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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος 
 

: ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 
Εντ. Ερευνήτρια, Ινστ. Κτηνιατρικών Ερευνών 
Αθηνών, ΕΘΙΑΓΕ 

Αντιπρόεδρος : ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ,  
Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Γραµµατέας : ΤΑΝΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 
Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

Ταµίας : ΓΚΟΥΣΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ,  
Μαθηµατικός, Μελισσοκόµος  

Μέλη : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γεωπόνος, ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας 
ΣΙΓΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 
Γεωπόνος, Μελισσοκόµος, Γ.Γραµµατέας 
Μελ/κού Συλλόγου Ν.Πέλλας 
ΣΚΑΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Γεωπόνος, Μελισσοκοµική Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ - 
Α.Πίττας ΑΕΒΕ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

12.00-12.20 

Χαιρετισµοί 
� Εκπρόσωπος του Γεωπονικού Παν. Αθηνών 
� Εκπρόσωπος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
� Εκπρόσωπος της Εντοµολογικής Εταιρείας Ελλάδος 
� Εκπρόσωπος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Μελιού & Λοιπών 

Προϊόντων Κυψέλης 
� Εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδας 
� Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Μελισσοκόµων – 

Βασιλοτρόφων- Παραγωγών Βασιλικού Πολτού 
 
 Παρεµβάσεις 
 

12.20-12.30 Το µετάξι στη διεθνή αγορά και την 
Ελλάδα Τζιτζινάκης Μ. 

12.30-12.40 
Συµβολή της επιστηµονικής έρευνας στην 
ανάδειξη του ελληνικού µελιού και στη 
διαµόρφωση της νοµοθεσίας. 

Μανίκης Ι. 

 
 

ΜΕΛΙ & ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 
ώρα εισήγηση εισηγητής 

Προεδρείο: Χαριζάνης Π., Θρασυβούλου Α. 

12.40-13.00 
Ποιότητα και ταυτότητα των προϊόντων 
κυψέλης 
 

Τανανάκη Χ., Κανέλης ∆., 
Λιόλιος Β., Καραζαφείρης Ε., 
∆ήµου Μ., Γκόρας Γ, 
Λαζαρίδου Ε. Θρασυβούλου 
Α. 

13.00-13.15 
Ποιοτικός έλεγχος µελισσοκοµικών 
προϊόντων 
 

Αλυσσανδράκης Ε. 
Χαριζάνης Π. 
Λαζαράκης ∆. 

13.15-13.30 

Φλαβονοειδή σε Ελληνικά µέλια – 
Ποιοτική και ποσοτική διακύµανση µεταξύ 
πευκόµελων διαφορετικών γεωγραφικών 
περιοχών της Ελλάδας 

Aboud Farid,  
Γώτσιου Π., 
Καραµπουρνιώτη Σ. 
Κεφάλας Π. 

13.30-14.30 ∆ιάλειµµα: Γεύµα  
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Προεδρείο: Λιάκος Β., Γούναρη Σ. 

14.30-14.45 
Αντιµετώπιση του Κηρόσκορου µε Φυσικά 
Μέσα 

 

Χαριζάνης Π., Λαζαράκης ∆., 
Αλυσσανδράκης Ε.  

14.45-15.00 
Aντιµετώπιση των ασθενειών των 
µελισσών χωρίς φαρµακευτική αγωγή 
 

Γκόρας Γ.,  
Θρασυβούλου Α., Τανανάκη 
Χ., Κανέλης ∆., Λιόλιος Β., 
Καραζαφείρης Ε, Λαζαρίδου 
Ε, ∆ήµου Μ. 

15.00-15.15 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΟΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ (ΜΑΟ) 
Η Μελισσοκοµική, Μαθηµατική και 
Φιλοσοφική προσέγγιση 

Γκουσιάρης Α. 

15.15-15.30 Ερωτήσεις - Συζήτηση  

 
15.30-16.00 

 
∆ιάλειµµα  

 

 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

16.00-16.30 Προβολή του ντοκυµαντέρ  
«Ο πλανευτής του Γράµµου» του Β. Ευθυµίου 

Προεδρείο: Αναγνωστόπουλος Ι., Πετανίδου Θ. 

16.30-16.45 
Επιπτώσεις των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας στην αφθονία εντόµων 
επικονιαστών 

Πετανίδου Θ.,  

Tscheulin Τh., Σπυρόπουλος 
Α. 

