε όλο τον κόσμο για να διασωθούν και να καταγραφούν. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, το δηλητήριο των μελισσών είναι αποτελεσματικότερο από τα συνθετικά φάρμακα.  
Όλα στη γη είναι δηλητήριο, τίποτε δεν στερείται και το δηλητήριο της μέλισσας. Μόνο μια δόση 
μετατρέπει την ουσία σε δηλητήριο ή ιατρική. Σοφά λόγια μεγάλων επιστημόνων. 
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-Η αλήθεια είναι αυτή, το δηλητήριο πολλών ζώων αλλά και φυτών, σε μικρές δόσεις έχει χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς για την θεραπεία των διαφόρων ασθενειών, τόσο στην ορθόδοξη όσο και στην εναλλακτική ιατρική 
από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Το δηλητήριο των μελισσών παραμένει ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης 
σε αυτόν τον μακροσκελή κατάλογο στην παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία. 
Σύμφωνα με τον αιγύπτιο επιστήμονα Hegazi Αχμέντ, ένας από τους πρώτους Αιγυπτιακούς παπύρους που 
χρονολογείται από το 2000 π.Χ., είχε ήδη αναφέρει τη θεραπευτική χρήση του δηλητηρίου με το τρίψιμο των 
επώδυνων μερών.  
Το δηλητήριο της μέλισσας θα γίνει γνωστό για το θέμα αυτό  σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς, η Ελλάδα, 
η Βαβυλωνία, η Ασσυρία .  
Ο Έλληνας Ιπποκράτης, που θεωρείται ο "Πατέρας της Ιατρικής» και έζησε μεταξύ 460 και 410 π.Χ., το είχε 
χρησιμοποιήσει για να θεραπεύσει την αρθρίτιδα και άλλες φλεγμονώδεις νόσους και  κοινά προβλήματα 
 χαρακτηρίζοντάς την «παράξενη και μυστηριώδη ιατρική". 
 Αναφέτεται σε αυτή, στη ρωμαϊκή εποχή ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ.) στην Naturalis Historia του, 
και απο τους Έλληνες ο Γαληνός (129 - 216).  
Ο Καρλομάγνος  είχε  θεραπευτεί από ουρική αρθρίτιδα χρησιμοποιώντας το δηλητήριο της μέλισσας.  
Ήταν πιθανώς ο Ι. Langer, Πανεπιστήμιο της Πράγας, που δοκίμασε πρώτα το 1897-99,  να αφαιρέσει το 
δηλητήριο χωρίς να σκοτώσει τη μέλισσα, που προκαλεί την αναστροφή του κεντριού και συλλογή δηλητήριου 
 σε σταγόνες σε τριχοειδείς σωλήνες.  
 Η πραγματική Μελισσοθεραπεία γεννήθηκε στην Αυστρία, μεταξύ των''1800 και 1900, με τον Δρ Φίλιπ 
TERC, ο οποίος τη χρησιμοποιεί  25 χρόνια  στην πρακτική των ρευματικών ασθενών. 
 Η εταιρεία Mack, στη νότια Γερμανία, ήταν η πρώτη που ξεκίνησε το 1930 την εμπορική προετοιμασία του 
δηλητηρίου.  

 
 
Οι εργάτριες μέλισσες πιέζονται μία προς μία μπροστά από την κυψέλη και στην επαγόμενη ελαφρά πίεση 
 αντιδρούν για να θέσουν το τσίμπημα με το κεντρί σε ένα απορροφητικό πανί. 
 Λίγα χρόνια αργότερα εισήγαγε μια λιγότερο επίπονη μέθοδο, χρησιμοποιώντας ένα ήπιο ηλεκτροσόκ για να 
προκαλέσει τις μέλισσες για να κάνουν το τσίμπημα, μια μέθοδος που τελειοποιήθηκε το 1960 στην 
Τσεχοσλοβακία, όπου το υλικό που χρησιμοποίησε του επιτρέπει να αφαιρέσει το κεντρί της μέλισσας 
αφήνοντας μόνο το δηλητήριο. 
 Αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται σήμερα. Ένας πρωτοπόρος της θεραπείας με δηλητήριο ήταν ο 
Ούγγρος-γεννημένος στην  Αμερική-γιατρός Bodog Beck, συγγραφέας ενός κλασικού της μελισσοθεραπείας 
 κειμένου, που δημοσιεύθηκε το 1930: ". Η θεραπεία με δηλητήριο της μέλισσας"  
Κομμάτια του ακολούθησε εφαρμόζοντας η μελισσοκόμος Charles Mraz  στην Αμερική,σε πάνω από εξήντα 
χρόνια της πρακτικής από τον γιατρό.  

 



30 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '50, ακόμη και ο Δρ Joseph Broadman,στη Νέα Υόρκη, εφάρμοσε τη 
 Μελισσοθεραπεία  για τη θεραπεία της αρθρίτιδας και μετέφερε την εμπειρία του στο βιβλίο "δηλητήριο της 
μέλισσας, το φυσικό θεραπευτικό για την αρθρίτιδα και ρευματισμούς», που δημοσιεύθηκε το 1962. 
Λοιπόν, όπως στην Αμερική, με τη θεραπεία με δηλητήριο της μέλισσας έτσι έχει σημαντικές εξελίξεις στη 
Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 
την Ελβετία και την Αυστρία. 
 

 

 

Ε.  ΚΕΡΙ 
Ο όρος κερί αναφέρεται σε μια κατηγορία χημικών ενώσεων που είναι εύπλαστης στερεάς μορφής σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος και λιώνουν σε θερμοκρασίες πάνω από περίπου 45° C δίνοντας ένα χαμηλού 
ιξώδους υγρό. Τα κεριά είναι αδιάλυτα στο νερό αλλά διαλυτά σε οργανικούς διαλύτες. Όλα τα κεριά είναι 
οργανικές ενώσεις, τόσο τα συνθετικά όσο και τα φυσικά. Αποτελούνται κατά κανόνα από μακριές 
αλυσίδες αλκυλίων. Τα φυσικά κεριά είναι συνήθως εστέρες λιπαρών οξέων και αλκοόλες μακράς 
αλυσίδας. Τα συνθετικά κεριά είναι μακράς αλυσίδας υδρογονάνθρακες άνευ χαρακτηριστικής ομάδας. 

Με τον όρο κερί αναφέρεται επίσης και κερί σχηματοποιημένο σε κυλινδρική μορφή με πυρήνα από φιτίλι, 
το οποίο χρησιμοποιείται για φωτιστικούς και λατρευτικούς σκοπούς. Βάζοντας φωτιά στο φιτίλι, το κερί 
τροφοδοτεί τη φλόγα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή καύση του κεριού και την παραγωγή φλόγας. 

Φυτικά και ζωικά κεριά 

 
Κερήθρα μέλισσας. 

Το πιο γνωστό ζωικό κερί είναι το κερί της μέλισσας. Κύριο συστατικό του κεριού μέλισσας είναι 
ένας εστέρας γνωστός με την ονομασία παλμιτική μυρικύλη[1] (myricyl palmitate), ουσία που 
χρησιμοποιούν οι μέλισσες για την κατασκευή των κηρηθρών τους. Το σημείο τήξης του είναι στους 62-65° 
C. Ένα άλλο αρκετά γνωστό ζωικά παραγόμενο κερί είναι το κητόσπερμα[2] το οποίο εξάγεται από τις 
κοιλότητες του κεφαλιού της φάλαινας φυσητήρα, έχει μια σειρά από ιδιαίτερες ιδιότητες χρήσιμες σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές και έχει ως εκ τούτου αποτελέσει έναν από τους λόγους φαλαινοθηρίας αυτού 
του είδους φάλαινας. 
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Κεριά παράγωγα πετρελαίου 

Τα κεριά που προέρχονται από το αργό πετρέλαιο αποκαλούνται κεριά παραφίνης (ή και απλά παραφίνη) 
και είναι μίγματα κυρίως κανονικών αλκανίων και ισο-αλκανίων με αλυσίδες από 20 έως 40 ατόμων 
άνθρακα, δηλαδή με γενικό τύπο CnH2n+2 και 20 ≤ n ≤ 40, αλλά περιέχουν σε μικρό ποσοστό 
και ναφθένια και αρωματικά. 

 

Επικονίαση 

 

Μέλισσες μαζεύουν το νέκταρ 

Επικονίαση ονομάζεται η διαδικασία στην οποία γίνεται η γονιμοποίηση στα φυτά. Για να γίνει η 
γονιμοποίηση θα πρέπει να μεταφερθούν οι γυρεόκοκκοι από τους ανθήρες στο στίγμα του υπέρου. Η 
διαδικασία επιτυγχάνεται κυρίως με τη βοήθεια των εντόμων και του αέρα.  

Σε ερμαφρόδιτα άνθη ή σε φυτά που έχουν άνθη και των δύο φύλων (όπως π.χ. το σιτάρι) είναι πολύ πιθανό 
να γίνει αυτεπικονίαση. Το γεγονός αυτό αποτρέπει την εξέλιξη του οργανισμού και είναι απευκταίο για την 
Φύση. Ο μηχανισμός πρόληψης της αυτεπικονίασης είναι να ωριμάζουν τα όργανα ή τα άνθη του ενός 
φύλου σε διαφορετική περίοδο από την αντίστοιχη του άλλου.   

Τρόποι επικονίασης 

Η επικονίαση γίνεται με τη βοήθεια του ανέμου (ανεμογαμία), του νερού (υδρογαμία) ή και ορισμένων 
ζώων (ζωογαμία). Ο κυριότερος όμως τρόπος επικονίασης είναι η εντομογαμία.  
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Επικονίαση και οι μέλισσες 

Οι μέλισσες έχουν ενεργό ρόλο στην γονιμοποίηση των φυτών, καθώς δρουν ως μηχανικοί 
μεταφορείς της γύρης. Την σημαντική λοιπόν εποχή της ανθοφορίας , οι μέλισσες προκειμένου να τραφούν, 
πλάθουν την γύρη και την μεταφέρουν με τα πίσω πόδια τους στην κυψέλη . Μία μέτρια 
αποικία μελισσών υπολογίζεται ότι έχει 20 έως 40 φορές περισσότερη αξία για την επικονίαση των φυτών, 
παρά για την παραγωγή μελιού. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι μέλισσες αποτελούν το 80% περίπου των 
επικονιαστικών εντόμων, τότε εύκολα καταλαβαίνουμε την σημαντική προσφορά τους στο φυτικό και ζωικό 
περιβάλλον καθώς και τα φυτά που αναπτύσονται κατ' επέκταση, αποτελούν τροφή για τα ζώα και 
τον άνθρωπο, παράγουν οξυγόνο και εμποδίζουν την διάβρωση του εδάφους. Χαρακτηριστικό είναι το ότι 
ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει ότι αν κάποτε οι μέλισσες εκλείψουν, το ανθρώπινο είδος δεν θα αργήσει να τις 
ακολουθήσει. 
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Η Μελισσοκομία στην Ελλάδα 
(Διάρθρωση Μελισσοκομίας - Μελίσσι - Σμηνουργία -Κυψέλη) 

Συνέντευξη από Μελισσοκόμο της περιοχής 
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Μελισσοκομία ονομάζεται η τέχνη της εκτροφής των μελισσών. Οι μέλισσες έχουν την τάση να 
δημιουργούν φωλιές και να παραμένουν μέσα σε τρύπες, σε κουφάλες δέντρων κλπ. Αυτό οδήγησε τον 
άνθρωπο στη σκέψη ότι είναι δυνατό να τις συλλάβει και να τις βάλει να ζήσουν μέσα σε κάποιο κουτί, που 
να μοιάζει με κουφάλα δέντρου ή με τρύπα σε βράχο, προκειμένου να παράγουν μέλι γι' αυτόν. Έτσι άρχισε 
σιγά - σιγά ο άνθρωπος να ασχολείται με τη μελισσοκομία. 

 
 

Μέλισσες στην τεχνητή φωλιά τους, όπου παράγουν μέλι 

Ιστορία 

Η μελισσοκομία έχει αρκετά παλιά παράδοση. Σε διάφορες ζωγραφικές παραστάσεις, που βρέθηκαν στις 
Πυραμίδες της Αιγύπτου, εικονίζονται άνθρωποι που ασχολούνται με τη μελισσοκομία. Στην αρχαία 
Ελλάδα επίσης η μελισσοκομία βρισκόταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Άλλωστε από την εποχή αυτή 
υπάρχουν τα γραπτά του Αριστοτέλη για τη μελισσοκομία. Οι απόψεις του αυτές εξακολουθούσαν να 
ισχύουν μέχρι και το μεσαίωνα. Ο μεσαίωνας δεν πρόσθετε και πολλά καινούρια πράγματα στη 
μελισσοκομία, εκτός ίσως από τον καπνό, όταν επρόκειτο να ασχοληθεί κανείς με τις μέλισσες, ώστε αυτές 
να μην αγριεύουν πολύ. Αργότερα η μελισσοκομία αποτέλεσε είδος ασχολίας των μοναχών στα 
μοναστήρια, όπου και αναπτύχθηκε σημαντικά. 

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τη γνώρισε η μελισσοκομία τα τελευταία εκατό χρόνια και ακόμη μεγαλύτερη τα 
τελευταία χρόνια μετά τον πόλεμο. Σήμερα είναι πια πάρα πολλά γνωστά πράγματα από τη βιολογία των 
μελισσών, από τη νομοτέλεια που διέπει τη ζωή τους, τον τρόπο της ζωής τους κλπ. Σε μερικά κράτη η 
μελισσοκομία έχει πάρει το χαρακτήρα της βιομηχανικής παραγωγής, όπως στον Καναδά, την Ρωσία και τις 
ΗΠΑ. Οι παλιές πρωτόγονες κυψέλες έχουν αντικατασταθεί με νέες ξύλινες και πολύ πιο πρακτικές και 
αποδοτικές. 

 

Μελισσοκόμος στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς. Κατά τις μελισσοκομικές εργασίες είναι απαραίτητος ο 
προστατευτικός ρουχισμός και εξοπλισμός, ειδικά για το πρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσάρεστες επιπλοκές από τα τσιμπήματα των μελισσών. 
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Μέθοδοι μελισσοκομίας 

Σήμερα υπάρχουν δύο τρόποι μελισσοκομίας. Ο παραδοσιακός, όπου το σύνολο των κυψελών παραμένει σε 
ένα μέρος και ο σύγχρονος, που κάθε φορά μεταφέρεται στην περιοχή που έχει λουλούδια. Ο δεύτερος 
τρόπος, η νομαδική μελισσοκομία, θεωρείται ασύγκριτα πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική. 

 Κράτος – Μέλος Μελισσοκομικό Κεφάλαιο 
(αριθμός κυψελών) 

1. Βέλγιο 110.750 

2. Δανία 160.000 

3. Γερμανία 893.000 

4. Ελλάδα 1.388.000 

5. Ισπανία 2.464.601 

6. Γαλλία 1.150.000 

7. Ιρλανδία 20.000 

8. Ιταλία 1.100.000 

9. Λουξεμβούργο 11.077 

10. Κάτω Χώρες 80.000 

11. Αυστρία 327.000 

12. Πορτογαλία 590.000 

13. Φινλανδία 42.000 

14. Σουηδία 145.000 

15. Ηνωμένο Βασίλειο 274.000 

16. Τσεχία 477.743 

17. Κύπρος 45.714 

18. Λιθουανία 83.800 

19. Λετονία  54.173 

20. Ουγγαρία 872.650 

21. Μάλτα 1.938 

22. Πολωνία 949.200 

23. Σλοβενία 143.152 
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24. Σλοβακία 192.002 

25. Εσθονία 50.500 

 Σύνολο: 11.626.300 

 

Η προσφορά της μελισσοκομίας ως κλάδου της γεωργικής παραγωγής είναι μικρή,όταν υπολογίζεται με 
βάση την αξία των προϊόντων που παράγει άμεσα η ίδια,εφόσον καλύπτει μόλις το 1,80% της ζωικής 
παραγωγής και το 0,55% της συνολικής ακαθάριστης αξίας της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας .Είναι 
όμως ιδιαίτερα σημαντική ,όταν σ' αυτήν συνυπολογίζεται η συμμετοχή της μέλισσας στην επικονίαση. Από 
τη δραστηριότητα αυτή της μέλισσας προκύπτουν γενικότερα οφέλη,όπως η βελτίωση ποιότητας και 
παραγωγής φρούτων, καρπών και σπόρων,η ποικιλότητα της αυτοφυούς βλάστησης,η διατήρηση της 
βιολογικής ισορροπίας και άλλα. 

Η μελισσοκομία είναι από τις ελάχιστες οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου που,όχι μόνο είναι 
φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και συντελεί στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.Με τη 
σταδιακή μείωση του αριθμού των άλλων εντόμων επικονιαστών με τις εκχερσώσεις και τη χρήση των 
ζιζανιοκτόνων,ο ρόλος της μέλισσας στην επικονίαση των καλλιεργούμενων φυτών, αλλά και της 
αυτοφυούς βλάστησης καθίσταται πλέον πρωταρχικός. Η μέλισσα θεωρείται και είναι το πολυτιμότερο 
έντομο στον πλανήτη γη. Έχει υπολογισθεί ότι η οικονομική συμβολή της, μέσω της επικονίασης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, φθάνει τα 4250 εκατομμύρια.Η συμβολή αυτή είναι σημαντική για την Ε. Ένωση, της 
οποίας οι νέοι προσανατολισμοί είναι η ποιότητα και το περιβάλλον. 

 

Η μελισσοκομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής για τη 
Χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κλάδο της 
μελισσοκομίας απασχολούνται περί τους 23.000 μελισσοκόμοι, οι οποίοι κατέχουν περί τις 1.380.000 
κυψέλες. Περίπου 5.000 από αυτούς κατέχουν άνω των 150 κυψελών και θεωρούνται ως επαγγελματίες. 
Γενικά πάντως, είτε ως αποκλειστική είτε ως δεύτερη απασχόληση, η μελισσοκομία είναι ένας κλάδος της 
αγροτικής οικονομίας που συμβάλλει σημαντικά στο εισόδημα των γεωργικών και μη οικογενειών. 

Η Χώρα μας είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ισπανία, από απόψεως κατοχής 
μελισσοσμηνών και παράγει κατά μέσο όρο 14.000τον. μέλι ετησίως. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει 
περίπου το 90% της κατανάλωσης.  

Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής, η μελισσοκομία είναι διαδεδομένη σε όλη τη Χώρα. Υπάρχουν όμως 
περιοχές που έχουν αυξημένο μελισσοκομικό ενδιαφέρον, όπως εκείνες των Νομών Χαλκιδικής, Καβάλας, 
Φθιώτιδας, Ευβοίας, Αττικής, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Χανίων και άλλες. 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ 1971 ΕΩΣ 1995 (Ε.Σ.Υ.Ε.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η ελληνική μελισσοκομία σήμερα αριθμεί γύρω στα 1.300.000 μελίσσια, από τα οποία το 96% περίπου 
είναι εγκατεστημένα σε " ευρωπαϊκές πλαισιοκυψέλες και το υπόλοιπο σε εγχώριες διαφόρων τύπων. Με τη 
μελισσοκομία απασχολούνται 23.500 περίπου άτομα, από τα οποία το 80% είναι γεωργοί και το υπόλοιπο 
έτερο-επαγγελματίες, οι οποίοι ασκούν τη μελισσοκομία ως δευτερεύουσα απασχόληση. 
Από τους γεωργούς μόνο 1500 περίπου άτομα ή το 6% του συνόλου έχουν ως αποκλειστική απασχόληση τη 
μελισσοκομία, ενώ οι υπόλοιποι εξασφαλίζουν απ' αυτήν συμπληρωματικό εισόδημα. 
Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής, η μελισσοκομία είναι δεδομένη σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν όμως 
περιοχές που έχουν περισσότερο μελισσοκομικό ενδιαφέρον. Τέτοιες είναι οι περιοχές των νομών 
Χαλκιδικής, Καβάλας, Φθιώτιδα , Εύβοιας , Αττικής ,Αρκαδίας ,Ηρακλείου, Χανιών, και άλλες. Η 
Μακεδονία έχει τις περισσότερες μελισσοκομικές μονάδες, το μεγαλύτερο αριθμό μελισσιών, τη 
μεγαλύτερη παραγωγή μελιού και τους περισσότερους επαγγελματίες μελισσοκόμους, όπως αυτό φαίνεται 
από το μέσο όρο των μελισσιών για κάθε μελισσοκομική μονάδα. Η Πελoπόνησoς, η Κρήτη, η Στερεά και η 
Εύβοια είναι επίσης περιοχές με μεγάλο αριθμό μελισσιών και μελισσοκόμων. 
 

 

ΚΥΨΕΛΕΣ 1971 % 1981 % 1991 % 1995 % 

Εγχώριες 

238.64
7 

24 187.15
0 

16 105.087 8,75 92.381 7,5 

Ευρωπαϊκές 754.43
6 

76 979.73
8 

84 1.096.75
5 

91,25 1.137.40
9 

92,5 

Σύνολο 
993.08

3 
10
0 

1.166 100 1.201.84
2 

100 1.229.79
0 

100 
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Η Ελλάδα διεκδικεί μια από τις πρώτες θέσεις στο διεθνή χώρο σε μελίσσια και σε παραγωγή μελιού, 
αναλογικά με τον πληθυσμό και την έκταση της. Ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η ποιότητα μελισσιών 
μειώθηκε ή παρέμεινε στάσιμη τα τελευταία είκοσι χρόνια, στην Ελλάδα αυξήθηκε περίπου κατά 2,2 
μελίσσια/Κm. 
Σήμερα η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα μελισσιών από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, έχει τριπλάσιο 
αριθμό μελισσιών σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο από το μέσο όρο μελισσιών της Ευρώπης, 128φορές 
μεγαλύτερη πυκνότητα από ότι η Αυστραλία και 33 φορές μεγαλύτερη από τις Η.Π Α Ο μέσος όρος του 
αριθμού των μελισσιών ανά εκμετάλλευση είναι μικρός, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολλές 
μικρές μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις. 
Πράγματι, το 63% των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων έχει λιγότερα από 50 μελίσσια και μόνο το 6% 
έχει πάνω από 200μελίσσια. Τεχνικοοικονομική ανάλυση έδειξε ότι ικανοποιητικό κέρδος και εισόδημα 
εξασφαλίζεται από μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πάνω από 200 μελίσσια. 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Η συνολική ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 10.000 έως 14.000.Το παραγόμενο μέλι από νέκταρ, 
στο οποίο συγκαταλέγονται τα διάφορα ανθόμελα (καστανιάς ,θυμαριού, πορτοκαλιάς ,βαμβακιού, 
ηλίανθου, ερείκης κ.ά.) και το μέλι από μελιτώματα (πεύκου, έλατο';, βελανιδιάς κ.ά.) . Οι μεγαλύτερες 
ποσότητες προέρχονται από το πεύκο(60-65%), το έλατο (10%) και το θυμάρι(15%).Δεν υπάρχουν ακριβή 
στοιχεία για την παραγωγή άλλων προϊόντων, όπως γύρης ,βασιλικού πολτού ,πρόπολης και κεριού. 
Η διάθεση του μελιού γίνεται από τους μελισσοκόμους ,είτε άμεσα στον καταναλωτή είτε μέσω των 
συνεταιριστικών οργανώσεων και των εμπόρων -τυποποίησης. 
Οι δύο Κοινοπραξίες μελισσοκομικών συνεταιρισμών ,οι συνεταιρισμοί Νικήτης ,Θάσου, Βουκολίων , 
Κορινθίας , Καλαμάτας ,και μερικοί ιδιώτες διαθέτουν μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας του μελιού. 
 

 
 

Η μελιτοφορία του πεύκου και έλατου, δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης υπερβολικά μεγάλου 
αριθμού μελισσιών σε μερικές περιοχές. Αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο το οποίο έχει 
θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική μελισσοκομία. (π.χ. αύξηση της παραγωγής 
αλλά και μετάδοση ασθενειών). 

Η κατάσταση της μελισσοκομίας στην Ελλάδα 

Κλιματολογικές συνθήκες: Το ήπιο κλίμα, η ποικίλη και σε μεγάλη έκταση μελισσοκομική χλωρίδα και οι 
συνεχόμενες, πλούσιες νεκταροεκκρίσεις, εξασφαλίζουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της 
μελισσοκομίας στη χώρα μας. 

Μελισσοκόμοι: Με τη μελισσοκομία στην Ελλάδα ασχολούνται: 

i. Αγρότες, για τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. 
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ii. Μη αγρότες, εργαζόμενοι σε άλλα επαγγέλματα, ή συνταξιούχοι που έχουν τη μελισσοκομία σαν 
δευτερεύουσα ενασχόληση (ερασιτέχνες) και για τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. 

iii. Επαγγελματίες μελισσοκόμοι ή μη που έχουν τη μελισσοκομία ως κύριο ήυ βασικό βιοποριστικό 
επάγγελμα.  

Μελισσοσμήνη: Διατηρούνται σε κυψέλες είτε Ευρωπαϊκού τύπου, είτε παραδοσιακού εγχώριου τύπου. 

Μετακινήσεις μελισσοσμηνών: Οι μελισσοκόμοι για την εντατικότερη εκμετάλλευση των μελισσοσμηνών 
και την αξιοποίηση της εποχιακής χλωρίδας, μετακινούν τα μελισσοσμήνη τους κατά εποχές σε βοσκές 
πλούσιες σε μελισσοκομική χλωρίδα. Οι μετακινήσεις αυτές κατά μέσο όρο το χρόνο ανέρχονται σε τρείς. 

* Η μελισσοκομία μπορεί να αποβεί παραγωγική δραστηριότητα σημαντικής οικονομικής σημασίας. 

Αποδόσεις μελισσοσμηνών: Η μέση απόδοση των μελισσοσμηνών σε μέλι ανέρχεται στα 10,4 κιλά και 
θεωρείται πολύ μικρή. Αυτό οφείλεται στη μη εντατική εκμετάλλευση και τη μη πλήρη αξιοποίηση της 
μελισσοκομικής χλωρίδας με τη μετακίνηση των μελισσοσμηνών στον ερασιτεχνικό τρόπο εκμετάλλευσης, 
στη μη πρόληψη ασθενειών, στη μη σωστή διατροφή των μελισσοσμηνών κ.λπ. 

Γεωγραφικά, τις καλύτερες μέσες αποδόσεις έχουν τα μελισσοσμήνη της Αττικής με 15,3 κιλά κατά κυψέλη 
και ακολουθούν η Ήπειρος με 12,8 κιλά, τα νησιά τους Αιγαίου με 12,4 κιλά, η Θράκη με 11,9 κιλά, η 
Μακεδονία και Στερεά με 10,4 κιλά κ.λπ.  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ 
Οι κάτοικοι του μελισσιού 
 

 
 

Για να μπορέσει να περιποιηθεί κανείς καλά τα μελίσσια του ώστε να γίνουν αποδοτικά, πρέπει να μάθει τι 
είναι το μελίσσι, πώς ζει, πώς εργάζεται και ποιες είναι οι συνθήκες του. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να 
τα περιγράψουμε σύντομα και με απλό τρόπο, ώστε να τα εννοήσουν ακόμη κι εκείνοι που δεν είδαν ποτέ 
τους μελίσσι ή κυψέλη. 
Όπως ο άνθρωπος δεν ζει μόνος αλλά μέσα στην κοινωνία, έτσι και οι μέλισσες ζουν πολλές μαζί, κατά 
οικογένειες πολυπληθείς, οι οποίες, στη φυσική τους ζωή, κατοικούν μέσα σε κουφάλες δέντρων ή βράχων 
και σε σπήλαια. Οι οικογένειες αυτές ονομάζονται σμήνη. 
Ο άνθρωπος, από τα πανάρχαια χρόνια, εγκαθιστούσε τα σμήνη των μελισσών μέσα σε πήλινα δοχεία ή σε 
σκαμμένους κορμούς δέντρων, σε πλεκτά καλάθια χρισμένα με λάσπη, σε ξύλινα κιβώτια, σε βαρέλια και, 
τέλος, σε τελειοποιημένες κυψέλες. Σκοπός του ήταν να έχει το μελίσσι κοντά του, να το περιποιείται και να 
απολαμβάνει ευκολότερα τα προϊόντα που παράγει, δηλαδή το μέλι και το κερί. 
Όταν τα σμήνη ζουν στη φυσική τους κατάσταση μέσα σε κούφια δέντρα ή σπήλαια, πολλοί τα ονομάζουν 
άγρια μελίσσια, αλλά η ονομασία αυτή δεν είναι σωστή. Άγριες και ήμερες μέλισσες δεν υπάρχουν. Όπως 
κι αν ζουν, έχουν τα ίδια ένστικτα και τις ίδιες συνήθειες, επίσης, δεν είναι δυνατόν να εξημερωθούν από 
τον άνθρωπο, όπως τα άλλα κατοικίδια ζώα, διότι η ζωή τους είναι πολύ σύντομη. Λανθασμένη είναι ακόμη 
και η ιδέα μερικών ότι τα μελίσσια γνωρίζουν τον κύριό τους. Κάθε άλλο μάλιστα: επειδή η μέλισσα δεν 
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μπορεί να εξημερωθεί, αναγκάζεται ο άνθρωπος να μελετήσει και να μάθει τις συνήθειες της και τα φυσικά 
της , ώστε να μπορεί να την περιποιείται χωρίς να του επιτίθεται και να τον τσιμπά, αλλά απεναντίας να 
αναγκάζεται να εκτελεί το θέλημα του κυρίου της. 
Ας εξετάσουμε τώρα λεπτομερέστερα ,και ας δούμε τι είναι το σμήνος των μελισσών. Όπως είπαμε ,το 
πολυπληθές σμήνος είναι μια μεγάλη οικογένεια ,η οποία αποτελείται από μία μάνα ,που συνήθως 
ονομάζεται βασίλισσα ,από πολλές χιλιάδες συνηθισμένων μελισσών ,που τις ονομάζουμε εργάτριες και 
από μερικές εκατοντάδες αρσενικές μέλισσες ,που τις ονομάζουμε κηφήνες .Τη βασίλισσα σπάνια τη βλέπει 
ο άνθρωπος έξω ,γιατί δεν βγαίνει από την κυψέλη παρά ελάχιστες φορές σε όλη της τη ζωή. 
 

 

Σμηνουργία 
Η σμηνουργία είναι ο τρόπος με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι οικογένειες των μελισσών. Αφού, όπως 
είδαμε προηγουμένως, οι μέλισσες δεν μπορούν να ζήσουν παρά μόνο ως οικογένειες, άρα και κατά 
οικογένειες πρέπει να μεταναστεύουν για να σκορπίζονται στον κόσμο. Ο καιρός της σμηνουργίας δεν είναι 
ο ίδιος για όλες τις περιοχές. Συνήθως γίνεται την άνοιξη κατά τον Απρίλιο ή τον Μάιο, όταν η του 
μελισσιού φτάσει στο ανώτατο όριο. Η σμηνουργία είναι αποτέλεσμα κυρίως της στενόχωρης κατάστασης 
που δημιουργείται μέσα στην κυψέλη από την αδιάκοπη αύξηση του πληθυσμού και την αφθονία των 
αποθηκευμένων τροφών. Μολονότι δεν είναι ένστικτο βαθιά ριζωμένο στη μέλισσα, εντούτοις δεν αποτελεί 
κανόνα χωρίς εξαίρεση, γιατί δεν σμηνουργήσουν τα μελίσσια. Μέσα σ' ένα μελισσοκομείο μπορεί άλλα να 
σμηνουργήσουν και άλλα όχι. Έπειτα, υπάρχουν χρονιές που σμηνουργούν περισσότερα μελίσσια και 
χρονιές που δεν σμηνουργεί κανένα. Η επίδραση των καιρικών συνθηκών είναι μεγάλη στο ζήτημα της 
σμηνουργίας, αλλά και οι συνθήκες που επικρατούν μέσα στην κυψέλη έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Όταν 
αποφασιστεί η σμηνουργία, ένα μέρος του πληθυσμού, κάποτε το μεγαλύτερο, αφήνει την κατοικία του, και 
μαζί με τη βασίλισσα φεύγει μακριά για να εγκατασταθεί σε άλλη κατοικία. 
 

 
 
Πώς αποφασίζεται η σμηνουργία 
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Είναι άγνωστο το πώς και από ποιον λαμβάνεται η σοβαρή αυτή απόφαση, και θα μείνει ίσως για πάντα 
μυστήριο στον άνθρωπο, εκτός αν κατορθώσει ποτέ να ανακαλύψει πώς συνεννοούνται μεταξύ τους οι 
μέλισσες. Τούτο όμως δε μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το 
πρακτικό μέρος, για να ξέρουμε τι προηγείται του αφεσμού και τι γίνεται ύστερα απ αυτόν. 
Μέσα λοιπόν στη μητρική κυψέλη, όταν ληφθεί η απόφαση της σμηνουργίας, αρχίζουν οι μέλισσες να 
προετοιμάζουν τους διαδόχους της βασίλισσας που πρόκειται ν' αναχωρήσει. Πώς γίνεται αυτή η 
προετοιμασία; Κατασκευάζουν μερικά μεγάλα κέρινα κελιά πάνω στις κηρήθρες, τα οποία διαφέρουν 
τελείως από τα συνηθισμένα εξάγωνα κελιά, γιατί μοιάζουν στην αρχή μεν με το κύπελλο ενός βελανιδιού 
που έχει το στόμιό του γυρισμένο προς τα κάτω, όταν δε συμπληρωθούν μοιάζουν πολύ με αράπικο φιστίκι. 
Τα κελιά αυτά τα ονομάζουμε βασιλικά κελιά, γιατί μέσα σ' αυτά πρόκειται να γεννηθούν και να 
μεγαλώσουν οι νέες βασίλισσες. Όταν κατασκευαστούν αυτά τα κελιά, που ο αριθμός τους ποικίλει 
ανάλογα με τη δύναμη του μελισσιού, τη ράτσα των μελισσών και την επιθυμία προς σμηνουργία, η 
βασίλισσα γεννά, ή μάλλον την αναγκάζουν να γεννήσει, από ένα αβγό μέσα σε κάθε βασιλικό κελί. Τα 
αβγά αυτά εκκολάπτονται σε τρεις μέρες, γεννιέται το σκουλήκι, μεγαλώνει επί πεντέμιση πλέκει μέρες, 
πλέκει το κουκούλι του, μένει κλεισμένο άλλες επτάμισι μέρες, και την 16η μέρα τρυπά το κουκούλι του, 
και βγαίνει μια νέα βασίλισσα. Το σκουλήκι της βασίλισσας, όταν γεννιέται, δεν διαφέρει από το σκουλήκι 
μιας εργάτριας, αλλά από την 3η μέρα της γέννησής του τρέφεται με μια ιδιαίτερη τροφή, ένα είδος 
θρεπτικής κρέμας που την ονομάζουμε βασιλικό πολτό. Σ' αυτόν οφείλει η βασίλισσα την τελειότερη 
σωματική διάπλασή της. Τα αβγά δεν τα γεννά η βασίλισσα μέσα σε όλα τα βασιλικά κελιά την ίδια μέρα, 
αλλά προοδευτικά. Ο αφεσμός γίνεται όταν σφραγιστούν τα πρώτα βασιλικά κελιά, εάν ο καιρός το 
επιτρέψει. Αυτός λέγεται πρώτος αφεσμός, γιατί γίνονται και δευτερεύοντες αφεσμοί. Η συνηθισμένη ώρα 
όπου γίνεται ο αφεσμός είναι μεταξύ 1Ο π.μ και 2 μ.μ. Λίγο πριν βγει το σμήνος, ενώ στην είσοδο της 
παρατηρείται η συνηθισμένη κίνηση μέσα στην κυψέλη επικρατεί ασυνήθιστος αναβρασμός. Οι μέλισσες 
που πρόκειται να βγουν με το σμήνος ορμούν στα κελιά που περιέχουν μέλι και γεμίζουν το σάκο τους, για 
να έχουν παρακαταθήκη τροφής επί 1-2 μέρες. 
Για το λόγο αυτό οι μελισσών του αφεσμού είναι συνήθως ήμερες και πολύ λίγο επιθετικές, γιατί είναι 
χορτάτες. Και τότε ξαφνικά ένα αμέτρητο πλήθος μέλισσες αρχίζει να βγαίνει από την είσοδο και να 
στριφογυρίζει στον αέρα, στην αρχή γύρω- γύρω από την κυψέλη, και σιγά-σιγά να συμπυκνώνεται και να 
κατευθύνεται προς κάποιο δέντρο ή άλλο αντικείμενο εκεί κοντά, και να κάθεται πάνω σε κανένα κλωνάρι, 
όπου να σχηματίζει ένα πελώριο ζωντανό τσαμπί. Συνήθως η βασίλισσα βγαίνει μαζί με τις τελευταίες 
μέλισσες. 

 
 

Στο κλωνάρι όπου θα κρεμαστεί το πρώτο σμήνος παραμένει επί πολλές ώρες, και μερικές φορές κι ένα 
εικοσιτετράωρο, πριν φύγει για να εγκατασταθεί στο μέρος που διάλεξε. Τ ο μέρος αυτό φαίνεται ότι το 
βρίσκουν από πριν, με προσκόπους που στέλνουν προς ανίχνευση. Επομένως, ο μελισσοκόμος έχει όλο τον 
καιρό για να αντιληφθεί το σμήνος, να το μαζέψει και να το τοποθετήσει μέσα σε δική του κυψέλη. 
Για να μαζέψει το σμήνος δεν έχει παρά να κρατήσει από κάτω ένα καλάθι ή ένα κιβώτιο και το δώσει ένα 
δυνατό χτύπημα στο κλωνάρι του δέντρου, οπότε ολόκληρο το σμήνος πέφτει μέσα. Τότε τοποθετεί το 
καλάθι ή το κιβώτιο κάτω, εκεί κοντά, για να μαζευτούν οι μέλισσες του σμήνους που δεν έπεσαν μαζί αλλά 
πέταξαν την ώρα του χτυπήματος. 
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Όταν μαζευτούν όλες, μπορεί να εγκαταστήσει το σμήνος μέσα σε κυψέλη. Αν όμως ο μελισσοκόμος δεν 
αντιληφθεί το σμήνος, τότε αυτό φεύγει και εγκαθίσταται σε κανένα κούφιο δέντρο, ή σε καμιά άδεια 
κυψέλη, ή σε άλλο μέρος της αρεσκείας του, το οποίο, όπως είπαμε, το βρίσκει με τους προσκόπους που 
στέλνει γι' αυτό το σκοπό. Στη νέα του κατοικία, η πρώτη δουλειά του σμήνους είναι να χτίσει κηρήθρες, κι 
ευθύς αμέσως αρχίζει η συνηθισμένη δραστηριότητα της κυψέλης. 
Μερικές φορές συμβαίνει το σμήνος να επιστρέψει πίσω στην κυψέλη του από το μέρος που κρεμάστηκε. 
Τούτο γίνεται αν για οποιονδήποτε λόγο χαθεί η βασίλισσά του. Δεν κρεμιούνται όλα τα σμήνη από κλαδιά 
δένδρων. Πολλές φορές κάθονται σε φράκτες, σε θάμνους, σε πανύψηλα δέντρα. Το μάζεμά τους τότε είναι 
δύσκολο, και χρειάζεται έμπειρος μελισσοκόμος για να το πετύχει. 
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Συλλογή μελιού (τρύγος) 
Η εποχή της μεγάλης συγκομιδής, στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, συμπίπτει με την αρχή του 
καλοκαιριού, δηλαδή αρχές Ιουνίου. Η συγκομιδή αυτή προέρχεται κυρίως από αρωματικά άνθη του 
βουνού, όπως είναι το θυμάρι, η ρίγανη, το φασκόμηλο και τα παρόμοια, ή δέντρα όπως ο ευκάλυπτος , η 
φλαμουριά, η ακακία Κ.ά. Μόλις αυτά φυτά αρχίσουν να ανθίζουν, αρχίζει και η πυρετώδης εργασία της 
κυψέλης. Οι μέλισσες βγαίνουν πρωί-πρωί, συχνά μάλιστα μόλις φέξει, πετούν με ταχύτητα βέλους, 
επισκέπτονται τους ανθισμένους θάμνους και τα δέντρα, κι επιστρέφουν φορτωμένες με το νέκταρ, για να 
πέσουν βαριές και λαχανιασμένες στη είσοδο της κυψέλης. Όταν μπουν μέσα στην κυψέλη, αδειάζουν στις 
κηρήθρες το νέκταρ που έφεραν, ξεκουράζονται λίγο, και ξαναβγαίνουν για να επαναλάβουν την ίδια 
εργασία έως ότου σκοτεινιάσει ή τις εμποδίσει η κακοκαιρία. Μεγάλη κίνηση παρατηρείται καθημερινά 
στην είσοδο της κυψέλης καθ' όλο το διάστημα της μεγάλης αυτής ανθοφορίας, η οποία διαρκεί συνήθως 
30-45 μέρες. 
 