 

16.45-17.00 

 
Επικαλυπτικά σπόρων και σχετιζόµενοι 
κίνδυνοι: εκτίµηση επικινδυνότητας και 
διαχείριση του κινδύνου για τις µέλισσες 

Φουντουλάκης Μ. 

17.00-17.15 Η Μελισσοθεραπεία στον 21ο αιώνα Καρατάσου Κ. 

17.15-17.30 

 
Ένας άγνωστος τύπος αρχαίου καπακιού 
κυψελών και τα εθνογραφικά του παράλληλα

 

Μαυροφρύδης Γ. 

17.30-17.45 Συζήτηση - Συµπεράσµατα  
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 

ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Τζιτζινάκης Μάριος 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων  

Γεν. ∆/νση Ζωικής Παραγωγής  
∆/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ 

Τµήµα Μελισσοκοµίας – Σηροτροφίας  
 

 
Το µετάξι αποτελεί µία υφαντική ίνα µε εξαιρετικές ιδιότητες. Οι διεθνείς 

απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας µετάξι έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. 
Αντίστοιχη είναι και η τάση αύξησης που παρατηρείται για την ευρωπαϊκή αγορά 
ακατέργαστης µέταξας.  

Η Ελλάδα διαθέτει πολλά από τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες εκείνες που 
µπορούν να οδηγήσουν σε µια εκ νέου άνθηση της σηροτροφίας, κάτι που και στο 
παρελθόν έχει συµβεί, αφού αποτέλεσε µια από τις ισχυρότερες δυνάµεις του 
κλάδου, παγκοσµίως, έχοντας υπάρξει αυτάρκης στην παραγωγή µεταξιού και 
µεταξόσπορου, αλλά και ικανή να εξάγει σηµαντικές ποσότητες. 
Τα τελευταία χρόνια η Σηροτροφία εξαφανίζεται από τις βιοµηχανικά 

ανεπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες χώρες, λόγω της αύξησης του εργατικού κόστους, 
δεδοµένου ότι η παραγωγή µέταξας µε τον παραδοσιακό τρόπο είναι υψηλής 
χειρωνακτικής απασχόλησης. Έτσι έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί στην Ευρώπη από 
χώρες που παλιότερα παρήγαγαν µετάξι (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία), ενώ την ίδια τάση 
ακολουθούν η Ιαπωνία και η Κορέα. Το ίδιο συνέβη σε µεγάλο βαθµό και στη χώρα 
µας, από τη στιγµή που άρχισε να ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο. 

Κάτι αντίστοιχο έχει αρχίσει να διαφαίνεται ακόµα και στην Κίνα η οποία 
αποτελεί τη µεγαλύτερη από άποψη ποσότητας παραγωγό χώρα, όπου οι κατά 
παράδοση παραγωγικές περιοχές που είναι συνήθως οι παράλιες, µετατρέπονται µε 
ταχείς ρυθµούς σε βιοµηχανικές. Έτσι, οι περιοχές παραγωγής µεταξιού 
µετατοπίζονται προς το εσωτερικό της χώρας, χωρίς να αποκλείεται στο µέλλον να 
έχουµε αισθητή µείωση της παραγωγής και κατ’ επέκταση αύξηση της τιµής του 
προϊόντος στη διεθνή αγορά. 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχουν παρατηρηθεί ανοδικές τάσεις στην 
παραγωγή κουκουλιών, ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και σε νέες περιοχές όπως 
οι Σέρρες, η Καβάλα, η Βοιωτία και η Εύβοια, στις οποίες έχουν γίνει σηµαντικές 
επενδύσεις. 

Η παραγωγή µεταξιού αποτελεί για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων προωθούµενο κλάδο, για τη στήριξη και προώθηση του οποίου 
εφαρµόζονται µέτρα είτε «οριζόντια» που αφορούν όλους τους τοµείς της αγροτικής 
παραγωγής και στα οποία εντάσσεται και η σηροτροφία, είτε εξειδικευµένα µέτρα. 
Σηµαντικότερο εξειδικευµένο µέτρο στήριξης είναι η χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης 
ύψους 133,26 Ευρώ ανά κουτί εκτρεφόµενου µεταξόσπορου, στο πλαίσιο του Καν 
Ε.Κ. 1234/2007.  
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Της ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.. 
 