  
 
Μέρη της κυψέλης 
 
Βάθρο, Βάση, Εμβρυοθάλαμος, Αποθήκη, Σκέπασμα 
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Δυσκολίες – Προβλήματα 

Δεν έχει όμως μόνο πλεονεκτήματα και αισιόδοξες προοπτικές η μελισσοκομία έχει και δυσκολίες και 
προβλήματα τα σπουδαιότερα των οποίων είναι: 

1. Το σχετικά μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, που σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτω από 100 
κυψέλες. Μια μικρή εκμετάλλευση δεν μπορεί να έχει ούτε την οργάνωση ούτε τον εξοπλισμό που απαιτεί η 
σύγχρονη μελισσοκομία και κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι όσο πρέπει παραγωγική και ανταγωνιστική. 

2. Η έλλειψη προστασίας της ποιότητας του ελληνικού μελιού. Το ελληνικό μέλι είναι αναγνωρισμένο 
διεθνώς για την εξαίρετη ποιότητά του που όμως δεν προστατεύεται με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται από 
τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές και τις νοθείες και επομένως να μην πληρώνεται στην πραγματική του αξία που 
έπρεπε και μπορούμε να είναι υψηλή. 
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3. Η έλλειψη εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης. Δεν υπάρχει στις αρμόδιες για την 
υποστήριξη του κλάδου υπηρεσίες προσωπικό με ειδικές γνώσεις στη μελισσοκομία και ο κλάδος 
υποστηρίζεται από το προσωπικό που ασχολείται με τους υπόλοιπους κλάδους ζωικής παραγωγής. 

4. Η εξαίρεση του κλάδου από την εξισωτική αποζημίωση και κάθε οικονομική ενίσχυση για τη 
μείωση του κόστους παραγωγής. 

5. Η παντελής έλλειψη προστασίας και βελτίωσης της μελισσοκομίας χλωρίδος. 

6. Η έλλειψη χώρων για την τοποθέτηση των μελισσιών στις περιοχές μεγάλων μελισσοβοσκών με 
αποτέλεσμα τα μελίσσια να τοποθετούνται κατά μήκος και πολύ κοντά σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία 
που και κίνδυνο για τους διερχόμενους ενέχει και ζημιά στους μελισσοκόμους προκαλεί και παρανομία 
αποτελεί. 

7. Οι ζημιές από την αλόγιστη και κακή χρήση των γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες και κυρίως 
στα εσπεριδοειδή και το βαμβάκι που αποθαρρύνουν τους μελισσοκόμους, από την εκμετάλλευση των πολύ 
καλών αυτών μελισσοβοσκών της περιοχής. 

Με βάση όλα όσα εξετέθησαν παραπάνω για την υφισταμένη κατάσταση τα προβλήματα αλλά και τις 
δυνατότητες του κλάδου θεωρούμε ότι η μελισσοκομία μπορεί και πρέπει να επεκταθεί και να βελτιωθεί. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ 

ΝΑ: Πόσο εύκολο είναι να γίνει κάποιος μελισσοκόμος; Τι είδους εκπαίδευση ή εμπειρία χρειάζεται; 

Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρώ ότι είναι να σου αρέσει αυτό που κάνεις. Αν είσαι π.χ. υπάλληλος 
γραφείου, μπορεί να μην σου αρέσει η δουλειά σου αλλά να καταφέρνεις να κρατάς το επίπεδο της εργασίας 
σου σε ένα ανεκτό επίπεδο για να μπορείς να βγάζεις τα προς το ζην και όχι μόνο. Αν δεν αγαπάς όμως την 
δουλειά του μελισσοκόμου είναι σίγουρο ότι πολύ γρήγορα θα τα παρατήσεις. 

Θεωρώ ότι για να ξεκινήσει ένας νέος μελισσοκόμος σε σωστές βάσεις είναι πολύ χρήσιμο να «καθίσει» 
δίπλα σε έναν έμπειρο επαγγελματία για να μάθει τα βασικά. Αυτό θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί 
και πέρα υπάρχουν πολλά σεμινάρια που γίνονται συχνά και απευθύνονται σε αρχάριους τα οποία είναι 
σημαντικά καθώς πιστεύω ότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να πει ότι γνωρίζει τα πάντα για τις μέλισσες! Φυσικά 
σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από ότι στο παρελθόν καθώς στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να 
βρει άπειρες πηγές πληροφόρησης, άρθρα από bloggers-μελισσοκόμους, ομάδες υποστήριξης νέων 
μελισσοκόμων στα κοινωνικά δίκτυα, tutorials με βίντεο στο youtube κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος 
μελισσοκόμος πρέπει να είναι έτοιμος για πολλές ώρες διαβάσματος και έρευνας!! Άλλωστε είναι γνωστό 
ότι οι πιο διαβασμένοι αγρότες-κτηνοτρόφοι είναι οι μελισσοκόμοι! 

 



46 
 

ΝΑ: Ποια ήταν τα πρώτα σας βήματα για να στήσετε τε δικό σας μελισσοκομείο; 

Κολλήσαμε το μικρόβιο από τον πατέρα μου ο οποίος ήταν χομπίστας μελισσοκόμος και είχε 4 κυψέλες. 
Στην αρχή ξεκινήσαμε με προοπτική να συνεχίσουμε το χόμπι, να βγάλουμε το μέλι της χρονιάς και να 
δώσουμε και από ένα βαζάκι στους φίλους μας. Στην πορεία όμως αρχίσαμε να βλέπουμε τους εαυτούς μας 
ως κάτι παραπάνω από χομπίστες και να συνειδητοποιούμε ότι κάθε φορά περιμέναμε πώς και πώς πότε θα 
κάνουμε την επόμενη επιθεώρηση των κυψελών. Είχαμε δίπλα μας έναν έμπειρο μελισσοκόμο ο οποίος μας 
βοήθησε σε κάποια βασικά πράγματα, παρακολουθήσαμε σεμινάρια, διαβάσαμε βιβλία και ξοδέψαμε 
άπειρες ώρες στο διαδίκτυο ψάχνοντας πληροφορίες. 

ΝΑ: Ποιες προδιαγραφές πρέπει να έχει η περιοχή για να μπορέσει κάποιος να στήσει ένα μελισσοκομείο; 

Εάν αποφασίσεις να γίνεις μελισσοκόμος πρέπει να έχεις αποδεχτεί ότι στο εξής η ζωή σου θα είναι 
νομαδική. Η περιοχή όπου θα στήσεις το μελισσοκομείο δεν μπορεί να είναι σταθερή καθώς θα πρέπει να 
μετακινείς τις κυψέλες ανάλογα με την εποχή, την ανθοφορία και τις καιρικές συνθήκες. Ένας τυπικός 
μελισσοκόμος μπορεί μέσα στην ίδια χρονιά να μετακινήσει τις κυψέλες του έως και 6-8 φορές από τον 
Έβρο μέχρι την Πελοπόννησο για να εκμεταλλευτεί π.χ. την μελιτοέκκριση του πεύκου, του έλατου, την 
ανθοφορία του θυμαριού, της σουσούρας κ.α. Δυστυχώς όμως οι μετακινήσεις πλέον έχουν γίνει ασύμφορες 
λόγω της αύξησης των καυσίμων και οι μελισσοκόμοι προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους 
με όσο το δυνατόν λιγότερες μετακινήσεις, κάτι που είναι πολύ δύσκολο. 

 

Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο για την περιοχή όπου θα στηθεί το μελισσοκομείο είναι η απόσταση από 
οργανωμένες καλλιέργειες όπου γίνεται ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται 
στην ποιότητα του μελιού αλλά στον αφανισμό των μελισσών (οπότε έτσι και αλλιώς δεν μπορεί να 
παραχθεί και μέλι). Δυστυχώς το πρόβλημα με τα φυτοφάρμακα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις καθώς 
σήμερα υπολογίζεται ο πληθυσμός των μελισσών παγκοσμίως έχει μειωθεί έως και 50% εξαιτίας των 
φυτοφαρμάκων. Πρόκειται για την αέναη μάχη της ζωής ενάντια στο κέρδος των πολυεθνικών και η 
αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχουν σημειωθεί πολλές νίκες για τους μελισσοκόμους (και όχι μόνο) 
στο κομμάτι αυτό. Πριν λίγες εβδομάδες μάλιστα η ΕΕ απαγόρευσε τη χρήση φυτοφαρμάκων που έχουν 
συνδεθεί με τον θάνατο των μελισσών. Είναι χαρακτηριστική ή πρόβλεψη του Αϊνστάιν ότι «Όταν 
εξαφανιστούν οι μέλισσες η ανθρωπότητα θα έχει ακόμα 4 χρόνια ζωής!!» 

ΝΑ: Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός που πρέπει να έχει ο μελισσοκόμος;  

Τα βασικά εργαλεία είναι το ξέστρο και το καπνιστήρι τα οποία είναι απαραίτητα για την επιθεώρηση των 
μελισσιών καθώς και η στολή για την προστασία από τα τσιμπήματα. Από εκεί και πέρα βοηθάει πολύ εάν 
υπάρχει ένας χώρος όπου μπορεί να στηθεί ένα μελισσοκομικό εργαστήριο για τη συντήρηση των κυψελών, 
το πέρασμα των κηρήθρων κ.α 

ΝΑ: Ποια είναι τα βασικά προϊόντα ενός μελισσιού; 

Εκτός από το μέλι, τα βασικά προϊόντα περιλαμβάνουν: 

- Τη γύρη, η οποία είναι η πλουσιότερη φυσική τροφή σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, απαραίτητα αμινοξέα, 



47 
 

ορμόνες, ένζυμα και άλλα χρήσιμα συστατικά για τη διατροφή μας. Χρησιμοποιείται στη 
φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία καλλυντικών, στη διατροφή ανθρώπου σε διάφορες έρευνες για τις 
αλλεργίες, σε προγράμματα βελτίωσης φυτών και στην επικονίαση φρούτων και λαχανικών. 

- Το βασιλικό πολτό, ο οποίος είναι μια πλούσια πηγή βιταμινών, ανόργανων στοιχείων και αμινοξέων. 
Ορισμένες ευεργετικές επιδράσεις του αφορούν στην αντιμετώπιση των ρευματικών αρθρίτιδων, στη 
μείωση της πίεσης του αίματος, στη θεραπεία της χρόνιας δυσκοιλιότητας, 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 σωματικής δύναμης. 

και σωματικής δύναμης. 

- Την πρόπολη, η οποία 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. Έχει διάφορες φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. 
Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία καλλυντικών και ως αντιμικροβιακό. Ενισχύει τα τριχοειδή αγγεία, 
καταπολεμά την αναπνευστική ανεπάρκεια, αναστέλλει την ανάπτυξη του μελανώματος και τα κακοήθη 
νεοπλασματικά κύτταρα (καρκίνος) και είναι αντιδιαβητικό. 

- Το κερί, το οποίο είναι ένα μίγμα από 300 περίπου ουσίες που είναι απίθανο να συνθέσει ο άνθρωπος. Το 
κερί χρησιμοποιείται 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 αρρώστιες και προβλήματα του άνω αναπνευστικού αγωγού. Χρησιμοποιείται στη 
βιομηχανία καλλυντικών. 

- Το δηλητήριο, το οποίο περιέχει αρκετές ουσίες που είναι ενδιαφέρουσες από βιοχημική και 
φαρμακολογική πλευρά όπως είναι η μελιτίνη, απαμίνη, ισταμίνη, ντοπαμίνη, κ.α. Χρησιμοποιείται για τη 
θεραπεία ρευματοειδούς αρθρίτιδας και για το γαστρικό έλκος. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται στη 
θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα αποδείχτηκε ότι σκοτώνει τα 
καρκινογόνα κύτταρα, ενώ δεν επηρεάζει τα υγιή. 
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ΝΑ: Ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσει κάποιος μελισσοκομικό βιβλιάριο; 

Αρχικά θα πρέπει να απευθυνθεί Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας 
του και υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση. Εκεί πέρα από τα απαραίτητα (Υπέυθυνες Δηλώσεις, Φωτογραφίες 
κλπ θα πρέπει να καταθέσει και αποδεικτικά στοιχεία περί απόκτησης μελισσοσμηνών  και βεβαίωση της 
κατοχής τους από τον Μελισσοκομικό ή Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής του.  Στη συνέχεια γίνεται 
επιτόπιος έλεγχος και εάν όλα είναι εντάξει εκδίδεται το μελισσοκομικό βιβλιάριο. Ορισμένες φορές η 
διαδικασία μπορεί να γίνει αρκετά πιο δύσκολη από ότι φαίνεται… 

ΝΑ: Η Ελλάδα απείχε στη ψηφοφορία για την τελικά διετή απαγόρευση τριών θανατηφόρων για τις 
μέλισσες  φυτοφαρμάκων. Ο βασικός λόγος ήταν ότι στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται πολύ πιο επικίνδυνα 
φυτοφάρμακα. Τελικά υπάρχει ελπίδα ή ό,τι τρώμε είναι μολυσμένο; 

Θεωρώ ότι είναι απίθανο να προμηθευτεί κανείς μέλι από ανεξάρτητο παραγωγό το οποίο να είναι 
μολυσμένο. Πρώτα από όλα, εάν τα φυτά όπου θα βοσκήσουν οι μέλισσες είναι μολυσμένα το πιθανότερο 
είναι ότι θα πεθάνουν πριν προλάβουν να παράξουν μέλι. Αλλά αυτό αφορά το μέλι και μόνο αυτό. 
Δυστυχώς οτιδήποτε τρώμε σήμερα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό έχει υποστεί κάποια επέμβαση, είτε αυτή 
σχετίζεται με τους μεταλλαγμένους σπόρους, είτε με τη χρήση φυτοφαρμάκων είτε με τη γενικότερη 
ρύπανση και μόλυνση της ατμόσφαιρας, του αέρα, και των υδροφόρων στρωμάτων. Ακόμα και αυτός που 
έχει ένα μικρό κήπο και καλλιεργεί μόνος του τα λαχανικά του δεν μπορεί να είναι σίγουρος ούτε για την 
ποιότητα του νερού της βροχής, ούτε για το χώμα του κήπου και συχνά  ούτε για την προέλευση των 
σπόρων που χρησιμοποιεί. Αν υπάρχει ελπίδα για να μην τρώμε μολυσμένα θα πρέπει να την αναζητήσουμε 
στις Τοπικές Κοινότητες Ανταλλαγής Σπόρων (Πελίτι), στην καλλιέργεια των δικών μας κήπων, στην 
ενημέρωση γύρω από θέματα που αφορούν τις βιολογικές καλλιέργειες, στις αυτοοργανωμένες ομάδες 
καλλιεργητών και στην οργανωμένη αντίσταση κατά των ορέξεων των πολυεθνικών που ελέγχουν την 
διατροφή μας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των ορέξεων αυτών είναι η πρόσφατη νομοθεσία στις 
ΗΠΑ σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η καλλιέργεια από ιδιώτες και μικροκαλλιεργητές (ουσιαστικά 
απαγορεύονται οι γνωστοί μας μπαξέδες!!!). Εάν λοιπόν δεν αντισταθούμε όλοι σε αυτές τις τάσεις τότε 
πολύ σύντομα όλοι θα τρώμε αποκλειστικά προϊόντα της Monsanto και της Nestle! 

 

ΝΑ: Με τη μείωση της μελισσοκομικής χλωρίδας και τη μεγάλη συγκέντρωση μελισσοκομείων στη χώρα 
μας, μήπως είναι ώρα να δοθεί μια νέα κατεύθυνση στους μελισσοκόμους; 

Ναι, και αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι μπορούν να την πάρουν οι μελισσοκόμοι από μόνοι τους, ειδικά οι 
νέοι στο επάγγελμα. Σήμερα η μέση τιμή για 1 κιλό μέλι από ανεξάρτητο παραγωγό είναι 6 ευρώ. 
Αναλογιζόμενοι τον κόπο και τον χρόνο για να παραχθεί αυτό το κιλό και σε σχέση μάλιστα με άλλα 
περισσότερο βιομηχανοποιημένα προϊόντα η τιμή αυτή είναι εξευτελιστική, την ίδια στιγμή που στο 
εξωτερικό μέλι πολύ χαμηλότερης ποιότητας μπορεί να πωλείται μέχρι και 30ευρώ/κιλό! 

Σε κάποιο βαθμό αυτό οφείλεται και στην έλλειψη βασικών γνώσεων της αγοράς, του marketing και των 
δυνατοτήτων που υπάρχουν. Στην Ελλάδα έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό μελισσοκόμων στον κόσμο και 
τον δεύτερο σε αριθμό κυψελών μετά από την Ισπανία. Το μέλι θα πρέπει να αναδειχθεί λοιπόν ως ένα από 
τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα μας ειδικά εφόσον η ετήσια παραγωγή παγκοσμίως δεν καλύπτει την ζήτηση. 
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Και επειδή στην Ελλάδα των μνημονίων και της «ανάπτυξης» αυτά ακούγονται ως όνειρο θερινής νυκτός, 
θα πρότεινα σε κάθε νέο μελισσοκόμο να εμπορευτεί μόνος του τα προϊόντα του και να βρει τρόπους να τα 
προωθήσει στο εξωτερικό! 
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Μελισσοκομικά Φυτά 
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΙΤΟΦΟΡΙΕΣ!!! 
 
   Ως μελισσοκομικό φυτό ορίζεται το φυτό που παρέχει τροφή στην μέλισσα. Αυτή η τροφή 
μπορεί να είναι νέκταρ, μελιτώματα ή γύρη ενώ υπάρχουν και φυτά που παρέχουν τόσο 
νέκταρ όσο και γύρη. Η περίοδος που ένα φυτό δίνει νέκταρ ή γύρη λέγεται περίοδος 
μελιτοφορίας, ή απλά μελιτοφορία. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στη μελιτοφορία του 
θυμαριού εννοούμε την περίοδο που αυτό δίνει νέκταρ ή και γύρη ενώ αν αναφερόμαστε 
στη μελιτοφορία φυτών που δίνουν μελιτώματα(π.χ. πεύκο), μελιτοφορία καλείται η 
περίοδος που το μελίτωμα είναι διαθέσιμο στις μέλισσες. Από τα χιλιάδες μελισσοκομικά 
φυτά που υπάρχουν, κάποια είναι πιο  σημαντικά από άλλα. Τα κριτήρια με τα οποία ένα 
μελισσοκομικό φυτό χαρακτηρίζεται ως καλό ή κακό, με διάφορες ενδιάμεσες διαβαθμίσεις, 
είναι διαφορετικά για τη μέλισσα και το μελισσοκόμο. Οι μέλισσες επιλέγουν τα φυτά που 
επισκέπτονται με κριτήρια καθαρά διατροφικά. Προτιμούν φυτά που δίνουν νέκταρ με 
υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και γύρη με υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόμενο. Επίσης 
αποφεύγουν κάποια φυτά λόγω της ιδιόμορφης κατασκευής των ανθέων τους, η οποία 
καθιστά δύσκολη τη συλλογή του νέκταρος. Από την πλευρά του, ο παραγωγός θεωρεί καλά 
μελισσοκομικά φυτά αυτά που θα του φέρουν μεγαλύτερο κέρδος. Έτσι, το θυμάρι 
θεωρείται πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό επειδή το παραγόμενο μέλι έχει υψηλή τιμή. 
Επίσης, η παραγωγή μελιού που μπορεί να δώσει μια συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι 
σημαντική και σχετίζεται με την ποσότητα του νέκταρος ή μελιτώματος που δίνει το φυτό. 
Τέλος ,η περίοδος άνθησης και το αν γίνονται ψεκασμοί κατά την άνθηση αποτελούν δύο 
ακόμα σημαντικά κριτήρια. Πρέπει να πούμε όμως ότι καλά μελισσοκομικά φυτά και για 
τον μελισσοκόμο είναι αυτά που προτιμούν και οι μέλισσες, καθώς αυτά διατηρούν τα 
μελίσσια του υγιή και δυνατά, αποφέροντας του μεγαλύτερη παραγωγή μελιού. 
 
     Τα μελισσοκομικά φυτά της χώρας μας είναι: 
 
 
Αγγελική. Λατινική ονομασία Pittosporum tobira. Ανθίζει από μέσα Μαΐου έως μέσα Ιουνίου. Καλό 
μελισσοκομικό φυτό. Δίνει γύρη και μέλι. 
 

 
 
 
Αγιοκαρότα. Λατινική ονομασία Daucus carota. Ανθίζει από μέσα Μαΐου έως αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν 
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είναι καλό μελισσοκομικό φυτό αλλά αν δεν υπάρχουν άλλες ανθοφορίες μπορεί να δείτε μέλισσες να 
παίρνουν γύρη. 

 
 
Αγκάθι. Λατινική ονομασία Onopordum sp. Ανθίζει από αρχές Μαΐου έως τέλη Ιουνίου. Καλό 
μελισσοκομικό φυτό. Δίνει γύρη και μέλι. 
 

 
 
Αγριοαχλαδιά. Λατινική ονομασία Pyrus communis. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές Απριλίου. 
Δίνει άφθονα γύρη και μέλι. 
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Αγριοβίκος κίτρινος. Λατινική ονομασία Vicia sp. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές Μαΐου. 
Δίνει γύρη και μέλι. 

 
 
Αγριοβίκος μωβ. Λατινική ονομασία Vicia sp. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές Μαΐου. Δίνει 
γύρη και μέλι. 

 
 
Αγριβίκος ροζ. Λατινική ονομασία Vicia sp. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές Μαΐου. Δίνει γύρη 
και μέλι. 

 
 
Αγριολαψάνα Άσπρη . Λατινική ονομασία Hirschfeldia incana. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως τέλη 
Απριλίου. Δίνει γύρη. 
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Αγριομαργαρίτα. Λατινική ονομασία Chrysamthemum coranarum. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως 
τέλη Μαΐου. Μπορεί να δείτε μέλισσες να την επισκέπτονται. Δεν είναι καλό μελισσοκομικό φυτό. 
 

 
 
Αγριονεραγγούλα, Λατινική ονομασία Ranunculus sp. Ανθίζει από αρχές Μαρτίου έως τέλη Απριλίου. 
Δίνει γύρη και λίγο νέκταρ. 

 
 
Αγριοράδικο Ταραξάκος. Λατινική ονομασία Taraxacum officinalis. Πολυετής πόα, που φύεται σε όλη τη 
χώρα. Ανθίζει το Μάιο και δίνει νέκταρ για 2 περίπου εβδομάδες. Η περίοδος μελιτοφορίας επιμηκύνεται 
από ζεστές ημέρες. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Αγριοσέλινο. Λατινική ονομασία Smyrnium sp. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως τέλη Μαρτίου. Δίνει 
λίγο νέκταρ και γύρη. 
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Αγριοχαρουπιά. Λατινική ονομασία Ceratonia siliqua. Ανθίζει μέσα Οκτωβρίου έως αρχές Ιανουαρίου. 
Δίνει πολύ νέκταρ. 

 
 
Αθάνατος. Λατινική ονομασία Agave americanus. Ανθίζει μέσα Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου.Δίνει νέκταρ και 
γύρη. 

 
 
Άσπρη Ακακία. Λατινική ονομασία Robinia pseudoacacia. Φυλλοβόλο δένδρο, που φύεται σε όλη τη 
χώρα. Ανθίζει τον Απρίλιο, με κάθε άνθος να "ζει" 5-6 μέρες. Δίνει άφθονο νέκταρ πολύ πλούσιο σε 
σάκχαρα. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε εκτάριο με ακακίες μπορεί να δώσει παραγωγή 500kg μελιού. Το 
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παραγόμενο μέλι είναι πολύ γλυκό, με απαλό άρωμα. 
 

 
 
Αμάραντο Ελίχρυσο. Λατινική ονομασία Helichrysum cf.barrelieri. Ανθίζει αρχές Απριλίου έως μέσα 
Μαΐου. Οι μέλισσες το επισκέπτονται συχνά για γύρη. 

 
 

Αμυγδαλιά. Λατινική ονομασία Prunus amygdalus. Φυλλοβόλο δέντρο, που καλλιεργείται σε όλη τη χώρα. 
Ανθίζει από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο, ανάλογα με την ποικιλία. Η γύρη της είναι πολύ θρεπτική, ενώ το 
νέκταρ μερικώς πλούσιο σε σάκχαρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μελισσοκομικό φυτό, παρέχοντας γύρη 
και νέκταρ στο ξεκίνημα της ανάπτυξης του μελισσιού, όταν έχει λίγο πληθυσμό και παρέχει πολύ γόνο. Τα 
μελίσσια θα πρέπει μα απομακρυνθούν αμέσως μετά το τέλος της άνθησης επειδή ξεκινούν οι ψεκασμοί. 
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Αναγαλλίδα. Λατινική ονομασία Anagalis cf. Arvensis. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τέλη 
Απριλίου. Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Ανεμώνα. Λατινική ονομασία Anemone sp . Ανθίζει από μέσα Δεκεμβρίου μέχρι μέσα Απριλίου. Δίνει 
νέκταρ και γύρη. 

 
 
Ανθιλίδα. Λατινική ονομασία Anthyllis sp. Ανθίζει τέλη Μαΐου έως τέλη Ιουλίου. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Αρκουδόβατος. Λατινική ονομασία Smilax Aspera. Ανθίζει από τέλος Αυγούστου μέχρι μέσα Νοεμβρίου. 
Καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
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Ασπάλαθος. Λατινική ονομασία Calycotome villosa. Αρχές Μαρτίου. Δίνει λίγη γύρη. 
 

 
 
Αστιβή. Λατινική ονομασία Poterium spinosum. Ανθίζει από αρχές Μαρτίου έως μέσα Μαΐου. Δίνη γύρη. 
 

 
 
Αστύρακας. Λατινική ονομασία Styrax officinalis. Ανθίζει από τέλη Μαρτίου έως τέλη Απριλίου. Δίνει 
νέκταρ και γύρη. 

 
 
Ασφάκα. Λατινική ονομασία Phlomis cf. fruticosa. Ανθίζει από τέλη Μαρτίου έως τέλη Απριλίου. Δίνει 
νέκταρ και γύρη. 
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Ασφόδελος, Ασπορδίλας. Λατινική ονομασία Asphodelus sp. Ανθίζει αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές 
Απριλίου. Πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Αχινοπόδι. Λατινική ονομασία Genista acanthociad. Ανθίζει από μέσα Μαρτίου έως μέσα Μαΐου. Δίνει 
νέκταρ και γύρη. 

 
 
Βαμβάκι. Ετήσιο φυτό, που καλλιεργείται σε Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Ανθίζει κατά τα 
μέσα Ιουλίου και η ανθοφορία διαρκεί έως και το Σεπτέμβρη, παρέχοντας μεγάλες ποσότητες νέκταρος. Το 
βαμβάκι έχει και εξωανθικά νεκτάρια, τα οποία δίνουν επίσης νέκταρ. Συχνά όμως οι μελισσοκόμοι 
αποφεύγουν τις καλλιέργειες βαμβακιού, καθώς γίνονται πολλοί ψεκασμοί με εντομοκτόνα κατά την 
άνθιση, με μεγάλες απώλειες μελισσών. Ένα δεύτερο πρόβλημα που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια 
είναι η καλλιέργεια υβριδίων βαμβακιού με μικρή ή και καθόλου νεκταροέκκριση. Το μέλι που παράγεται 
είναι ανοιχτόχρωμο, πολύ γλυκό ευχάριστο στην γεύση, ενώ κρυσταλλώνει πολύ γρήγορα. Έχει την 
υψηλότερη αντιβακτηριδιακή δράση από όλα τα ελληνικά μέλια, λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας σε 
νερό. Το 10-20% της ετήσιας παραγωγής στη χώρα μας είναι μέλι από βαμβάκι. 
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Βατομουριά. Λατινική ονομασία Rubus sp. Ανθίζει από αρχές Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου. Δίνει νέκταρ και 
γύρη. 

 
 

Βελανιδιά. Λατ. ον. quercus ithaburensis. Ανθίζει αρχές Μαρτίου έως αρχές; Απριλίου. Δίνει γύρη στην 
ανθοφορία και μελίτωμα αργότερα το καλοκαίρι. 
 

 
 
Βερικοκιά. Λατινική ονομασία Prunus armeniaca. Φυλλοβόλος θάμνος, που καλλιεργείται κυρίως σε 
Αργολίδα, Κορινθία και Χαλκιδική. Ανθίζει νωρίς την άνοιξη, ακόμα και στα μέσα του Φλεβάρη, ανάλογα 
την ποικιλία. Το ενδιαφέρον των μελισσοκόμων αφορά στις πιο πρώιμες ποικιλίες, που ανθίζουν από τα 
μέσα Φλεβάρη ως τα μέσα Μάρτη. Παρέχει άφθονη και θρεπτική γύρη, όπως η αμυγδαλιά, υπερτερεί όμως 
αυτής σε νέκταρ. Αν και είναι πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό, ενέχει κινδύνους απώλειας μελισσών λόγω 
ψεκασμών με εντομοκτόνα. 
 

 
 
Βοιδόγλωσσα. Λατινική ονομασία Anchusa sp . Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Απριλίου. 
Καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
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Βρούβα, Λαψάνα. Λατινική ονομασία Sinapis alba. Ανθίζει από μέσα Δεκεμβρίου έως τέλη Μαΐου. Δίνει 
νέκταρ και γύρη. 

 
 
Βρωμοκλάδια.  Λατινική ονομασία Anagyris foetida . Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τέλη 
Απριλίου. Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Γαιδουράγκαθο. Λατινική ονομασία Silybum marianum. Ανθίζει από αρχές Μαρτίου έως τέλη Μαΐου. 
Πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει πολύ νέκταρ και γύρη. 
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Γαλατσίδα. Λατινική ονομασία Euphorbia sp. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως μέσα Απριλίου. Δίνει 
γύρη. 

 
 
Γεράνι. Λατινική ονομασία Geranium robertianum. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως τέλη Απριλίου. 
Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Γεράνι Λευκό. Λατινική ονομασία Geranium sp. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές Απριλίου. 
Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Γέροντας. Λατινική ονομασία Hyoscyamus aureus. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως μέσα Απριλίου. 
Δίνει νέκταρ και γύρη. 
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Γκαγκέα. Λατινική ονομασία Gagea reticulata. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως μέσα Απριλίου. Δίνει 
πολλή γύρη. 

 
 
Γυνανδρίδα. Λατινική ονομασία Gynandridis sp. Ανθίζει από αρχές Μαρτίου έως τέλη Απριλίου. Δίνει 
πολλή γύρη. 

 
 
Δαμασκηνιά. Λατινική ονομασία Prunus domestica. Ανθίζει από τέλη Φεβρουαρίου έως τέλη Μαρτίου. 
Δίνει πολύ νέκταρ και γύρη. 

 
 
Δάφνη. Λατινική ονομασία Laurus nobilis. Ανθίζει μέσα Φεβρουαρίου έως μέσα Μαρτίου. Δίνει νέκταρ και 
γύρη. 
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Δεντρολίβανο. Λατινική ονομασία Rosmarinus officinalis. Ανθίζει από αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλη 
Απριλίου. Πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. Αειθαλής θάμνος με σκούρα πράσινα 
αρωματικά φύλλα και μπλε άνθη . Αναπτύσσεται σε φτωχά, ξηρά εδάφη και ηλιόλουστες προστατευόμενες 
από τους δυνατούς παγετούς θέσεις. Προσαρμόζεται σε εδάφη με καλή αποστράγγιση. Κατάλληλο για 
παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Ανθίζει το φθινόπωρο από Νοέμβριο μέχρι Μάιο σε υψόμετρο από 0-1000 m. 
Στις μέλισσες προσφέρει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Ελιά. Λατινική ονομασία Olea europea. Ανθίζει από τέλη Απριλίου έως μέσα Μαΐου. Δεν είναι 
μελισσοκομικό φυτό αλλά υπάρχουν γυρεόκοκκοι ελιάς σε σχεδόν όλα τα ανοιξιάτικα μέλια. 
 

 
 

 
Έλατο :Δένδρο, που φύεται σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο 800-1500m.Τον Μάιο και τον Ιούνιο δίνει 
άφθονο μελίτωμα, καθώς προσβάλλεται από διάφορα είδη εντόμων με κυριότερο το Physokermes 
hemicryphus.Η έκκριση του μελιτώματος ευνοείται από υψηλές θερμοκρασίες και σχετική ξηρασία. Το μέλι 
είναι εξαιρετικής ποιότητας και φτάνει περίπου το 5% της ετήσιας ελληνικής παραγωγής. 
  

 
 
Ερείκι, Έρικα, Ρείκι. Λατινική ονομασία Erica manipolyflora. Ανθίζει από τέλη Σεπτεμβρίου έως μέσα 
Ιανουαρίου. Κύριο μελισσοκομικό φυτό. Δίνει πολύ νέκταρ και γύρη. 
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Εσπεριδοειδή – Citrus sp: Αειθαλή δέντρα. Έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ήλιο. Έχουν λευκά αρωματικά 
άνθη και εδώδιμους καρπούς. Αναπτύσσονται σε γόνιμα, ουδέτερα ή αλκαλικά, μέτρια υγρά εδάφη. 
Ανθίζουν από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο σε υψόμετρο από 0- 500 m. Στις μέλισσες προσφέρουν νέκταρ 
και ιδιαίτερα εννοείται στις παραθαλάσσιες περιοχές. 

 

 
 

Ευκάλυπτος. Αειθαλές δένδρο, που φύεται σε όλη τη χώρα. Ανθίζει από Ιούνιο ως Αύγουστο, ανάλογα με 
την περιοχή, δίνοντας νέκταρ με υψηλή συγκέντρωση σακχάρων, καθώς και άφθονη γύρη. Το μέλι είναι 
ανοιχτόχρωμο, με ευχάριστο άρωμα, το οποίο κρυσταλλώνει εύκολα. 
 

 
 
Ζουμπούλι. Λατινική ονομασία Hyacintus orientalis. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως μέσα Μαρτίου. 
Δίνει γύρη. 

 
Ζοχός. Λατινική ονομασία Sonchus sp. Ανθίζει από αρχές Ιανουαρίου έως τέλη Μαΐου. Δίνει γύρη 
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Θερόκαλα. Λατινική ονομασία Thymeleae hissuta. Ανθίζει από μέσα Μαρτίου έως μέσα Μαΐου. Δίνει 
νέκταρ και γύρη. 

 
 
Θρούμπι. Λατινική ονομασία Satureja cf. thymbra. Ανθίζει από μέσα Απριλίου έως αρχές Ιουνίου. Πολύ 
καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Θυμάρι . Πολυετής θάμνος, που φύεται σε όλη την χώρα. Σύμφωνα με τους Greuter και συνεργάτες, στη 
χώρα μας φύονται 23 είδη θυμαριού, με το Corydothymus capitatus να είναι το πιο κοινό. Η ανθοφορία του 
θυμαριού μπορεί να είναι ως και 40 μέρες και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες πριν την άνθηση κυρίως 
τον Απρίλιο με την υγρασία και τις βροχές να είναι ευνοϊκές. Το παραγόμενο μέλι είναι αρίστης ποιότητας, 
με υψηλή τιμή και διεθνή αποδοχή. Περίπου το 10% της ελληνικής παραγωγής μελιού είναι θυμαριού. 
 

 
Καλεντούλα. Λατινική ονομασία Calentula sp. Ανθίζει από μέσα Δεκεμβρίου έως τέλη Απριλίου. Δίνει 
γύρη. 
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Καμπανούλα. Λατινική ονομασία Campanula sp. Ανθίζει Αρχές Απριλίου έως τέλη Μαΐου. Δίνει νέκταρ 
και γύρη. 

 
 
Κάμψις, Μυρμηγκιά. Λατινική ονομασία Campsis cf. ridicas. Ανθίζει Αρχές Μαΐου έως τέλη Οκτωβρίου. 
Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Κάπαρη. Λατινική ονομασία Capparis. Φυλλοβόλος θάμνος. Έχει άσπρα άνθη με ιώδεις αποχρώσεις. 
Ευδοκιμεί σε όλους τους τύπους εδαφών. Φύεται σε σχισμές απόκρημνων βράχων. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε 
μεγάλες ξηρασίες. Ανθίζει από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο σε υψόμετρο από 0-900 m. Στις μέλισσες 
δίνει γύρη και νέκταρ. 

 
 
Καρφόχορτο. Λατινική ονομασία Pallenis spinosa. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως τέλη Μαΐου. Δίνει 
γύρη. 



68 
 

 
 
 

Καστανιά 
Όνομα : C.sativa Miller – Καστανιά η εδώδιμη 
 
Φυλλοβόλο δένδρο με ύψος μέχρι 30m. Φλοιός στην αρχή λείος, αργότερα 
με σταχτοκάστανο και κατά μήκος σχισμένο ξηρόφλοιο. Νεαροί κλαδίσκοι 
γωνιώδεις, γυμνοί, σκουρερυθροκάστανοι. Οφθαλμοί μέχρι 6 mm, ωοειδείς, 
αμβλυκόρυφοι, γυμνοί ή ελαφρώς χνουδωτοί. 
Άνθη εντομογαμή, σε όρθιους, μήκους 12-20 cm, ιούλους, οι οποίοι φέρουν 
στο κατώτερο μέρος τους τα θηλυκά και στο ανώτερο τα αρσενικά. Κάθε 
αρσενικό άνθος με 6μερές, συνήθως πράσινο περιάνθιο και 8-12 στήμονες. 
Τα θηλυκά ανά 3, σε πράσινο περίβλημα το κάθε άνθος με 6χωρη ωοθήκη 
και 6, λευκά στίγματα που προεξέχουν.  
 
Άνθηση: Μάιο – αρχές Ιούλιου. 
 

Απαιτείται βαθιά, νωπά, χαλαρά, περιεκτικά σε άργιλο και οργανική ουσία εδάφη, ασβεστόφοβο. 
Ημισκιόφυτο, ευαίσθητο σε παγετούς. Απαντάται κυρίως στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης.  

 
 
Κερασιά  :Φυλλοβόλο δένδρο, που καλλιεργείται σε όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ χρησιμοποιείται και ως 
καλλωπιστικό. Ανθίζει τον Απρίλιο, δίνοντας άφθονο νέκταρ και πλούσιο σε σάκχαρα. 
 

 
 

Κεφαλάγκαθο. Λατινική ονομασία Echinops spinosissimus Turra. Ανθίζει αρχές Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου. 
Καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη.  
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Κιστός, Αγκατσαριά, Λαδανιά. Λατινική ονομασία Cistus creticus. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως 
μέσα Ιουνίου. Καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Κιστός Ροζ, Αγκατσαριά. Λατινική ονομασία Cistus parviflorus. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως τέλη 
Απριλίου. Καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Κιστός Άσπρος, Αγκατσαριά. Λατινική ονομασία Cistus salvifollius. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως 
τέλη Απριλίου. Καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
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Κόνιζος – Dittrichia viscosα: Φθινοπωρινό αγριολούλουδο με κίτρινα άνθη. Ανθίζει Σεπτέμβριο μέχρι 
Οκτώβριο σε υψόμετρο από 0-1600 m. Στις μέλισσες προσφέρει γύρη και συμβάλλει στο ξεχειμώνιασμα 
του μελισσιού. Στις περιπτώσεις που έχουμε βροχόπτωση θα δώσει και νέκταρ. 
 

 
 
Κορονίλλα. Λατινική ονομασία Coronilla sp. Ανθίζει αρχές Απριλίου έως αρχές Μαΐου. Δίνει νέκταρ και 
γύρη. 

 
 
Κουμαριά.  Φθινοπωρινό φυτό, ανθίζει από Οκτώβριο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Προσφέρει νέκταρ και 
γύρη που βοηθούν τα μελίσσια για το ξεχειμώνιασμα. Φυτρώνει σε υψόμετρο από 100 -1300 m. 
 

 
 
Κρόκος. Λατινική ονομασία Crocus sieberi. Ανθίζει από Αρχές Νοεμβρίου έως αρχές Ιανουαρίου. Καλό 
μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
 

 



71 
 

Κρουπίνα. Λατινική ονομασία Crupina crupinastrum. Ανθίζει μέσα Μαρτίου έως τέλη Μαΐου. Καλό 
μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Κυδωνιά. Λατινική ονομασία Cydonia maliformis. Ανθίζει από αρχές έως τέλη Απριλίου. Καλό 
μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Κυκλάμινο. Λατινική ονομασία Cyclamen neapolitanum. Ανθίζει αρχές Φεβρουαρίου έως τέλη Απριλίου. 
Δίνει γύρη. 