Μανίκης Ιωσήφ 
Πρόεδρος της  

Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης 
 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες δηµιουργήθηκαν εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου του 
µελιού, αναδείχθηκαν νέοι επιστήµονες και παρουσιάστηκε πλούσιο ερευνητικό έργο. 

Μέσω της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 
ελληνικού µελιού, αναπτύχθηκαν µέθοδοι διάκρισής του , εντοπίστηκαν προβλήµατα 
φυσικής περιεκτικότητας του ελληνικού µελιού µε την υπάρχουσα νοµοθεσία 
,προτάθηκαν λύσεις για την αντιµετώπισή τους. 
 Η επιστηµονική έρευνα συνέβαλε : 
� Στην καθιέρωση οχτώ αµιγών τύπων ελληνικού µελιού . 
� Στην αλλαγή της νοµοθεσίας και τη διαµόρφωση της νέας οδηγίας για το µέλι. 
� Στην αντιµετώπιση της πρότασης για την κατοχύρωση του ονόµατος Πλήρες 
Παρθένο Μέλι. 

� Στην αντιµετώπιση της νοθείας και της προσπάθειας παραπλάνησης µε τη 
διακίνηση ελληνοποιηµένων µελιών. 

� Στην αναζήτηση αδυναµιών που θα µπορούσαν να βελτιωθούν και την 
τεκµηρίωση της ποιότητας του ελληνικού µελιού. 

� Στην πρόταση για ένταξη στην κατηγορία ΠΟΠ και άλλων τύπων ελληνικού 
µελιού. 

Η ενιαία δράση όλων των φορέων του µελισσοκοµικού κλάδου , φυσικά και της 
Επιστηµονικής Εταιρίας Μελισσοκοµίας Σηροτροφίας, στα πλαίσια της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής, εκφράστηκε µε την κατάθεση ολοκληρωµένης πρότασης για την 
αλλαγή της αγορανοµικής διάταξης και όσων προβληµάτων σχετικών µε την ποιότητα 
και τη διακίνηση του µελιού εκκρεµούν. 
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ΜΕΛΙ & ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ 
 

Τανανάκη Χ., Κανέλης ∆., Λιόλιος Β., Καραζαφείρης Ε., ∆ήµου Μ., Γκόρας Γ, 
Λαζαρίδου Ε. Θρασυβούλου Α., 

Εργαστήριο Μελισσοκοµίας-Σηροτροφίας 
Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 
 

Το µέλι αποτελεί το κυριότερο προϊόν που παράγουν οι µελισσοκόµοι και η 
θρεπτική του αξία είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Εκτός όµως από τη γλυκιά αυτή 
τροφή οι µέλισσες προσφέρουν στον άνθρωπο και άλλα προϊόντα, όπως γύρη, 
βασιλικό πολτό, πρόπολη, κερί και δηλητήριο. Η ύπαρξη νοµοθεσίας που αφορά το 
µέλι επιτρέπει την διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων από τους αρµόδιους φορείς 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια του διακινούµενου 
προϊόντος, ενώ η απουσία ποιοτικών κριτηρίων για τα υπόλοιπα προϊόντα έχει ως 
αποτέλεσµα την έλλειψη ελέγχων σε αυτά. Το Εργαστήριο Μελισσοκοµίας – 
Σηροτροφίας του Α.Π.Θ. ασχολείται επί σειρά ετών µε τον ποιοτικό έλεγχο και την 
ταυτοποίηση του ελληνικού µελιού, ενώ παράλληλα τα τελευταία δύο χρόνια 
δραστηριοποιείται σε αναλύσεις που αφορούν την γύρη και το βασιλικό πολτό.  

Οι αναλύσεις του τελευταίου έτους που πραγµατοποιήθηκαν τόσο σε 
εµπορικά δείγµατα µελιού όσο και σε δείγµατα παραγωγών αφορούσαν τόσο τα 
φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, όπως υγρασία, αγωγιµότητα, HMF, διαστάση και 
σάκχαρα, όσο και υπολείµµατα ακαρεοκτόνων, αλλά και πτητικών εντοµοκτόνων. 
Κανένα από τα δείγµατα που αναλύθηκαν ως προς τον προσδιορισµό των 
ακαρεοκτόνων δεν χαρακτηρίστηκε ως µη κανονικό, ενώ ένας µικρός αριθµός 
δειγµάτων περιείχε υπολείµµατα 1,4-διχλωρο-βενζολίου και ναφθαλενίου. Υψηλότερο 
ήταν το ποσοστό των δειγµάτων στα οποία ανιχνεύθηκε 1,2-δίβρωµο-αιθάνιο.  

Στα πλαίσια ταυτοποίησης της ελληνικής γύρης και του βασιλικού πολτού 
µελετήθηκαν παράγοντες που πιθανόν επηρεάζουν τη σύσταση του προϊόντος, 
όπως η βοτανική προέλευση για τη γύρη, το είδος της εµβολιαζόµενης προνύµφης, η 
τροφοδότηση και το είδος του κελιού για το βασιλικό πολτό. Τα συλλεγόµενα ή 
παραγόµενα προϊόντα αναλύθηκαν µε σκοπό τον προσδιορισµό του πρωτεϊνικό τους 
περιεχόµενου της σύνθεσης υδατανθράκων, καθώς και του ποσοστού υγρασίας. 
Σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν στο ποσοστό πρωτεϊνών της γύρης ανάλογα µε τη 
βοτανική προέλευση µε τις τιµές να κυµαίνονται από 12.8% έως 30.1%, ενώ 
παράλληλα διαπιστώθηκε ότι οι κυριότεροι υδατάνθρακες στους σβώλους τις 
συλλεγόµενης από της µέλισσες γύρης είναι η φρουκτόζη και η γλυκόζη. Όσον 
αφορά το βασιλικό πολτό, η συνήθης µελισσοκοµική πρακτική τροφοδοσίας των 
µελισσιών µε σιρόπι ζάχαρης κατά τη διάρκεια παραγωγής φαίνεται να επιδρά στο 
προφίλ των υδατανθράκων του προϊόντος, αυξάνοντας κυρίως τη συγκέντρωση της 
σουκρόζης. 

Στα πλαίσια ταυτοποίησης του ελληνικού βασιλικού πολτού και προκειµένου 
να καθοριστεί η ταυτότητα του, επιτρέποντας έτσι τη διάκριση του από τον 
εισαγόµενο, συγκεντρώθηκαν σε συνεργασία µε µελισσοκόµους δείγµατα βασιλικού 
πολτού από δέκα διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.  

Η ανάλυση των δειγµάτων για δύο συνεχόµενα έτη, σε συνδυασµό µε την 
παραγόµενη σε εκείνες της περιοχές γύρη, έδειξε ότι ο ελληνικός βασιλικός πολτός 
χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασµό γυρεοκόκκων που κυρίως συνίσταται από γύρη 
των φυτών αγριοσινάπι, ελιά, ευκάλυπτο, τριφύλλι, αγριόβατο, γαϊδουράγκαθο, 
λαδανιά κ.α.. ∆ιαφοροποιήσεις επίσης βρέθηκαν και µεταξύ των ελληνικών περιοχών 



ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ, 02/05/2011 

___________________________________________________________________________________ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 

-8- 

µε τον πολτό από την Κρήτη και τις Κυκλάδες να διακρίνεται από αυτόν της Β. 
Ελλάδος.  

Τα παραπάνω ευρήµατα αποδεικνύουν τη δυνατότητα καθορισµού όχι µόνο 
της ποιότητας αλλά και της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων κυψέλης. Για το 
σκοπό αυτό απαιτείται διεύρυνση τόσο του αριθµού των δειγµάτων όσο και των 
προσδιοριζόµενων παραµέτρων, ώστε να θεσµοθετηθούν ποιοτικά κριτήρια, αλλά 
και να ελεγχθεί η ελληνική αγορά.  
 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Αλυσσανδράκης Ε., Χαριζάνης Π., Λαζαράκης ∆. 
Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκοµίας 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
 
 
Ο ποιοτικός έλεγχος των µελισσοκοµικών προϊόντων αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι 

της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Σηροτροφίας-Μελισσοκοµίας και 
αφορά σε αναλύσεις του µελιού, του βασιλικού πολτού, του κεριού και της πρόπολης. 
Σκοπός είναι η πάταξη της νοθείας και η διαφύλαξη, τόσο της φήµης των ελληνικών 
µελισσοκοµικών προϊόντων, όσο και των συµφερόντων των ελλήνων µελισσοκόµων, 
οι οποίοι διαβάλλονται από πολύ µικρή µερίδα ανέντιµων ‘συναδέλφων’ τους. Επί-
σης, εξίσου σηµαντικός στόχος είναι ο προσδιορισµός ποιοτικών χαρακτηριστικών 
στα ελληνικά µελισσοκοµικά προϊόντα µε στόχο τη διαφήµιση και προώθηση αυτών 
τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. 
Στο πλαίσιο της µελέτης των πτητικών συστατικών αµιγών κατηγοριών ελληνικών 