 
 
Λαγουδόχορτο. Λατινική ονομασία Prasium majus. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως μέσα Απριλίου. 
Δίνει νέκταρ και γύρη. 
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Λαψάνα ή Αγριοσινάπι – Sinapis arvensis: αγριολούλουδο με κίτρινα άνθη που σχηματίζουν ταξιανθίες. 
Πολύ ανθεκτικό φυτό στην ξηρασία. Ανθίζει από τις αρχές Μαΐου μέχρι τις αρχές Απριλίου σε υψόμετρο 
από 0-1200 m. Εξαιρετικά σημαντικό φυτό για τις μέλισσες στην άνοιξη. Δίνει γύρη και νέκταρ. 
 

 
 
Λεβάντα Άγρια: Πολυέτης θάμνος, που ευδοκιμεί σε δροσερές ημιορεινές περιοχές ολόκληρης της 
χωρας.Ανθίζει Μάιο -Ιούνιο, δίνοντας μέλι με εξαιρετικό άρωμα και γεύση σε μεγάλες ποσότητες μέχρι 
250kg\στρ.Σε περιοχές που καλλιεργείται η λεβάντα, το όφελος είναι αμοιβαίο, καθώς η παρουσία των 
μελισσών αυξάνει την παραγωγή αιθέριου ελαίου κατά 20%. 
 

 
 
Λεμονιά. Λατινική ονομασία Citrus limon. Ανθίζει από αρχές Μαρτίου έως αρχές Μαΐου. Καλό 
μελισσοκομικό δέντρο. Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Λεύκαινα – Leucaena leucocephala: Δέντρο με μπεζ άνθη σαν σφαίρες με ένα πρασινωπό τόνο προς το 
εσωτερικό. Ιδανικό για παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές. Αντέχει στη ξηρασία. Αναγεννιέται μετά από 
πυρκαγιά. Ανθίζει την Άνοιξη και παραμένει ανθισμένο μέχρι το Φθινόπωρο σε υψόμετρο από 0- 800 m. 
Στις μέλισσες προσφέρει γύρη. 
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Λυγαριά – Vitex agnus castus: Φυλλοβόλος θάμνος με μπλε ή μοβ άνθη. Φυτρώνει σε περιοχές με υψηλή 
εδαφική υγρασία. Ανθίζει τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο σε υψόμετρο από 0 -650 m. Στις μέλισσες 
προσφέρει γύρη και νέκταρ. 

 
 
Μανδραγόρας. Λατινική ονομασία Mandragore officinarum. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές 
Μαρτίου. Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Μανταρινιά. Λατινική ονομασία Citrus deliciosa. Ανθίζει από αρχές Μαρτίου έως αρχές Μαΐου. Καλό 
μελισσοκομικό δέντρο. Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Μαργαρίτα. Λατινική ονομασία Anthemis arvensis. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Απριλίου. 
Δίνει γύρη. 
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Μαυροθύμαρο. Λατινική ονομασία Lithodοra hispidula. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως τέλη 
Απριλίου. Δίνει λίγα νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Μελαθρούμπι. Λατινική ονομασία Thymbra capitata. Ανθίζει από μέσα Απριλίου έως αρχές Ιουνίου. Καλό 
μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Μελισσόχορτο – Melissa officinalis: Θάμνος με λευκά λουλούδια με μυρωδιά λεμονιού και τα φύλλα του 
είναι οδοντωτά. Φωτόφιλο φυτό. Αναπτύσσεται σε στεγνά εδάφη. Ανθίζει από τον Ιούλιο μέχρι τον 
Αύγουστο σε υψόμετρο από 0-1000 m. Στις μέλισσες προσφέρει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Μέντα Άγρια. Λατινική ονομασία Mentha spicata. Ανθίζει από τέλη Μαΐου έως μέσα Ιουλίου. Δίνει νέκταρ 
και γύρη. 
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Μερσινιά – Myrtus communis: Μικρό δέντρο με λευκά άνθη. Είναι φωτόφιλο. Προσαρμόζεται σε ποτάμια, 
πηγές και υγρότοπους. Ανθίζει από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο σε υψόμετρο από 0-1500 m. Στις μέλισσες 
προσφέρει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Μηλιά. Λατινική ονομασία Pyrus malus. Φυλλοβόλο δένδρο, που καλλιεργείται σε δροσερές και ημιορεινές 
περιοχές. Ανθίζει από αρχές Απριλίου έως αρχές Μαΐου. Καλό μελισσοκομικό δέντρο. Δίνει νέκταρ και 
γύρη. 

 
 
Μιμόζα. Λατινική ονομασία Acacia rigidula. Ανθίζει από αρχές Απριλίου μέχρι αρχές Μαΐου. Δίνει πολλή 
γύρη. 

 
 
Μολόχα. Λατινική ονομασία Malva sylvestris.  Αγριολούλουδο. Ανθίζει αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τον 
Οκτώβριο. Προσφέρει νέκταρ στις μέλισσες. Πολύ ανθεκτικό φυτό στις καιρικές μεταβολές. 
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Μουσμουλιά. Λατινική ονομασία Mespilus japonica. Δένδρο που καλλιεργείται ή χρησιμοποιείται σαν 
καλλωπιστικό σε ολόκληρη τη χώρα. Ανθίζει τους χειμερινούς μήνες, από Νοέμβριο ως Δεκέμβριο, και 
είναι από τα λίγα ανθισμένα φυτά εκείνη την περίοδο. Βοηθά έτσι σημαντικά τις μέλισσες στο ξεκίνημα 
τους κυρίως με την άφθονη γύρη που παρέχει. 
 

 
 
Μπανανιά. Λατινική ονομασία Musa. Ανθίζει από αρχές Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου. Καλό 
μελισσοκομικό φυτό. Δίνει πολύ νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Μυρτιά. Λατινική ονομασία Myrtus communis. Ανθίζει μέσα Ιουνίου έως τέλη Αυγούστου. Δίνει νέκταρ 
και γύρη. 

 
 
Νεροτσουκνίδα. Λατινική ονομασία Lamium aplexicaule. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως τέλη 
Απριλίου. Δίνει νέκταρ και γύρη. 
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Νυφολούλουδο. Λατινική ονομασία Allium Neapoditenum. Ανθίζει αρχές Μαρτίου έως τέλη Απριλίου. 
Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Ξυνάκι Ξυνιά(οξαλίδα). Λατινική ονομασία Oxalis pes-caprae. Ανθίζει από τέλη Δεκεμβρίου έως τέλη 
Απριλίου. Καλό μελισσοκομικό φυτό. Δίνει νέκταρ και γύρη. Ετήσια πόα που αυτοφύεται σε όλη τη χώρα. 
Ανθίζει στα μέσα του χειμώνα, παρέχοντας γύρη και νέκταρ στα μελίσσια, τα οποία βοηθάει να 
αναπτυχθούν γρήγορα.  

 
 
Ορνιθόγαλο. Λατινική ονομασία Orinithogalum dirargens. Ανθίζει τέλη Μαρτίου έως τέλη Απριλίου. Δίνει 
νέκταρ και γύρη. 

 
 
Παπαρούνα. Λατινική ονομασία  Papaver rhoeas. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως αρχές Απριλίου. 
Δίνει γύρη. 
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Παρεντουκέλλια. Λατινική ονομασία Parentucellia viscosa. Ανθίζει από αρχές Απριλίου έως μέσα Μαΐου. 
Δίνει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Παρκινσόνια – Parkinsonia acuelata: Φυλλοβόλο αγκαθωτό δέντρο με πράσινα, επιμηκή, σύνθετα φύλλα 
και κίτρινα άνθη. Αναπτύσσεται σε φτωχά και ξηρά εδάφη. Είναι φωτόφιλο και έχει μικρές απαιτήσεις σε 
νερό. Κατάλληλο και για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Αναγεννιέται μετά από πυρκαγιά. Ανθίζει από το Μάιο 
μέχρι τον Ιούλιο σε υψόμετρο από 0-300 m. Στις μέλισσες προσφέρει νέκταρ και γύρη.  
 

 
 
Περγαμόντο. Λατινική ονομασία Citrus bergamia. Ανθίζει από αρχές Μαρτίου έως αρχές Μαΐου. 

 
 
Πεύκο. Πρόκειται για το σημαντικότερο μελισσοκομικό φυτό της χώρας μας, καθώς δίνει το 65% της 
ετήσιας παραγωγής. Σε όλη τη χώρα συναντάμε κυρίως την Χαλέπειο πεύκη αν και στη Θάσο βρίσκουμε 
την Τραχεία πεύκη. Το μέλι παράγεται από μελιτώματα που συλλέγουν οι μέλισσες από το παράσιτο 
Marchalina hellenica.Υπάρχουν τα πεύκα δίνουν μελίτωμα 3 περιόδους κάθε χρόνο: α)1/3-15/4 β)15/6-30/8 
γ)15/9-30/10.Από αυτές τις μελιτοφορίες οι μελισσοκόμοι εκμεταλλεύονται κυρίως αυτή του φθινοπώρου 
και διαφορετικό στη γεύση. Το παραγόμενο μέλι είναι εύγευστο, χρώματος ανοιχτού καφέ με χαμηλή 
συγκέντρωση φρουκτόζης, κάτι που το κάνει ελαφρύ στη γεύση. Είναι πολύ πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία 
και ιχνοστοιχεία, ενώ έχει υψηλή αντιοξειδωτική δράση. Πρόκειται λοιπόν για μέλι με υψηλή θρεπτική 
αξία. Να πούμε, τέλος, ότι το ανοιξιάτικο μέλι διαφέρει από το φθινοπωρινό, όντας πιο ανοιχτόχρωμο και 
διαφορετικό στη γεύση. Η μελιτοφορία του πεύκου παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς επίσης 
και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι : α) μεγάλη σταθερότητα από χρονιά σε χρονιά β) μεγάλη 
μελισοοχωρητικότητα, εννοώντας ότι μπορούν αν συνυπάρξουν πολλά μελίσσια σε συγκεκριμένο χώρο γ) 
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ασφάλεια από ψεκασμούς, καθώς τα πευκοδάση δεν ψεκάζονται δ) μεγάλες αποδόσεις, καθώς εκτιμάται ότι 
μπορούν να παραχθούν πάνω από 500kg μέλι ανά στρέμμα. Από την άλλη, μειονεκτήματα είναι: α)κίνδυνος 
μετάδοσης εχθρών και ασθενειών από την παραπλάνηση, λόγω του μεγάλου συνωστισμού β) προβλήματα 
στο ξεχειμώνιασμα, επειδή δεν ανανεώνεται ο πληθυσμός των μελισσών. Η γύρη των πεύκων δεν 
συλλέγεται από τις μέλισσες λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη με αποτέλεσμα τα μελίσσια να 
εισέρχονται στο χειμώνα με γερασμένες και καταπονημένες μέλισσες. Σανίδα σωτηρίας αποτελεί η 
ανθοφορία της ερείκης, αλλά και του αρκουδόβατου, φυτά που παρέχουν την απαραίτητη γύρη. 
 

 
 
Πορτοκαλιά. Λατινική ονομασία Citrus sinensis. Ανθίζει από αρχές Μαρτίου έως αρχές Μαΐου. 

 
 

 
Ποϊνσιάνα – Caesalpinia gilliesii: Αειθαλής ή φυλλοβόλος θάμνος με κίτρινα άνθη. Αναπτύσσεται σε 
διάφορα είδη εδαφών και ηλιόλουστες θέσεις. Ανθεκτικό στη ξηρασία. Ανθίζει από το Μάρτιο μέχρι το 
Νοέμβριο σε υψόμετρο από 0- 500 m. Στις μέλισσες προσφέρει νέκταρ και γύρη. 

 
 
Ραδίκι. Λατινική ονομασία Cichorium intybus. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως τέλη Μαΐου. 
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Ρεζεντάδα. Λατινική ονομασία Reseda alba. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως τέλη Απριλίου. 
 

 
 
Ροδιά. Λατινική ονομασία Punica granatum. Ανθίζει από μέσα Απριλίου έως τέλη Ιουνίου. 
 

 
 
Σενέκιο. Λατινική ονομασία cf. Senecio sp. Ανθίζει από μέσα Νοεμβρίου έως τέλη Απριλίου. 
 

 
 
Σενέκιο.  Λατινική ονομασία Senecio sp. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές Απριλίου. 
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Σέρπα. Λατινική ονομασία Hypericum cf. triquetrifolium. Ανθίζει από μέσα Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου. 
 

 
 
Σκαντίκι. Λατινική ονομασία Anthiscus cerefolium. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Μαρτίου. 
 

 
 
Σκίνος, Σχοίνα, Ασκινός. Λατινική ονομασία Pistacia lentiscus. Ανθίζει από τέλη Μαρτίου έως τέλη 
Απριλίου. 

 
 
Σκολίαντρος. Λατινική ονομασία Scolymus hispanicus. Ανθίζει από μέσα Μαρτίου έως μέσα Μαΐου. 
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Σπάρτο. Λατινική ονομασία Spartium junceum. Ανθίζει από αρχές Απριλίου έως μέσα Μαΐου. 
 

 
 
Στελάρια. Λατινική ονομασία Stelaria media. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως αρχές Απριλίου. 
 

 
 
Τουλπάνι Έχιο. Λατινική ονομασία Echium sp. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι μάσα Απριλίου. 
 

 
 
Τριφύλλι κεφαλωτό. Λατινική ονομασία Trifolium sp. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές Μαΐου. 

 
 
Τριφύλλι κίτρινο. Λατινική ονομασία Trifolium sp. Ανθίζει από αρχές Φεβρουαρίου έως αρχές Μαΐου. 
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Τριφύλλι ,Μηδική. Λατινική ονομασία medicago sativa. Ανθίζει αρχές Ιουνίου έως τέλη Ιουνίου. 
 

 
 
Τριφύλλι μικρό κεφαλωτό. Λατινική ονομασία Trifolium sp. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως μέσα 
Μαΐου. 

 
 
Τριφύλλι μωβ. Λατινική ονομασία Trifolium nigrescens. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως μέσα Μαΐου. 
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Τσάι του βουνού :Πολυετής πόα, που αυτοφύεται σε υψόμετρο πάνω από 800m.Δίνει νέκταρ αρωματικό, 
με αποτέλεσμα το μέλι που παράγεται να είναι από τα καλύτερα της Ελλάδας. Όμως, είναι τοπικής 
σημασίας, λόγω των μικρών ποσοτήτων που παράγονται. 
 

 
 
Φασκόμηλο, Αλιφασκιά. Λατινική ονομασία Salvia. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως μέσα Μαίου. 
Αειθαλής θάμνος με γκρίζα αρωματικά φύλλα και μοβ άνθη. Αναπτύσσεται σε άγονα, ξηρά, αρωματικά ή 
αλκαλικά εδάφη. Προσαρμόζεται σε εδάφη με καλή αποστράγγιση. Ανθίζει από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο 
σε υψόμετρο από 0-1500 m. Στις μέλισσες προσφέρει νέκταρ και γύρη. 
 

 
 
Φασκόμηλο Λευκό. Λατινική ονομασία Salvia fruticosa Miller. Ανθίζει από μέσα Μαρτίου έως μέσα 
Μαΐου. 

 
Φασκόμηλο Μπλε. Λατινική ονομασία Salvia verbenaca. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου έως αρχές 
Απριλίου. 
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Φλαμουρια: Φυλλοβόλο δένδρο, που απαντάται κυρίως στα δάση της βορειοηπειρωτικής Ελλάδας. Ανθίζει 
τον Ιούνιο, δίνοντας άφθονο νέκταρ και το παραγόμενο μέλι είναι ανοιχτόχρωμο, με εξαιρετική και 
ευχάριστη γεύση. 
 

 
 

Φλώμος. Λατινική ονομασία Verbascum sinuatum. Ανθίζει από αρχές Ιουνίου έως μέσα Ιουλίου. 
 

 
 
 Φοίνικες – Phoenix sp.: Ευδοκιμεί σε τροπικά ή υποτροπικά κλίματα. Καλλιεργούμενο και καλλωπιστικό 
δέντρο. Ευδοκιμεί κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Είναι φυτό δίοικο, έχει θηλυκά και αρσενικά 
λουλούδια που βρίσκονται σε διαφορετικά φυτά. Για τη μελισσοκομία σημασία έχουν τα αρσενικά δέντρα 
για τη γύρη που προσφέρουν σε σημαντικές ποσότητες. Μπορούν όμως να δώσουν και νέκταρ. Ανθίζουν το 
καλοκαίρι και το φθινόπωρο σε υψόμετρο 0 -500 m. 

 
 
Φουμάνα. Λατινική ονομασία Fumana sp. Ανθίζει από μέσα Μαΐου έως τέλη Ιουλίου. 
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Φυλίκι. Λατ. ον. Phillyrea latifolia. Ανθίζει από τέλη Ιανουαρίου έως μέσα Μαρτίου. Δίνει γύρη και 
νέκταρ.  

 
 
Χαμομήλι. Λατινική ονομασία Chamomilla reculita. Ανθίζει από αρχές Μαρτίου έως αρχές Μαΐου. 
 

 
 
Χαρουπιά – Ceratonia siliqua: Αειθαλές δέντρο με πράσινα δερματώδη φύλλα και καφέ καρπούς. Έχει 
μικρές απαιτήσεις σε νερό. Αναπτύσσεται σε ξηρά εδάφη. Έχει μεγάλο εύρος προσαρμογής σε εδαφικές 
συνθήκες. Ανθίζει από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο σε υψόμετρο από 0-1000 m. Φυτό μεγάλης  
χρησιμότητας για τη μελισσοκομία αφού προσφέρει στις μέλισσες γύρη και νέκταρ. 
 

 
 
Χουρμαδιά. Λατινική ονομασία Phoenix dactylifera. 
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Χρυσάνθεμο, Αμάραγκος, Λάζαρος. Λατινική ονομασία Crysantemum coranarum. Ανθίζει αρχές 
Φεβρουαρίου έως τέλη Μαΐου. 
 

 
 
Ψηφακιές. Λατινική ονομασία Paeonia cf. clussi. Ανθίζουν από μέσα Φεβρουαρίου έως αρχές Απριλίου. 
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Η Κοινωνία των Μελισσών  

 

Η καταγωγή των μελισσών 
 
Οι μέλισσες εμφανίστηκαν στη γη πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια , περίπου, και εξελίχθηκαν από έντομα 
που έμοιαζαν με σφήκες (Michener 1974). Σήμερα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 20000 είδη 
μελισσών και 700 γένη , ανάμεσα σ’ αυτές και η κοινή μέλισσα Apis Mellifera L. Πιστεύεται ότι το σημείο 
από όπου άρχισε η διασπορά της Apis Mellifera ήταν η περιοχή της ινδικής χερσονήσου και της 
νοτιοανατολικής Ασίας. Το ελάχιστο μέγεθος μέλισσας είναι 2 χιλιοστά και το μέγιστο 39 χιλιοστά 
(Rindener, 1986). 
 

 
 

Η κοινωνία 
 
Η μέλισσα είναι κοινωνικό έντομο και ζει σε πολυάριθμες , καλά οργανωμένες κοινωνίες τα μελίσσια. Κάθε 
μελίσσι περιλαμβάνει μερικές χιλιάδες άτομα , 40.000 ή και περισσότερα στις αρχές του καλοκαιριού, τα 
οποία έχουν διαφοροποιηθεί σε τρεις τάξεις , τις εργάτριες που αποτελούν το σύνολο σχεδόν του 
πληθυσμού, τους κηφήνες και τη βασίλισσα. 
 

 



90 
 

Το σπίτι της κοινωνίας 
 
Το μελίσσι ζει σε φωλιές που το προστατεύουν από τον αέρα και τη βροχή. Η φωλιά είναι ένας κοίλος 
χώρος με μικρή είσοδο όπως η κουφάλα ενός δέντρου, η κοιλότητα κάποιου βράχου ή κάποιου κτίσματος , 
όπου στο εσωτερικό της οι μέλισσες χτίζουν κηρήθρες. Το 1885 ο Αμερικανός μελισσοκόμος Langstronth 
κατασκεύασε την πρώτη κυψέλη, ένα σύνθετο εργαλείο, που επιτρέπει στο μελισσοκόμο να επεμβαίνει στη 
ζωή του μελισσιού, να υποβοηθά την ανάπτυξή του με διάφορους μελισσοκομικούς χειρισμούς και να 
συλλέγει περισσότερο μέλι. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους οι μέλισσες το περνούν σε δραστηριότητες 
μέσα στη φωλιά τους και μόνο ένα μικρό μέρος των δραστηριοτήτων τους λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό 
περιβάλλον και γίνεται αντιληπτό σε μας. 
     