µελιών, αναπτύχθηκαν δύο µέθοδοι αποµόνωσης των ουσιών αυτών από το µέλι. Η 
πρώτη αφορά στη εκχύλιση των ουσιών από υδατικό διάλυµα µελιού µε τη βοήθεια 
των υπερήχων, ενώ η δεύτερη είναι γνωστή ως µικροεκχύλιση στερεής φάσης και 
αφορά στην αποµόνωση των πτητικών συστατικών από τον υπερκείµενο χώρο του 
µελιού µε τη βοήθεια κατάλληλης συσκευής. Συνολικά αναλύθηκαν 87 δείγµατα από 
διάφορες κατηγορίες µελιών και βρέθηκαν αξιόπιστοι δείκτες για σηµαντικές κατηγο-
ρίες, όπως θυµάρι, πορτοκαλιά, βαµβάκι, καστανιά και ευκάλυπτος. Η ανάλυση των 
πτητικών συστατικών µπορεί να βοηθήσει τον έλληνα µελισσοκόµο, καθώς αποτελεί 
σηµαντικό εργαλείο στην πάταξη της παραπλάνησης του καταναλωτή και τη 
διαπίστωση της ανάµειξης µεταξύ διαφορετικών µελιών. 
Εκτός από την ανάλυση των πτητικών συστατικών, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

µελέτη της µετατροπής πτητικών ουσιών του νέκταρος των φυτών από τη µέλισσα. 
Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να µελετηθεί η µετατροπή ουσιών σε περιπτώσεις 
ταΐσµατος των µελισσών µε σιρόπι που περιέχει αιθέρια έλαια.  
Αυτό που δείχτηκε είναι ότι οι ουσίες των αιθέριων ελαίων δεν µετατρέπονται και η 

ανίχνευση αυτού του τύπου νοθεία είναι εφικτή. 
Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί µεθοδολογία ποσοτικού προσδιορισµού της γλυκόζης 

και φρουκτόζης στο µέλι µε τη βοήθεια της φασµατοσκοπίας υπερύθρου (Infrared 
spectroscopy, IR). Με τη µέθοδο αυτή, ο προσδιορισµός των σακχάρων γίνεται 
εύκολα και γρήγορα, καθώς η µέθοδος αυτή δεν απαιτεί κάποια προετοιµασία στο 
δείγµα, µε αποτέλεσµα η όλη µέτρηση να γίνεται σε µερικά λεπτά της ώρας. 
Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου µας είναι και ο έλεγχος της ποιότη-

τας του βασιλικού πολτού και του κεριού. Με τη βοήθεια του IR µελετάται ήδη η επί-
δραση των συνθηκών αποθήκευσης στο βασιλικό πολτό, καθώς επίσης και ο ποσοτι-
κός προσδιορισµός του trans-10-υδροξυ-2-δεκενοϊκού οξέος, το οποίο αποτελεί 
κύριο κριτήριο φρεσκότητας του βασιλικού πολτού. Στην περίπτωση του κεριού, θα 
αξιολογούνται διαδικασίες ελέγχου της νοθείας µε παραφίνη µε τη χρήση IR και αέρια 
χρωµατογραφία.  
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Αναφορικά µε την πρόπολη, µελετάται η ελληνική πρόπολη από διάφορες 
περιοχές µε σκοπό την ανάδειξη των ιδιοτήτων της και τη προώθηση του προϊόντος. 
Γίνονται δειγµατοληψίες από πολλές περιοχές της Ελλάδας, µε σκοπό να 
δηµιουργηθεί το µητρικό υλικό για παραπέρα µελέτη. Μελετώνται βασικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της πρόπολης, όπως η περιεκτικότητα σε φαινολικές ουσίες και η 
αντιοξειδωτική δράση. 
 
 

 
ΦΛΑΒΟΝΟΕΙ∆Η ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΛΙΑ  

Ποιοτική και ποσοτική διακύµανση µεταξύ πευκόµελων διαφορετικών 
γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας 

 
Aboud Farid 1, Γώτσιου Π.1, Καραµπουρνιώτη Σ.2,  

Κεφάλας Π.1 
1 
Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)  

2 
Μελισσοκοµική Εταιρεία ‘ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ’ 

 
 
Περίπου 50 δείγµατα µελιού αναλύθηκαν µε υγρή χρωµατογραφία (συζευγµένη µε 
σειρά διόδων και φασµατοσκοπία µαζών - LC/DAD/MS) για τη µελέτη των 
φλαβονοειδών συστατικών τους. Έγινε µια πρώτη διερευνητική ανάλυση σε δείγµατα 
διαφορετικής βοτανικής προέλευσης (θυµαρίσιο, χαρουπιάς, πορτοκαλιάς, ερείκης, 
πολυανθικά, µελιτώµατος πεύκου και ελάτης) και στη συνέχεια, µια πιο λεπτοµερής 
εξέταση των πευκόµελων από διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας 
(Χαλκιδική, Εύβοια, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ρόδος). 
Ανιχνεύθηκαν 26 διαφορετικά συστατικά, 8 από τα οποία ταυτοποιήθηκαν πλήρως: 
ναρινγκενίνη, κβερκετίνη, λουτεολίνη, εσπερετίνη, καµφερόλη, ισοραµνετίνη, 
πινοσεµπρίνη και χρυσίνη. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων 
προέκυψε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της σύστασης σε φλαβονοειδή και της 
βοτανικής-γεωγραφικής προέλευσης των µελιών (τόσο για µεµονωµένα συστατικά 
όσο και για συνδυασµό αυτών).  
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΡΟΣΚΟΡΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

Χαριζάνης Π., Λαζαράκης ∆., Αλυσσανδράκης Ε. 
Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκοµίας 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
 

Ο µεγάλος κηρόσκορος Galleria mellonella (L.) είναι ένας από τους 
κυριότερους εχθρούς των µελισσών στην Ελλάδα και κάθε χρόνο καταστρέφει 
πολλές κηρήθρες (χτισµένες) στην αποθήκη ή µέσα στις κυψέλες όταν αυτές έχουν 
λίγο πληθυσµό. Τα ενήλικα (πεταλούδες) δεν προκαλούν καµία ζηµιά και δεν 
τρέφονται καθόλου στη διάρκεια του σταδίου αυτού. Μόνο το στάδιο της προνύµφης 
τρέφεται και προκαλεί ζηµιά στις κηρήθρες. Όµως τα ενήλικα και οι προνύµφες 
µπορούν να µεταφέρουν παθογόνα όπως της Αµερικανικής Σηψιγονίας.  

Η µέχρι τώρα διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι όλα τα στάδια του 
κηρόσκορου καταστρέφονται σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Έτσι όλα τα στάδια 
(αυγά, προνύµφες, νύµφες και ενήλικα) του κηρόσκορου πεθαίνουν µετά από έκθεση 
στους -15 οC για 2 ώρες. Η έρευνά µας έδειξε ότι οι κηρήθρες στην αποθήκη το 
καλοκαίρι πρέπει να διατηρούνται στις χαµηλές θερµοκρασίες (- 20 οC) για πολλές 
ηµέρες προκειµένου να έχουµε την καταστροφή όλων των σταδίων. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και στην πράξη γιατί πολλοί µελισσοκόµοι παραπονιούνται ότι 
πολλές κηρήθρες προσβάλλονται παρόλο που εφαρµόζουν τις οδηγίες σύµφωνα µε 
τα βιβλία.  