 

Τα άτομα της κοινωνίας 
Η εργάτρια 
 
Είναι το μικρότερο σε μέγεθος άτομο του μελισσιού. Έχει κοντή κοιλιά, μακριά φτερά, μακριά προβοσκίδα 
και κεντρί. Έχει όργανα για να συλλέγει και να μεταφέρει νερό, νέκταρ και γύρη, και αδένες που μεταξύ 
άλλων παράγουν βασιλικό πολτό και κερί. Η εργάτρια είναι ατελές θηλυκό και έχει ατροφικό 
αναπαραγωγικό σύστημα. Σε εποχές έντονης δραστηριότητας , άνοιξη και καλοκαίρι , ζει το πολύ 45 μέρες 
ενώ το χειμώνα μέχρι και 6 μήνες. Ουσιαστικά , κύρια αποστολή της , είναι η ενασχόληση με όλες τις 
εργασίες του μελισσιού, εξού και το όνομά της. 
 
Ο κηφήνας 
 
Είναι το αρσενικό άτομο του μελισσιού. Έχει κοντή προβοσκίδα, μεγάλα μάτια, φαρδιά κοιλιά και θώρακα. 
Σε αντίθεση με την εργάτρια δεν έχει κεντρί , ούτε όργανα συλλογής τροφής και παραγωγής κεριού. Το 
αναπαραγωγικό του σύστημα ωριμάζει 12 μέρες μετά τη γέννησή του και παράγει έως και 10.000.000 
σπερματοζωάρια. Κύρια αποστολή του είναι η γονιμοποίηση της βασίλισσας. Έτσι όταν το νέκταρ σπανίζει, 
οι εργάτριες απομακρύνουν τους κηφήνες από το μελίσσι και τους αφήνουν να πεθάνουν από την πείνα. Ζει 
το πολύ 2 μήνες. 
 

 
 
Η βασίλισσα 
 
Είναι το πιο μεγαλόσωμο άτομο του μελισσιού. Οι λαμπρότεροι χρωματισμοί και η μακρύτερη κοιλία την 
κάνουν να μοιάζει με σφήκα και να ξεχωρίζει εύκολα από τις πιο μικρόσωμες εργάτριες και τους 
χοντροφτιαγμένους κηφήνες. Δεν έχει όργανα για συλλογή γύρης ούτε κηρογόνους αδένες για παραγωγή 
κεριού όπως η εργάτρια. Το κεντρί της το χρησιμοποιεί για να σκοτώσει τις αδελφές της βασίλισσες και 
σχεδόν ποτέ εναντίον του ανθρώπου. Η βασίλισσα ζει 3-5 χρόνια και μένει διαρκώς μέσα στην κυψέλη. 
Πετά έξω απ’ αυτή μόνο δύο φορές στη ζωή της , μια για να γονιμοποιηθεί και μία για να σμηνουργήσει. Αν 
βρεθεί από άλλη αιτία έξω από την κυψέλη, δεν μπορεί να επιστρέψει σ’ αυτή. Κάθε μελίσσι έχει μια μόνο 
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βασίλισσα, που είναι το μοναδικό τέλειο θηλυκό άτομο του μελισσιού και μαζί η μητέρα όλου του 
πληθυσμού. Δε συλλέγει τροφή ούτε ασχολείται με άλλες εργασίες. Κύρια αποστολή της είναι η ωοτοκία 
και η διοίκηση του μελισσιού. 
 

 

Το αναπαραγωγικό σύστημα 
 
Ανεπτυγμένο αναπαραγωγικό σύστημα έχουν μόνο οι βασίλισσες και οι κηφήνες. Οι εργάτριες έχουν 
ατροφικό αναπαραγωγικό σύστημα. Επτά ημέρες μετά την εκκόλαψή της η βασίλισσα πετά έξω από την 
κυψέλη, στους χώρους συγκέντρωσης των κηφήνων, όπου ζευγαρώνει συνήθως με 8-12 κηφήνες, στον 
αέρα και σε ύψος 25 μέτρων περίπου, με θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 20 ο C , με ταχύτητα ανέμου 
μικρότερη από 28 χιλιόμετρα την ώρα, κατά τις απογευματινές ώρες. Κατά τη σύζευξη, τα γεννητικά 
όργανα του κηφήνα αναστρέφονται , βγαίνουν από το σώμα του και με τη σύσπαση των μυών της κοιλιάς 
επέρχεται η εκσπερμάτωση. Στη συνέχεια τα γεννητικά του όργανα αποκόπτονται από το σώμα του με 
αποτέλεσμα το θάνατό του. Μέρος των γεννητικών του οργάνων παραμένει στον κόλπο της βασίλισσας, 
είναι το λεγόμενο ‘σημάδι ζευγαρώματος’, το οποίο απομακρύνει ο επόμενος κηφήνας. Το ζευγάρωμα 
διαρκεί 5-18 λεπτά. Η βασίλισσα αποθηκεύει όλο το σπέρμα στη σπερματοθήκη , ο αδένας της οποίας 
εκκρίνει θρεπτικά συστατικά, για την επιβίωση των 7.000.000 περίπου σπερματοζωαρίων, τα οποία είναι 
αρκετά για όλη τη διάρκεια της ζωής της. Έτσι η βασίλισσα κατά την ωοτοκία επιλέγει αν θα γονιμοποιήσει 
ή όχι κάθε αυγό που περνά από τους ωαγωγούς της. 
 

Διαφοροποίηση φύλλου και κάστας 
 
Η βασίλισσα ωοτοκεί δύο ειδών αυγά, γονιμοποιημένα και αγονιμοποίητα. Τα αγονιμοποίητα θα δώσουν 
κηφήνες, ενώ τα γονιμοποιημένα θα δώσουν θηλυκά άτομα (Winston 1987). Η διαφοροποίηση αυτή 
ονομάζεται διαφοροποίηση φύλου. Στη συνέχεια τα θηλυκά άτομα μπορούν να εξελιχθούν σε βασίλισσες ή 
εργάτριες, ανάλογα με τη διατροφή τους στο στάδιο της προνυμφικής τους ηλικίας. Οι προνύμφες που 
εξελίσσονται σε βασίλισσες τρέφονται αποκλειστικά με άφθονο βασιλικό πολτό όλες τις μέρες της 
διατροφής τους, ενώ οι προνύμφες που εξελίσσονται σε εργάτριες τρέφονται τις τρεις πρώτες μέρες με 
λιγοστό βασιλικό πολτό και τις υπόλοιπες με βασιλικό πολτό, γύρη και μέλι. Η διαφοροποίηση αυτή 
ονομάζεται διαφοροποίηση κάστας. 
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Ο βιολογικός κύκλος της μέλισσας 
 
Η μέλισσα για να ολοκληρώσει την ανάπτυξή της διέρχεται από τρία στάδια : το αυγό, την προνύμφη και τη 
νύμφη. Όλα τα αυγά προέρχονται από τη βασίλισσα του μελισσιού, είναι μεγάλα και στενόμακρα και έχουν 
χαρακτηριστική θέση μέσα στο κελί. Τα αυγά της τρίτης ημέρας είναι έτοιμα για την εκκόλαψη της 
προνύμφης. Οι αναπτυσσόμενες προνύμφες τρέφονται από τις εργάτριες μέλισσες με βασιλικό πολτό, γύρη 
και μέλι μέχρι την ημέρα που θα σφραγιστούν τα κελιά με κερί. Αφού σφραγιστούν τα κελιά, οι προνύμφες 
πλέκουν κουκούλι και περνούν στο στάδιο της νύμφης. Για κάθε διαφορετικό άτομο απαιτείται 
διαφορετικός συνολικός χρόνος ανάπτυξης του εντόμου. Για τη βασίλισσα απαιτούνται 16 ημέρες από την 
ημέρα ωοτοκίας, για την εργάτρια 21 και για τον κηφήνα 24 ημέρες. 
 

Οι δραστηριότητες του μελισσιού 
 
Τα άτομα των τριών τάξεων έχουν τα ίδια βασικά γνωρίσματα, παρουσιάζουν όμως ορισμένες 
μορφολογικές και ανατομικές διαφορές, που έχουν σχέση με το ρόλο τους στη ζωή του μελισσιού. Όλες οι 
εργασίες σ’ ένα μελίσσι γίνονται από τις εργάτριες με ένα εντυπωσιακό καταμερισμό εργασίας. Παρακάτω 
θα αναλύσουμε τις εργασίες που εκτελούνται σ’ ένα μελίσσι.  
 

Εκτροφή γόνου 
 
Η εκτροφή του γόνου γίνεται από τις παραμάνες , κατά βάση νεαρές μέλισσες 5-13 ημερών.. Οι παραμάνες 
ταΐζουν τον γόνο με μέλι ,γύρη και βασιλικό πολτό και μεριμνούν ώστε η περιοχή του γόνου να έχει 
σταθερή θερμοκρασία 34 ο -35 ο C. Για την περιποίηση μιας μόνο προνύμφης συμμετέχουν διαδοχικά πάνω 
από 2800 παραμάνες για περίπου 10 ώρες. 
 

Περιποίηση της βασίλισσας 
 
Η βασίλισσα του μελισσιού συνοδεύεται πάντοτε από ένα αριθμό εργατριών, τις συνοδούς, οι οποίες έχουν 
ως αποστολή τους να την ταΐζουν, να την καθαρίζουν και να μεταδίδουν σε όλο το μελίσσι τις χημικές 
ουσίες ή αλλιώς φερομόνες που εκκρίνει. Όλες μαζί οι χημικές ουσίες που εκκρίνει η βασίλισσα λέγονται 
‘βασιλική ουσία’ και ορίζουν την ταυτότητα και την μοναδικότητά της. 
 

Καθαριότητα της κυψέλης 
 
Οι εργάτριες απομακρύνουν κάθε τι που θεωρούν ξένο για το μελίσσι , είτε αυτό είναι άχρηστο υλικό είτε 
παθογόνος οργανισμός. Ότι δεν μπορούν να απομακρύνουν το μουμιοποιούν με πρόπολη, που έχει 
μικροβιοκτόνες και μυκητοκτόνες ιδιότητες και αποτελεί το απολυμαντικό της κυψέλης. Οι εργάτριες 
επιχρίουν επίσης το εσωτερικό των κελιών με ελαιώδες επίχρισμα, που συλλέγουν από την γύρη γνωστό ως 
βάλσαμο γύρης. Με το επίχρισμα αυτό πιστεύεται ότι αποστειρώνονται εσωτερικά τα κελιά και 
ετοιμάζονται για την ωοτοκία της βασίλισσας. Η καθαριότητα της κυψέλης είναι υψίστης σημασίας για την 
επιβίωση του μελισσιού και είναι γεγονός. Αρκεί να σκεφτούμε ότι σε χώρο μικρότερο του ενός κυβικού 
μέτρου συναθροίζονται 40000 μέλισσες, και ο αέρας διατηρείται το ίδιο καθαρός όσο έξω από την κυψέλη. 
Άλλωστε οι μέλισσες δεν αφήνουν ποτέ τα περιττώματά τους μέσα στην κυψέλη.  
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Παραλαβή Ωρίμανση και Αποθήκευση μελιού   
 
Οι συλλέκτριες νέκταρος όταν επιστρέφουν στην κυψέλη παραδίδουν το νέκταρ που μεταφέρουν στις 
αποθηκεύτριες με τροφάλλαξη, και οι οποίες αρχικά το επεξεργάζονται για να απομακρυνθεί κάποια 
ποσότητα υγρασίας και στη συνέχεια το αποθηκεύουν στα κελιά. 
 

Κτίσιμο κηρήθρων 
 
Οι κηρήθρες κατασκευάζονται από κερί, το οποίο παράγετε από τους κηρογόνους αδένες της εργάτριας 
μόνο μέλισσας , και είναι αρχικά διαυγές υγρό που στερεοποιείται αμέσως. Για να δραστηριοποιηθούν οι 
κηρογόνοι αδένες απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες και αφθονία σε νέκταρ, μέλι και γύρη. Κάθε κηρήθρα 
αποτελείται από πολυάριθμα εξαγωνικά διαμερίσματα τα κελιά, τα οποία διακρίνονται σε εργατικά, 
κηφηνοκελιά και βασιλικά κελιά. Στα κελιά αυτά αποθηκεύονται οι τροφές και εκτρέφεται ο γόνος. Στα 
εργατικά κελιά εκτρέφονται οι καινούργιες εργάτριες, στα κηφηνοκελιά οι καινούργιοι κηφήνες και στα 
βασιλικά κελιά οι καινούργιες βασίλισσες. Το εξαγωνικό σχήμα των κελιών είναι το πιο εργονομικό για την 
κατασκευή των κηρήθρων. Τα κυκλικά, οκταγωνικά ή πενταγωνικά κελιά αφήνουν κενά μεταξύ τους, ενώ 
τα τριγωνικά και τα τετραγωνικά έχουν μεγαλύτερη περίμετρο και άρα απαιτούν περισσότερο κερί για την 
κατασκευή τους. Το εξαγωνικό σχήμα των κελιών παρέχει οικονομία στο κερί, αξιοποιεί καλύτερα το χώρο 
και δίνει σταθερότητα και αντοχή στην κηρήθρα. Κάθε κιλό κηρήθρας κρατά μέχρι και 22 κιλά μέλι.( 
Θρασυβούλου 1998). Η κατασκευή των κηρήθρων γίνεται κατά τμήματα , από ομάδες εργατριών που 
κρέμονται από κάποιο σταθερό σημείο σαν κρόσσια. Τα τμήματα αυτά μεγαλώνουν με την πάροδο της 
εργασίας και τελικά ενώνονται μεταξύ τους σ’ ένα ομοιόμορφο σύνολο. 
 

Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
 
Οι μέλισσες είναι δραστήριες μεταξύ 10 ο και 38 ο C. Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή , ομάδες εργατριών 
τοποθετημένες μέσα και έξω από την είσοδο της κυψέλης κινούν τα φτερά τους και κατευθύνουν ένα ρεύμα 
αέρα από έξω προς το εσωτερικό της κυψέλης και ένα άλλο με αντίστροφη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα μια 
άλλη ομάδα εργατριών μεταφέρει νερό και το τοποθετεί σε σταγόνες , σε διάφορα σημεία του εσωτερικού 
της κυψέλης. Με τον αερισμό το νερό εξατμίζεται και προκαλείται πτώση της θερμοκρασίας. Όταν η 
θερμοκρασία είναι χαμηλή οι εργάτριες σχηματίζουν τη μελισσόσφαιρα , μια συμπαγή στοιβάδα που 
αποτελείτε από πολλές μέλισσες τοποθετημένες πυκνά η μια δίπλα στην άλλη. Το πάχος αυτής της στιβάδας 
μεταβάλλεται ανάλογα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Μέσα σ’ αυτή τη σφιχτή στοιβάδα η μάζα των 
υπολοίπων μελισσών είναι χαλαρή. Οι μέλισσες κυκλοφορούν , καταναλώνουν μέλι, και με μικροσυσπάσεις 
των θωρακικών μυών παράγουν την απαιτούμενη για την επιβίωση θερμοκρασία. 
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Φρούρηση της εισόδου 
Η είσοδος της κυψέλης φρουρείτε από μικρό η μεγάλο αριθμό εργατριών ανάλογα με τον κίνδυνο που 
διατρέχει το μελίσσι. Ο εισβολέας αντιμετωπίζεται με το κεντρί, ένα σύνθετο όργανο που αποτελείται από 
αδένες παραγωγής δηλητηρίου και φερομονών, κύστη που περιέχει το δηλητήριο και άλλα όργανα. Όταν 
μια εργάτρια κεντρίσει ένα θηλαστικό, το κεντριοφόρο σύστημα αποσπάται από το σώμα της με 
αποτέλεσμα το θάνατό της. Μετά την απόσπαση του κεντριού και για ένα περίπου λεπτό , η κύστη που 
περιέχει το δηλητήριο συσπάτε και διοχετεύει όλο το δηλητήριο στο σώμα του θύματος. Το κεντρί δεν 
μπορεί να αποτραβηχθεί εύκολα από το σώμα του θύματος διότι φέρει άγκιστρα που εξυπηρετούν αυτό το 
σκοπό. Παράλληλα φερομόνες συναγερμού, που εκκρίνονται από αδένες του κεντριού σημαδεύουν τον 
εισβολέα , μετατρέποντάς τον σε κινητό στόχο για τις άλλες εργάτριες. Το δηλητήριο της μέλισσας περιέχει 
βιογενείς αμίνες, ένζυμα, πολυπεπτίδια , διάφορα αμινοξέα και αρωματικές πτητικές ουσίες. Οι αντιδράσεις 
που προκαλούνται από αυτό είναι αλλεργικής φύσης. Τονίζεται ότι οι μέλισσες χρησιμοποιούν το κεντρί 
τους ως αμυντικό μέσο για να υπερασπίσουν την κοινωνία τους, και ότι η επιβίωσή τους στηρίζεται στο 
αμυντικό αυτό σύστημα ( Θρασυβούλου 1998). Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι πρέπει να προστατεύσουν 
κάτι πολύτιμο, το μέλι, το οποίο αποθηκεύουν την άνοιξη και το καλοκαίρι για να επιβιώσουν τον χειμώνα. 
 

Τροφάλλαξη 
 
Με τον όρο αυτό εννοούμε την ανταλλαγή τροφής μεταξύ των εργατριών προβοσκίδα με προβοσκίδα. Τον 
τρόπο αυτό χρησιμοποιούν οι εργάτριες για να διαμοιράσουν την τροφή στις μέλισσες που βρίσκονται στα 
απομακρυσμένα σημεία της κυψέλης και για να ταΐσουν τη βασίλισσα και τους νεαρούς κηφήνες. 
 

Πτήσεις προσανατολισμού 
 
Η εργάτρια προτού αναλάβει καθήκοντα συλλέκτριας, βγαίνει από την κυψέλη και κάνει ορισμένες πτήσεις 
, για να αποτυπώσει στη μνήμη της τη μορφή , το χρώμα ,τη θέση της κατοικίας της καθώς και τα 
χαρακτηριστικά σημάδια στη γύρω περιοχή. Οι πτήσεις αυτές γίνονται ομαδικά.  
 

Συλλογή τροφής 
 
Στην ηλικία των τριών περίπου εβδομάδων η εργάτρια γίνεται συλλέκτρια και συλλέγει νέκταρ, γύρη, νερό 
και πρόπολη. Οι επισκέψεις στα διάφορα είδη φυτών γίνονται συγκεκριμένη ώρα της ημέρας , την ώρα που 
το κάθε φυτό εκκρίνει νέκταρ η δίνει γύρη (Percival 1955). Η συλλέκτρια χρησιμοποιεί τη θέση του ήλιου 
ως οδηγό. Τυπώνει στη μνήμη της την προβολή της γωνίας που σχηματίζεται από τα σημεία θέση του ήλιου 
, κυψέλη, τοποθεσία τροφής. Χρησιμοποιώντας αυτή τη γωνία, επιστρέφει στην κατοικία της χωρίς 
περιπλανήσεις. Σε μέρες με μερική συννεφιά, ακόμα κι αν δεν φαίνεται ο ήλιος, οι μέλισσες βρίσκουν την 
ακριβή του θέση από το διαθλώμενο φως. Σε μέρες δε με ολική συννεφιά, και πάλι οι μέλισσες 
προσανατολίζονται με τον ήλιο, γιατί βλέπουν το υπεριώδες φως που διαπερνά τα σύννεφα. Παρατηρήθηκε 
ότι συλλέκτριες έκαναν ταξίδια μέχρι και 13,7 χιλιομέτρων για να συλλέξουν τροφή. Ακόμα και σε τέτοια 
μεγάλης διάρκειας ταξίδια, που η θέση του ήλιου αλλάζει, η εργάτρια κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις, 
χάρις στην έντονα ανεπτυγμένη αίσθηση του χρόνου που έχει, και βρίσκει εύκολα την κατοικία της. Οι 
συλλέκτριες κάνουν μακρινά ταξίδια ακόμα και όταν υπάρχει τροφή σε κοντινές αποστάσεις, αν η 
ανθοφορία που βρίσκεται μακριά είναι πιο ελκυστική. Έτσι αυξάνουν τη δυνατότητα συλλογής από 
μεγαλύτερη ποικιλία λουλουδιών, και επιτρέπουν στο μελίσσι να κάνει πλουσιότερη τη σύνθεση των 
τροφών που συλλέγει. Σε περιόδους που η ανθοφορία είναι μειωμένη, παρατηρείται συχνά, μια εργάτρια να 
συγκρούεται με μια ξένη που εισέρχεται στην περιοχή της, με σκοπό να την παρεμποδίσει να συλλέξει. 
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Η λεηλασία 
 
Οι συλλέκτριες συλλέγουν μέλι από κάθε πρόσφορη πηγή. Σε περιόδους μειωμένης ανθοφορίας , πηγή 
τροφής είναι και το αποθηκευμένο μέλι, στα γειτονικά μελίσσια. Έτσι οι συλλέκτριες κλέβουν το μέλι από 
τα αδύνατα μελίσσια τα οποία αδυνατούν να υπερασπισθούν τις προμήθειές τους. 
 

Η διατροφή του μελισσιού 
 
Η συλλογή είναι η πιο κοπιαστική και περισσότερο επικίνδυνη εργασία που αναλαμβάνει μια εργάτρια. 
Είναι όμως υψίστης σημασίας για την επιβίωση του μελισσιού. Η γύρη που συλλέγετε δίνει τις απαραίτητες 
πρωτεΐνες για τη ανάπτυξη των ιστών και των αδένων της μέλισσας. Η ετήσια κατανάλωση γύρης για ένα 
μελίσσι είναι 15-30 κιλά. Οι υδατάνθρακες βρίσκονται στο μέλι. Κάθε μελίσσι καταναλώνει 60-80 κιλά 
μέλι το χρόνο. Το νερό είναι απαραίτητο στοιχείο στη διατροφή της μέλισσας και χρησιμοποιείται για την 
αραίωση του μελιού, τη διατροφή του γόνου, το δρόσισμα της κυψέλης και τη μείωση της θερμοκρασίας.  
 

Το αδενικό σύστημα 
 
Το αδενικό σύστημα χωρίζεται στους ενδοκρινείς και τους εξωκρινείς αδένες. Οι ενδοκρινείς αδένες 
εκκρίνουν ορμόνες στο εσωτερικό του σώματος της μέλισσας και έχουν σχέση με τη βιοχημική ρύθμιση, 
της ανάπτυξης και της συμπεριφοράς της μέλισσας. Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν το προϊόν τους- 
φερομόνες , ένζυμα, κερί, δηλητήριο- στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο βασιλικός πολτός, το δηλητήριο, το 
ένζυμο ιμβερτάση που μετατρέπει το νέκταρ σε μέλι, το κερί, είναι μόνο μερικά παράγωγα αυτών των 
αδένων. Παράγουν επίσης φερομόνες, οι οποίες ρυθμίζουν τη συμπεριφορά όλου του μελισσιού. 
 

 
 

Ο πολλαπλασιασμός του μελισσιού 
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Ο φυσικός πολλαπλασιασμός του μελισσιού ονομάζεται σμηνουργία. Κατά τη σμηνουργία το μελίσσι 
χωρίζεται, ένα μέρος των εργατριών μαζί με τη βασίλισσα φεύγουν από τη φωλιά προς αναζήτηση νέας, -
αυτό το μέρος του μελισσιού ονομάζεται αφεσμός- ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν στην παλιά φωλιά με ένα 
αριθμό βασιλικών κελιών έτοιμων να δώσουν καινούργιες βασίλισσες. Η προετοιμασία της σμηνουργίας 
αρχίζει νωρίς την άνοιξη, με την εκτροφή κηφήνων και την αύξηση της ακολουθίας που περιστοιχίζει την 
βασίλισσα, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τις 22 εργάτριες. Οι εργάτριες αυτές ταΐζουν πιεστικά τη 
βασίλισσα με βασιλικό πολτό και την εξαναγκάζουν να επιταχύνει το ρυθμό της ωοτοκίας της, που φτάνει 
στο μέγιστο της, γύρω στα 1500 με 2000 αβγά το εικοσιτετράωρο, το βάρος των οποίων είναι μεγαλύτερο 
του βάρους της. Παράλληλα , άλλες εργάτριες ετοιμάζουν πολυάριθμες βάσεις βασιλικών κελιών. 
Πιεζόμενη η βασίλισσα ψάχνει διαρκώς για άδεια κελιά, για να εναποθέσει τα αβγά της. Τελικά ωοτοκεί και 
στις βάσεις των βασιλικών κελιών. Τότε οι εργάτριες σπεύδουν να επιμηκύνουν τα τοιχώματά τους και να 
εφοδιάσουν τις προνύμφες που θα εκκολαφθούν, με μεγάλες ποσότητες βασιλικού πολτού. Στη συνέχεια ο 
ρυθμός της ζωής του μελισσιού αλλάζει. Οι εργάτριες αλλάζουν συμπεριφορά, οι συνοδοί της βασίλισσας 
μειώνονται και πολλές φορές αρνούνται να την ταΐσουν. Ο ρυθμός της ωοτοκίας επιβραδύνεται πολύ και η 
κοιλιά της βασίλισσας μικραίνει. Μια εβδομάδα περίπου πριν από την αναχώρηση του αφεσμού, οι 
εργάτριες κακομεταχειρίζονται τη βασίλισσα και την αναγκάζουν να κινείται διαρκώς. Τη γυμνάζουν για να 
μπορεί να πετάξει. 
       
 
Η ωοτοκία διακόπτεται, ο ρυθμός εργασίας μειώνεται και το μελίσσι παρουσιάζει εικόνα απραξίας. Στο 
μεταξύ ένας αριθμός από συλλέκτριες μεταβάλλεται σε ανιχνεύτριες , οι οποίες ψάχνουν να βρουν 
κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση της νέας κατοικίας. Όταν επιστρέφουν στην κυψέλη, χορεύουν το 
χορό της παλλόμενης κοιλιάς ,για να δείξουν την κατεύθυνση και την απόσταση του καταφυγίου που 
ανακάλυψαν. Όταν σφραγιστούν τα πρώτα βασιλικά κελιά, το μελίσσι είναι έτοιμο να πολλαπλασιαστεί .Οι 
εργάτριες γεμίζουν τον πρόλοβο τους με μέλι, για να έχουν προμήθειες λίγων ημερών στη νέα θέση που θα 
εγκατασταθούν , και περιμένουν το σύνθημα της αναχώρησης. Το σύνθημα δίνεται από τις ανιχνέυτριες , οι 
οποίες με τους συριστικούς χορούς τους αναστατώνουν το μελίσσι. Τελικά το τμήμα του μελισσιού που θα 
αποτελέσει τον αφεσμό, ξεχύνεται σαν ποτάμι στη σανίδα πτήσης, παρασύροντας προς τα έξω και τη 
βασίλισσα. Οι μέλισσες πετούν ζωηρά γύρο από την κυψέλη τους , με ένα χαρακτηριστικό βουητό, μέχρι να 
βγουν και οι τελευταίες που θα ακολουθήσουν το σμήνος . Στη συνέχεια κατευθύνονται σε κάποιο κοντινό 
δέντρο και σε ένα χαμηλό κλαδί σχηματίζουν το λεγόμενο τσαμπί. Ο αριθμός των μελισσών που αποτελούν 
τον αφεσμό, είναι περίπου το 50% του αρχικού μελισσιού και αποτελείται κατά βάση από νεαρές μέλισσες. 
Στη θέση αυτή ο αφεσμός θα παραμείνει από 30 λεπτά μέχρι 24 ώρες, όσο χρόνο θα χρειαστούν οι 
ανιχνεύτριες να συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιο είναι το καλύτερο καταφύγιο της περιοχής. Αυτό το χρόνο 
έχει στη διάθεση του ο μελισσοκόμος να συλλάβει τον αφεσμό και να τον εγκαταστήσει σε καινούργια 
κυψέλη. Μετά την αναχώρηση του αφεσμού το μελίσσι ηρεμεί. Ο πληθυσμός του που μειώθηκε απότομα, 
αυξάνεται γρήγορα , καθώς καθημερινά προσθέτονται νέες μέλισσες από τον εκκολαπτόμενο γόνο. Σε λίγες 
ημέρες αρχίζουν να εκκολάπτονται και οι νέες βασίλισσες. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται από το 
αν το μελίσσι προτίθεται να σμηνουργήσει εκ νέου ή όχι. Αν το μελίσσι δεν προτίθεται να σμηνουργήσει 
επιτρέπει στην πρώτη νεαρή βασίλισσα που θα εκκολαφθεί, να σκοτώσει τις υπόλοιπες αδελφές της μέσα 
στα κελιά τους και να αναλάβει την αρχηγία του. Αν το μελίσσι προτίθεται να δημιουργήσει και άλλους 
αφεσμούς, οι εργάτριες παρεμποδίζουν τη νέα βασίλισσα να σκοτώσει τις αδελφές της. Όταν το νέο μελίσσι 
εγκατασταθεί τελικά στη μόνιμή του κατοικία, αν τυχών υπάρχουν περισσότερες από μια βασίλισσες , θα 
αγωνισθούν μεταξύ τους και η πιο δυνατή θα σκοτώσει τις αδελφές της .(Λιάκος 2005)  
 

Η επικοινωνία μεταξύ των μελισσών 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών 
της. Η επικοινωνία μεταξύ των μελισσών επιτυγχάνεται με διάφορα ερεθίσματα. Τέτοια είναι οι φερομόνες, 
χημικές ουσίες που εκκρίνουν τόσο οι εργάτριες όσο και η βασίλισσα του μελισσιού. Ανάλογα με τη χημική 
ουσία που εκκρίνεται , παρατηρείται και η αντίστοιχη συμπεριφορά από το μελίσσι. Οι μέλισσες 
επικοινωνούν επίσης χορεύοντας. Έχουν παρατηρηθεί τρεις βασικοί χοροί , ο κυκλικός χορός, ο μικτός 
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χορός, και ο χορός των δονήσεων της κοιλιάς. Οι χοροί αυτοί δηλώνουν κατά βάση την απόσταση της 
τροφής από την κυψέλη. 
 

Η διοίκηση του μελισσιού 
 
Η βασίλισσα είναι αυτή που διευθύνει το μελίσσι. Η παρουσία της είναι διαρκώς αισθητή μέσα στη κυψέλη, 
χάρη στην κυκλοφορία της βασιλικής ουσίας με την οποία κρατά σε συνοχή το μελίσσι, διατηρεί τη 
χαρακτηριστική οργάνωσή του και ρυθμίζει τη λειτουργία του. Την μετάδοση της βασιλικής ουσίας 
αναλαμβάνουν οι εργάτριες συνοδοί της βασίλισσας. Κρατούν τις κεραίες τους σε συνεχή επαφή μαζί της 
και στη συνέχεια λόγω της συχνής επαφής τους με τις υπόλοιπες εργάτριες, μεταφέρουν την βασιλική ουσία 
σε ολόκληρο το μελίσσι. Η βασιλική ουσία μεταδίδεται επίσης με την τροφάλλαξη ,καθώς και λόγω της 
κυκλοφορίας του αέρα. 
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Παροιμίες - Εκφράσεις - Μύθοι - Παραδόσεις  - Λαογραφία για το μέλι. 
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Παροιμίες, εκφράσεις, μύθοι, παραδόσεις και λαογραφία για το μέλι. 

Μέλι και Μέλισσα 

Αυτό το θέμα ανοίγει, για να συγκεντρώσουμε συνηθισμένες εκφράσεις της γλώσσας μας, που περιέχουν τη 
λέξη "Μέλι" ή "Μέλισσα", καθώς και σχετικές παροιμίες του λαού μας. Πότε χρησιμοποιούμε αυτές τις 
εκφράσεις; Τι ακριβώς σημαίνουν; 

Επίσης, μας ενδιαφέρουν μύθοι, παραδόσεις και ιστορικά ή λαογραφικά στοιχεία, που έχουν να κάνουν με 
το μέλι και τη μέλισσα. Λαϊκά παραμύθια ή και σύγχρονα παραμύθια ή κινούμενα σχέδια. 

Ακόμα, τραγούδια, ποιήματα, λογοτεχνήματα. 

Παροιμίες για τις μελισσες 
 

1.«Η αράχνη απ’ τα λουλούδια μαζεύει δηλητήριο και η μέλισσα μέλι» 

Κάθε άνθρωπος παίρνει από το περιβάλλον του αυτά που μπορεί ή αυτά που θέλει. Έτσι έχουμε διάφορους 
χαρακτήρες ή διάφορα κέρδη. 

2.«Το μέλι είναι γλυκό, μα η μέλισσα κεντά» 

Τα αγαθά χρειάζονται κόπους και αγώνα για να κατακτηθούν. 

3.«Ξέρει η μέλισσα από ποιο λουλούδι βγάζει μέλι» 

Ξέρει ο καλός έμπορος και επιχειρηματίας από ποιες δουλειές θα έχει κέρδος. 

4.Αν έκαναν όλες οι μέλισσας μέλι, θα ’ταν όλοι οι αμπελουργοί. 

5.Κεντρίζει η μέλισσα, αλλά το μέλι είναι γλυκό. 

6.Όλες οι μέλισσες δεν κάνουν μέλι… 

 Δεν τα καταφέρνουν όλοι. 

7.Όποιος αγαπά το μέλι, δε φοβάται τις μέλισσες. 

 τολμηρός 

8.Αν κάναν κι οι μπαμπούροι μέλι, θα τρώγαν κι οι κατσιβέλοι.  

ανικανότητα 

9.Αν δεν σε κεντρίσει η μέλισσα, μέλι δεν τρως. 

10.Δουλεύουν οι μέλισσες τρώνε οι κηφήνες. 

11.Μια μέλισσα δεν κάνει μέλι. 
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Η μέλισσα στην τέχνη  
 

1. "Κι άσπρα, γαλάζια, κόκκινα καλούν χρυσό μελίσσι", Σολωμός  
2. "Το 'να χέρι μου κρατεί μέλισσα θεόρατη", Ελύτης  
3. Σε Ομηρικό ποίημα αναφέρεται: "Τρεις σεβάσμιες φτερωτές παρθένες που μάντευαν 

τρώγοντας μέλι"  
4. Στο μυθιστόρημα του Λουντέμη ο βασικός ήρωας ονομάζεται Μέλιος  
5. Οι τρεις ιεράρχες χαρακτηρίζονται ως "μελίρρυτοι ποταμοί της σοφίας" στο απολυτίκιό τους.  
6. "Μέλισσα" τίτλος θεατρικού έργου του Καζαντζάκη.  

 
 

7. "Μελισσοκόμος" τίτλος ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου.  
8. "Η εποχή της Μελισσάνθης" κύκλος τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη.  

 
 

9. "Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες" το γνωστό μυθιστόρημα του Γιάννη Ξανθούλη  

 
 

     Το μοτίβο της μέλισσας το συναντάμε στη μικρογραφία, τη διακοσμητική, τη ζωγραφική και γενικότερα 
στην τέχνη από αρχαιοτάτων χρόνων. 
Το κερί, προϊόν της μέλισσας, χρησιμοποιείται για κατασκευή ομοιωμάτων (κέρινα ομοιώματα). Πχ στα 
Μουσεία Βρέλλη, Μαντάμ Τυσσώ, Αγίας Παρασκευής Μάνδρας Θέρμου. 
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Παραμύθια για τις μέλισσες 

 
Η BAΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

Κείμενο: Taλκ Team 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς που είχε τρεις γιους. Οι δύο μεγαλύτεροι θεωρούνταν πολύ 
έξυπνοι παρόλο που δεν έκαναν τίποτα άλλο εκτός από το να διασκεδάζουν. Τον τρίτο, τον μικρότερο, τον 
φώναζαν όλοι Χαζούλη, παρόλο που κι αυτός δεν έκανε τίποτα εκτός από το να κάθεται όλη την ημέρα. 
Ένα πρωί οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί αποφάσισαν πως πρέπει να γνωρίσουν τον κόσμο και έφυγαν από το 
παλάτι. Πέρασαν μέρες και βδομάδες και μήνες και ο βασιλιάς πατέρας τους δεν είχε κανένα νέο τους. 
Ζήτησε λοιπόν από τον Χαζούλη να πάει να τους βρει κι εκείνος δέχτηκε πρόθυμα, παρόλο που φοβόταν 
και λιγάκι. Για καλή του τύχη οι αδελφοί του δεν είχαν πάει και πολύ μακριά και έτσι τους συνάντησε 
γρήγορα. Αντί όμως να τους πείσει ο Χαζούλης να γυρίσουν παρέα στον πατέρα τους, τον έπεισαν εκείνοι 
να τους ακολουθήσει στο μακρύ και διασκεδαστικό ταξίδι τους. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και κάποια 
στιγμή συνάντησαν μια μυρμηγκοφωλιά. «Να της δώσουμε μια, να διαλυθεί, να δούμε πώς θα τρέχουν 
φοβισμένα τα μυρμηγκάκια!» είπαν οι δύο έξυπνοι αδελφοί. «Αχ! Αφήστε τα ήσυχα τα καημένα! 
Στενοχωριέμαι και μόνο που το σκέφτομαι πως θα τους κάνετε κακό!» τους παρακάλεσε ο Χαζούλης. Τα 
αδέλφια του τού έκαναν τη χάρη και συνέχισαν τον δρόμο τους. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και κάποια 
στιγμή συνάντησαν μια λίμνη. Μέσα της κολυμπούσαν πολλοί πολλοί όμορφοι κύκνοι. «Να πιάσουμε 
κάναν δυο, να τους ψήσουμε, να τους φάμε!» είπαν οι δύο έξυπνοι αδελφοί. «Αχ! Αφήστε τους! 
Στενοχωριέμαι και μόνο που σκέφτομαι πως θα τους σκοτώσετε!» τους παρακάλεσε ο Χαζούλης. 

Τα αδέλφια του τού έκαναν τη χάρη και συνέχισαν τον δρόμο τους. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και 
κάποια στιγμή είδαν πάνω σε ένα δέντρο μια μελισσοφωλιά. Είχε τόσο μέλι μέσα της που ξεχείλιζε και 
έκανε τον κορμό του δέντρου να λάμπει στον ήλιο. «Να ανάψουμε μια φωτιά. Να καούν ή να τρομάξουν 
και να φύγουν οι μέλισσες, να τους πάρουμε το μέλι!» είπαν οι δύο έξυπνοι αδελφοί. «Αχ! Αφήστε τις! 
Στενοχωριέμαι και μόνο που σκέφτομαι πως θα τις κάψετε!» τους παρακάλεσε ο Χαζούλης. Τα αδέλφια του 
τού έκαναν τη χάρη και συνέχισαν τον δρόμο τους. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και κάποια στιγμή 
βρέθηκαν μπροστά σε ένα μεγάλο κάστρο και μπήκαν μέσα. Προχώρησαν, προχώρησαν, είδαν στάβλους 
γεμάτους άλογα, αλλά άνθρωπο πουθενά. Στο βάθος του αντίκρισαν μιαν ακόμα καστρόπορτα. Την 
πέρασαν και μπήκαν σε έναν όμορφο κήπο που τα δρομάκια του οδηγούσαν σε τρία παλάτια. Σε ένα από τα 
ψηλά παράθυρα του μεσαίου παλατιού διέκριναν ένα παράξενο ανθρωπάκι που καθόταν μπροστά σε ένα 
τραπέζι. Άρχισαν να το φωνάζουν. Μια, δυο, τρεις, το ανθρωπάκι σηκώθηκε από το τραπέζι, κατέβηκε, 
άνοιξε την πόρτα του παλατιού και τους έβαλε μέσα. Κουβέντα όμως δεν τους είπε. Τους οδήγησε απλώς σε 
ένα τραπέζι που πάνω του υπήρχαν τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα κρασιά και τα καλύτερα γλυκά. Και 
όταν τα τρία αδέλφια έφαγαν, ήπιαν και χόρτασαν, τα πήγε το καθένα και σε μια πολυτελέστατη 
κρεβατοκάμαρα να κοιμηθούν. 