Σε ειδικό θάλαµο εκτροφής (+30 οC) του Εργαστηρίου Σηροτροφίας & 
Μελισσοκοµίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών έγιναν εκτροφές του 
κηρόσκορου και παράχθηκαν αρκετές χιλιάδες αυγά, προνύµφες, και νύµφες. 
Κατόπιν εκτέθηκαν σε θερµοκρασία - 20 οC (καταψύκτης) για διάφορους χρόνους 
που κυµαίνονταν από 2 έως 120 ώρες (2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48, 96, 120). Μετά 
την έκθεση στις χαµηλές θερµοκρασίες τοποθετούνταν στους 30 οC (θάλαµο 
εκτροφής) για να γίνει η διαπίστωση πόσα έζησαν και πόσα πέθαναν. Το πείραµα 
επαναλήφθηκε επί 3 χρονιές. Σε 2 ώρες υπήρχε πλήρης καταστροφή των 
προνυµφών, νυµφών και ενηλίκων του κηρόσκορου. Το ποσοστό καταστροφής των 
αυγών ήταν µεγάλη µετά από 10 ώρες διατήρησης στον καταψύκτη. Υπήρχαν όµως 
και αυγά (µικρό ποσοστό) που επιβίωσαν ακόµη και 120 ώρες (5 ηµέρες) διατήρησης 
στους - 20 οC. Για τον παραπάνω λόγο έγινε και επανάληψη του πειράµατος µε 
έκθεση των αυγών στους -20 οC για 2, 5 και 10 ηµέρες. Στο τελευταίο πείραµα 
παρουσιάστηκαν και αυγά του κηρόσκορου που επιβίωσαν µέχρι και 9 ηµέρες.  

Επίσης περιγράφεται η κρυωνική µέθοδος καταστροφής των αυγών και η 
απολύµανση των κυψελών όπου σε ρωγµές και άλλα σηµεία εµφωλεύουν τα αυγά 
του κηρόσκορου. 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται σαφές ότι τα αυγά του κηρόσκορου 
επιζούν και στις 120 ώρες. Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο αντιµετώπισής του. Οι 
µελισσοκόµοι που τόσο καιρό ήξεραν ότι η διατήρηση των κηρηθρών στον 
καταψύκτη για µισή µέρα, εξασφάλιζε την προστασία τους από τον κηρόσκορο, αυτό 
δεν είναι αληθές. Θα πρέπει οι κηρήθρες να παραµένουν σε καταψύκτη για 
τουλάχιστον 5 ηµέρες ή σε ψυγείο (8 έως12 οC) για όσο καιρό η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος είναι πάνω από 15 οC.  
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ANTIMEΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ  
ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 
Γκόρας Γ., Θρασυβούλου Α., Τανανάκη Χ., Κανέλης ∆., Λιόλιος Β., 

Καραζαφείρης Ε., Λαζαρίδου Ε., ∆ήµου Μ., 
Εργαστήριο Μελισσοκοµίας-Σηροτροφίας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης 
 
 

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αξιολόγησης Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) 
να καθοριστούν µετά το έτος 2000, ανεκτές συγκεντρώσεις υπολειµµάτων στα 
προϊόντα ζωικής παραγωγής για τα χρησιµοποιούµενα κτηνιατρικά σκευάσµατα, 
έφερε αλλαγές στην άσκηση της µελισσοκοµίας στην Ευρώπη. Οι µεγάλες 
φαρµακευτικές εταιρείες δεν ενδιαφέρθηκαν για τη µικρή αγορά που παρουσιάζει η 
µελισσοκοµία. Το αποτέλεσµα ήταν ο κλάδος να µείνει νοµοθετικά ακάλυπτος από τη 
χρήση παραδοσιακών σκευασµάτων και κυρίως αντιβιοτικών που χρησιµοποιήθηκαν 
επί δεκαετίες από τους Ευρωπαίους µελισσοκόµους για τη θεραπεία των ασθενειών 
των µελισσών. Έτσι, οι µελισσοκόµοι υποχρεώθηκαν να αντιµετωπίσουν τις 
ασθένειες των µελισσών χωρίς φαρµακευτική αγωγή. Εξαίρεση αποτελεί το 
παρασιτικό άκαρι βαρρόα (Varroa destructor) για το οποίο είχαν καθοριστεί ανεκτές 
συγκεντρώσεις υπολειµµάτων των χηµικών ουσιών fluvalinate, coumaphos, amitraz, 
και flumethrin πριν από την ίδρυση του ΕΜΕΑ. 

Το Εργαστήριο Μελισσοκοµίας-Σηροτροφίας του ΑΠΘ µε στόχο την εξεύρεση 
λύσεων στα προβλήµατα που δηµιούργησε η απόφαση της ΕΜΕΑ διερεύνησε τη 
δυνατότητα αντιµετώπισης ασθενειών των µελισσών όπως είναι η Αµερικάνικη 
Σηψιγονία (ΑΣ) και η Νοσεµίασης χωρίς φάρµακα. Εξέτασε επίσης τη δυνατότητα 
αντικατάστασης των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται εναντίον της βαρρόα µε 
φιλικές στο περιβάλλον ουσίες. 