Την επόμενη μέρα, πρωί πρωί, ξύπνησε ο παράξενος ανθρωπάκος τον μεγαλύτερο από τους τρεις αδελφούς 
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και του έκανε νόημα να τον ακολουθήσει. Πέρασαν πολλά δωμάτια και σκοτεινούς διαδρόμους γεμάτους 
αγάλματα και τελικά έφτασαν μπροστά από μια πέτρινη επιγραφή. Διαβάζοντάς την ο μεγαλύτερος αδελφός 
έμαθε πως κάποτε ζούσε στο κάστρο αυτό ένας βασιλιάς που είχε τρεις όμορφες κόρες για τις οποίες είχε 
χτίσει τα τρία παλάτια. Ένας μάγος όμως μεταμόρφωσε και τον βασιλιά και όλους τους ενοίκους του 
κάστρου σε αγάλματα και έριξε τις πριγκίπισσες σε έναν βαθύ ύπνο που κρατούσε χρόνια. Για να λυθούν τα 
μάγια, να ξαναβρεί το κάστρο την παλιά ζωή του και να ξυπνήσουν οι πριγκίπισσες, έπρεπε να βρεθεί ένα 
γενναίο και έξυπνο παλικάρι που να αναλάβει τρεις δύσκολες αποαποστολές. Στον κήπο μπροστά από τα 
παλάτια, έγραφε η επιγραφή, είχε σπάσει το κολιέ της μικρής πριγκίπισσας. Τα χίλια μαργαριτάρια από τα 
οποία ήταν φτιαγμένο είχαν σκορπίσει ανάμεσα στα δέντρα και στα χορτάρια. Όποιος ήθελε να λύσει τα 
μάγια έπρεπε, πρώτα απ’ όλα, να τα βρει και να τα μαζέψει μέχρι τη δύση του ήλιου. Ένα να του έλειπε 
όταν θα άρχιζε να πέφτει η νύχτα, θα γινόταν και αυτός άγαλμα πέτρινο. Χωρίς να χάσει λεπτό ο 
μεγαλύτερος αδελφός βγήκε στον κήπο και άρχισε να ψάχνει. Όλη τη μέρα έψαχνε, αλλά την ώρα που ο 
ήλιος άρχισε να κρύβεται πίσω από τα βουνά είχε βρει μόνο εκατό μαργαριτάρια. Και τότε έγινε αυτό που 
έλεγε η επιγραφή: πέτρωσε και αυτός. 

Την άλλη μέρα, πρωί πρωί, ξύπνησε ο ανθρωπάκος τον δεύτερο αδελφό. Τον οδήγησε κι αυτόν στην 
επιγραφή και αμέσως μετά στον κήπο. Όλη τη μέρα έψαχνε κι εκείνος, αλλά την ώρα που ο ήλιος άρχισε να 
κρύβεται πίσω από τα βουνά είχε βρει μόνο διακόσια μαργαριτάρια. Και τότε έγινε πάλι αυτό που έλεγε η 
επιγραφή: πέτρωσε και αυτός. Την τρίτη μέρα έφτασε η σειρά του Χαζούλη. Ο παράξενος ανθρωπάκος τον 
ξύπνησε και αυτόν πρωί πρωί και τον οδήγησε μπροστά στην επιγραφή και μετά στον κήπο. Άρχισε να 
μαζεύει κι αυτός μαργαριτάρια. Έτσι κρυμμένα όμως που ήταν ανάμεσα στα χόρτα δυσκολευόταν πολύ να 
τα βρει. Κατά το μεσημέρι ήταν πια σίγουρος πως δεν θα τα κατάφερνε. Κάθησε λοιπόν σε μια μεγάλη 
πέτρα κοντά στα αγάλματα των αδελφών του και άρχισε τα κλάματα. Ξαφνικά, άκουσε μια φωνούλα να τον 
ρωτά: «Γιατί είσαι τόσο στενοχωρημένος;» Ο Χαζούλης σκούπισε τα μάτια του και είδε μπροστά του ένα 
μυρμηγκάκι. Ήταν ο βασιλιάς των μυρμηγκιών που είχε σώσει από τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια. Του 
διηγήθηκε την ιστορία του και εκείνος φώναξε αμέσως τον μυρμηγκοστρατό του, πεντακόσια μυρμήγκια 
που μέσα σε πολύ λίγη ώρα κατάφεραν να βρουν όλα τα μαργαριτάρια της μικρής πριγκίπισσας. 

Την άλλη μέρα, πρωί πρωί, ο παράξενος ανθρωπάκος τον ξύπνησε για τη δεύτερη αποστολή. Έπρεπε να 
βρει το κλειδί του δωματίου των τριών πριγκιπισσών το οποίο ο κακός μάγος είχε πετάξει μέσα σε μια 
λίμνη. Ο Χαζούλης έφτασε στη λίμνη, την κοίταξε, την ξανακοίταξε και μετά κάθησε στην όχθη της και 
έβαλε πάλι τα κλάματα. Η λίμνη ήταν μεγάλη και βαθιά και εκείνος ούτε κολύμπι δεν ήξερε. Ξαφνικά όμως 
είδε μια ομάδα κύκνους να τον πλησιάζουν. Ήταν οι ίδιοι κύκνοι που είχε γλιτώσει από το να τους ψήσουν 
τα μεγαλύτερα αδέλφια του. Ο βασιλιάς τους τον πλησίασε, άκουσε την ιστορία του και έστειλε τους 
συντρόφους του να βουτήξουν και να βρουν το κλειδί. Δεν πέρασε μια ώρα και του το έφεραν. Την άλλη 
μέρα, πρωί πρωί, ο παράξενος ανθρωπάκος ξαναξύπνησε τον Χαζούλη για την τρίτη αποστολή. Αυτή ήταν 
η πιο δύσκολη από όλες. Έπρεπε να πάρει το κλειδί, να μπει στην κάμαρα που κοιμούνταν οι τρεις 
πριγκίπισσες και να ανακαλύψει ποια από όλες ήταν η μικρότερη, η πιο αγαπημένη του βασιλιά πατέρα 
τους. Οι τρεις πριγκίπισσες ήταν όμως ολόιδιες και το μόνο που έγραφε η πέτρινη επιγραφή γι’ αυτές ήταν 
πως, λίγο πριν πέσουν για ύπνο, είχαν φάει διαφορετικό γλυκό η καθεμία: η πρώτη σοκολάτα, η δεύτερη 
καραμέλα και η τρίτη μια κουταλιά μέλι. Ο Χαζούλης τις κοίταξε, τις ξανακοίταξε, κάθησε κοντά στα 
κρεβάτια τους και έβαλε πάλι τα κλάματα. Ξαφνικά άκουσε ένα βουητό και είδε ένα σμήνος μέλισσες να 
τον πλησιάζουν. Ήταν οι ίδιες μέλισσες που είχε σώσει από το να τις κάψουν τα μεγαλύτερα αδέλφια του. Η 
βασίλισσά τους άκουσε την ιστορία του και πέταξε προς τις πριγκίπισσες. Κάθησε για λίγο στο στόμα της 
καθεμιάς τους και αμέσως κατάλαβε ποια από τις τρεις είχε φάει το μέλι. Ο Χαζούλης την άγγιξε και 
αμέσως τα μάγια λύθηκαν! Οι πριγκίπισσες άνοιξαν τα μάτια τους και όλοι όσοι είχαν γίνει αγάλματα 
ξαναζωντάνεψαν. Το κάστρο ξαναβρήκε την παλιά ζωή του και πολύ γρήγορα ο Χαζούλης έγινε και ο 
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άρχοντάς του μια που παντρεύτηκε τη μικρή και πιο αγαπημένη κόρη του βασιλιά. Στα αδέλφια του έδωσε 
τις άλλες δύο πριγκίπισσες. Έτσι έζησαν κι αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

 

Μια ιστορία των αδερφών Γκριμ 

Η ευχή της μάνας  (λέρικο παραμύθι) 
 Μια φορά κι έναν καιρό, στα παλιά τα χρόνια, ζούσε μια γυναίκα που είχε τέσσερα παιδιά, τρεις κόρες και 
έναν γιο. Ο πατέρας τους πέθανε, όταν  αυτά ήταν πολύ μικρά και η μάνα τους για να τα ζήσει δούλευε σε 
διάφορες δουλειές, γιατί ήταν πολύ φτωχιά. Μεγάλωσε και τα τέσσερα παιδιά και τα πάντρεψε αλλά όλα 
έμεναν μακριά. Από την κούραση και από την ταλαιπωρία αρρώστησε και δεν μπορούσε πια να δουλέψει. 
Και έπεσε στο κρεβάτι πολύ βαριά. Οι γείτονες δεν την έβλεπαν να πηγαίνει στην ξένη δουλειά και 
ανησύχησαν. Πήγε το πρωί μία γειτόνισσα για να δει τι είχε και δεν πήγε στη δουλειά και την βρήκε στο 
κρεβάτι πολύ άρρωστη. 

—Έλα γειτόνισσα, να πας να φωνάξεις την πρώτη μου κόρη να έρθει, που την χρειάζομαι. 

Πάει τότε η γειτόνισσα στην πρώτη κόρη και τις λέει να πάει στην μάνα της που είναι πολύ άρρωστη. 
Εκείνη δεν δέχτηκε να πάει γιατί έπλενε και είχε τα ρούχα μέσα στη σκάφη. 

—  Δεν μπορώ να πάω να την δω γιατί πλένω. 

Όταν πήγε η γειτόνισσα και της είπε ότι, η κόρη σου δεν μπορεί να έρθει γιατί έχει τα ρούχα μέσα στην 
σκάφη και πλένει, η άρρωστη μάνα αναστέναξε, δάκρυσε και της είπε:   

—  Σου εύχομαι, κόρη μου, η σκάφη να γίνει το σπίτι σου και να το σέρνεις όπου πας στα όρη και στα 
βουνά, όλη σου τη ζωή.   Από τότε η κόρη της έγινε χελώνα. Τότε, έστειλε την γειτόνισσα στην δεύτερη 
κόρη. Και αυτή όμως βρήκε δικαιολογία ότι ύφαινε. 

—  Δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω στον αργαλειό το νήμα.    Τότε πάλι η μάνα δάκρυσε και την 
καταράστηκε.     

—  Άντε κόρη μου, να υφαίνεις μέρα νύχτα και σταματημό να μην έχεις. Να σου χαλάνε οι άνθρωποι τα 
υφαντά και να σε κυνηγούν παντού.    Κι από τότε έγινε η αράχνη. Μετά την έστειλε στον γιο της, μα κι 
εκείνος αρνήθηκε.    

—  Πες της μάνας μου ότι, δεν μπορώ να έρθω γιατί βάζω στους τοίχους αστυβές* για να μην μου τους 
χαλούν.   Τότε η μάνα αναστέναξε πάλι και του είπε:   

 —Να έχεις την κατάρα μου και οι αστυβές να γίνουν αγκάθια στο σώμα σου και να γυρίζεις σαν την άδικη 
κατάρα.   Από τότε έγινε ο σκαντζόχοιρος. 

Τότε θυμήθηκε την μικρή της κόρη και η γειτόνισσα πήγε και σ’ αυτή. Όταν είδε την γειτόνισσα να 
πηγαίνει στο σπίτι της τόσο πρωί, απόρησε.   

 —  Καλώς την, της είπε. Πώς είναι και ήρθες τέτοια ώρα;  Η  γειτόνισσα της είπε ότι την γύρευε η μάνα 
της, που είναι πολύ άρρωστη. Η κόρη της εκείνη τη στιγμή ζύμωνε  και είχε το ζυμάρι μέσα στην σκάφη. 
Παράτησε όμως το ζύμωμα κι όπως ήταν με   τη ζύμη στα χέρια έτρεξε στην μάνα της. Ούτε που ήθελε να 
πλυθεί, για πιο γρήγορα. Όταν την είδε η μάνα της, της λέει.  
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—  Γιατί κόρη μου είναι τα χέρια σου με τις ζύμες;   

—  Ζύμωνα μάνα και έτρεξα να δω τι έχεις.   

Τότε η μάνα της την αγκάλιασε, τη φίλησε και της λέει.   

—  Να έχεις την ευχή μου κόρη μου! Να πετάς από λουλούδι σε λουλούδι, να μαζεύεις το μέλι από τα 
λουλούδια, να φέρνεις την γλυκασιά. Να είσαι χρήσιμη στον κόσμο. Το ζυμάρι που είναι στα χέρια σου να 
γίνεται κερί, για τις εκκλησίες. Χωρίς εσένα και το κερί σου να μην μπορεί να λειτουργήσει ο παπάς.    

Έτσι έγινε η μέλισσα.    

Μύθος του Αισώπου 

 
Η μέλισσα κι ο Δίας 

Η μέλισσα, που είναι η μητέρα των κεριών, ανέβηκε στους θεούς φέρνοντας κερήθρες και μέλι. 
Ευχαριστημένος ο Δίας από την προσφορά της μέλισσας διέταξε να της δώσουν ό,τι ζητήσει. Κι εκείνη 
είπε: Δώσε στη δούλη σου, ένα κεντρί για άμυνα των κόπων μου και φυλακή μου. Απορώντας ο Δίας μ’ 
αυτά που ζήτησε, επειδή αγαπούσε το γένος των ανθρώπων είπε στη μέλισσα· Δε θα γίνει όπως ζήτησες, 
αλλά αν έρθει κάποιος άνθρωπος να πάρει μέλι, και θέλεις ν’ αμυνθείς, να έχεις το κεντρί. Πρέπει όμως να 
ξέρεις ότι, αν κάνεις κακό σε άνθρωπο, χτυπώντας τον με το κεντρί, αμέσως θα πεθάνεις· γιατί η ζωή σου 
είναι το κεντρί. Ο μύθος δηλώνει ότι στις προσευχές και στις παρακλήσεις κανένας δε ζητάει το κακό των 
εχθρών του. 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ :Για πες μου! ! ! 
-Για πες μου, κύμα μου, να ζήσεις,τι του παιδιού μου θα χαρίσεις; 

-Τα κρουσταλλένια μου νερά εγώ να λούζεται του δίνω 

και θα τον βλέπεις μια χαρά να λάμπει σαν τον άσπρο κρίνο. 

 

-Πες, όρνιθα κι εσύ, να ζήσεις,τι του παιδιού μου θα χαρίσεις; 
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-Μικρό προσκέφαλο μπορώ εγώ με πούπουλα να κάνω 

σαν σου κοιμάται στο πλευρό, να γέρνει το κεφάλι απάνω.   

 

-Πες, προβατίνα μου, να ζήσεις τι του παιδιού μου θα χαρίσεις; 

-Έχω στη ράχη μου μαλλί κι αν θέλεις κόψ' το να το ξάνεις 

και για το κρύο το πολύ μάλλινα ρούχα να του κάνεις. 

 

-Πες, μέλισσα κι εσύ, να ζήσεις,τι του παιδιού μου θα χαρίσεις; 

-Η κάθε μια μας σαν πετάει,από το κάθε λουλουδάκι 

ωραίο μέλι κουβαλάει.Ας έρχεται να τρώει λιγάκι. 

 

-Για πες μου, μέλισσα να ζήσεις,τι άλλο θε να του χαρίσεις; 

-Φαρμακερό κρατάω κεντρί,να το κεντρώσω και μια στάλα, 

στον κόσμο εδώ να μη θαρρείπως όλα είναι μέλι γάλα. 

Αλέξανδρος Πάλλης 

Τραγούδια για τις μέλισσες 
 

1.Μελισσες-Φωτεινή Βελεσιώτου 

στίχοι: 

Να σε μισήσω είν` αργά  

αέρας με δροσολογά 

με κυνηγούν οι μέλισσες 

κι εσύ που δε με θέλησες. 

 

Τινάζω το βασιλικό 

να σταματήσω το κακό 

σ` είχανε δέσει μάγισσες 

μα πάλι εσύ με ράγισες. 



106 
 

Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω 

σα φεγγαράκι δυο μερώ 

κλειστά παραθυρόφυλλα 

να μ` αγαπάς πώς το` θελα. 

 

Θυμάρι ρίχνω στις φωτιές 

με τυραννούν οι ομορφιές 

οι ομορφιές οι φόνισσες 

κι εσύ που με λησμόνησες. 

 

Αν κλάψω μη με φοβηθείς 

την ένοιωσα και πριν χαθείς 

μια πίκρα στο ροδόνερο 

γιατί μ` αρνιόσουν τ` όνειρο. 

 

Θα ρίχνω εκεί που περπατάς 

τον όρκο μας να τον πατάς 

κι ας με πονούν οι μέλισσες 

κι εσύ που δε με θέλησες 

 

2.ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΟΥΛΛΑ ΧΑΛΑΛΙ ΣΟΥ 

ΤΖΕΙΝ ΤΟ ΜΗΤΣΙΝ ΤΟ ΤΡΙΜΜΑΤΟΝ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΤΑ ΜΜΑΘΚΙΑ 

ΜΕΣ ΤΟ ΧΑΚΚΙΝ ΣΤΡΑΦΤΟΚΟΠΟΥΝ ΑΞΙΖΟΥΣΙΝ ΠΑΛΑΘΚΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΚΙΑΝ ΤΖΙΑΙ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΗΝ ΣΟΥ 

ΜΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΥΛΛΑ ΧΑΛΑΛΙΝ ΣΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΤΑ ΜΜΑΘΚΙΑ ΣΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΙΜΟΙΑΖΟΥΝ 

ΠΟΥ ΟΝΤΑΣ ΣΟΥ ΚΡΟΥΖΟΥΣΙΝ  ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΛΙ ΣΤΑΣΣΟΥΝ 



107 
 

 

    Παραδόσεις - έθιμα 
 
    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. 

 
    Εκφράσεις 
 
Γλυκός σαν μέλι - Μέλι γάλα - Μήνας του μέλιτος - Γλυκάθηκε η γριά απ' το μέλι κι έφαγε και το βάζο - 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  

 

 
Παράγωγες λέξεις 
 μελάτος,μελένιος,μελί,μελίγκρα,μελίγυρης,μελίρρυτος,μελισσοβότανο,μελισσοκομία, 
μελισσοκόμος,μελισσοτροφείο,μελισσουργός,μελισσόχορτο,μελισσώνας,μελισταγής,μελιστάλαχτος,μελιτόεσσα,
μελίτωμα, μελίχρους, μελιχρός, μελώνω 

 
Ονόματα – ονομασίες 
Μέλανθος,Μελέαγρος (ήρωας),Μελιά,Μελικέρτης,Μελίνα,Μέλιος,Μέλισσα (εκδοτικός οίκος), Μέλισσα 
(μακαρόνια),Μέλισσα (ονομασία πολλών κοινοτήτων και τοποθεσιών),Μελισσάνθη,Μέλισσες (νύμφες, ιέρειες 
του θεού Απόλλωνα),Μελίσσια (προάστιο της Αθήνας),Μελισσινός,Μέλισσος (Έλληνας 
φιλόσοφος),Μελισσούλα,Μελισσουργοί (ονομασία πολλών κοινοτήτων και τοποθεσιών),Μελισσουργός 
(πουλί),μελισσοφάγος,Μελίτσα,Μελίττη (δήμος της αρχαίας Αθήνας), Μελίττων. 

 

-Επιπλέον υπάρχει και συγκρότημα μουσικής το οποίο έχει πάρει το όνομα Μέλισσες.  

Στο παρελθόν υπήρξε κινούμενο σχέδιο αφιερωμένο και βασισμένο στον τρόπο ζωής της μέλισσας, γνωστό 
ως "Μάγια η μέλισσα". 
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Κοινό σε όλους μας είναι και το παιχνίδι κατά το οποίο γίνεται αναπαράσταση της ζωής της μέλισσας....το 
οποίο συνοδεύεται από το τραγούδι : "Περνά, περνά η μέλισσα με τα μελισσόπουλα... κτλ."  

 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
Σερβίροντας Μέλι  

Μέλι Γάλα  

Το γάλα γίνεται υπέροχο όταν το γλυκάνουμε με μέλι. Το καλύτερο ρόφημα για τα παιδία, τόσο το πρωί 
όσο και το βράδυ. Για τους μεγαλύτερους, γάλα, στιγμιαίος καφές και μέλι.   

Τσάι με Μέλι 

Στο τσάι το μέλι δίνει γεύση και άρωμα, κάτι που δεν κάνει η ζάχαρη. Μαλακώνει το λαιμό και 
καταπραΰνει το στομάχι.   

Φρούτα με Μέλι  

Δοκιμάστε μέλι μαζί με φρούτα. Μπανάνα, φράουλα και πορτοκάλι είναι κάποια από τα φρούτα που 
συνδυάζονται υπέροχα με μέλι.   

 Γιαούρτι με μέλι 

Ίσως ο πιο δημοφιλής συνδυασμός. Κλασικό, ελαφρύ και θρεπτικό.   

Μέλι με ξηρούς καρπούς 

Τα θρεπτικά συστατικά των ξηρών καρπών και η ενέργεια που προσφέρει το μέλι, δημιουργούν ένα 
απολαυστικό και θρεπτικό σνακ.   

Φρυγανιές με βούτυρο και μέλι 

Ο ιδανικός συνδυασμός για το ξεκίνημα της μέρας.   

Μέλι με Τυρί 

Χαλούμι, κίτρινο τυρί και ανθότυρο (αναρή) είναι μόνο μερικά από τα τυριά που συνδυάζονται τέλεια με το 
μέλι.   

Μέλι με παγωτό βανίλια   
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