Για την ΑΣ βρέθηκε ότι η εφαρµογή της µεθόδου της µετάγγισης είναι 
αποτελεσµατικότερη της χρήσης αντιβιοτικών (Τεραµυκίνης) ιδιαίτερα όταν 
συνοδευτεί από αλλαγή των κηρηθρών κάθε δεύτερη ή τρίτη χρονιά. Μελίσσια που 
εµφανίζουν συµπτώµατα ΑΣ τα οποία δέχονται την επέµβαση αυτή παρουσιάζουν 
σηµαντική ανάπτυξη µετά το ξεχειµώνιασµά τους και αποδίδουν περισσότερο από 
µελίσσια που δέχονται επεµβάσεις µε αντιβιοτικά. Για την περίπτωση της 
Νοσεµίασης έχει δοκιµαστεί ένας σηµαντικός αριθµός σκευασµάτων (Vita Feed Gold, 
Protofil, Nosestat, σκόρδο, θυµόλη) από τα οποία περισσότερο αποτελεσµατική 
βρέθηκε να είναι η θυµόλη σε σιρόπι. Επιπρόσθετα σηµαντικό ρόλο στην 
αντιµετώπιση της ασθένειας παίζει η δύναµη του µελισσιού, η σωστή αντιµετώπιση 
της βαρρόα και η παρουσία της γύρης καθώς λειτουργεί διεγερτικά για την ωοτοκία 
της βασίλισσας και επιτυγχάνεται η συνεχής ανανέωση του πληθυσµού.  

Τέλος για τη Βαρροάτωση δοκιµάσθηκε η υπερθερµία, η αποµάκρυνση 
κηφηνόγονου, η καύση λιβανιού και άλλων φυτικών υλικών στο καπνιστήρι, η 
εφαρµογή θυµόλης σε οµιχλοποιητή, σε αλκοολούχο διάλυµα και σε σκευάσµατα 
όπως το Exomite Pro, το Ecostop και το Apiguard. Tα αποτελέσµατα µπορούν να 
αξιοποιηθούν άµεσα από τους µελισσοκόµους ώστε οι χηµικές ουσίες που 
χρησιµοποιούνται την τελευταία τριακονταετία να αντικατασταθούν.  
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ (ΜΑΟ) 
Η µελισσοκοµική (κατεύθυνση παραγωγής), Μαθηµατική (µεγιστοποίηση, 
δηµιουργία συνόλων, αλλαγή µέτρου) και Φιλοσοφική (λεπίδα του Όκκαµ - 

Occam's Razor) προσέγγιση 
 

Γκουσιάρης Α.  
Μελισσοκόµος, Μαθηµατικός, e-mail: info@gousiaris.gr 

 
Το Μοντέλο των Ακραίων Όρων (ΜΑΟ) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 4ο 
Πανελλήνιο Μελισσοκοµικό Συνέδριο, στην Καλαµπάκα το Φθινόπωρο του 1999. 
Τότε είχαµε επεξεργαστεί στοιχεία 4 ετών. Σήµερα έχουµε επεξεργαστεί στοιχεία 15 
ετών και πλέον µε βεβαιότητα µπορούµε να συζητάµε για ένα µοντέλο που έχει ξεφύ-
γει από τη σφαίρα της αρχικής ιδέας και της θεωρητικής όψης, διανύοντας µια πορεία 
συνεχούς εφαρµογής, «επιδιόρθωσης» των όποιων ατελειών προκύψανε όλα αυτά 
τα χρόνια και τελικώς την έκθεσή του στην κρίση του κλάδου. 
Το βασικό χαρακτηριστικό του (ΜΑΟ) είναι η καταγραφή των κηρηθρών µελιού που τρυ-
γούνται σε κάθε τρύγο, στη διάρκεια κάθε χρονιάς, το άθροισµά τους, και η δηµιουργία 
δύο συνόλων. Ένα σύνολο (µεγίστων όρων) µελισσιών µε µεγάλη παραγωγή (µέγιστο 
άθροισµα κηρηθρών) και ένα σύνολο (ελαχίστων όρων) µελισσιών µε µικρή παραγωγή 
(ελάχιστο άθροισµα κηρηθρών). Αυτόµατα, δηµιουργείται και ένα τρίτο σύνολο (µέσων 
όρων), το οποίο αποτελεί και το σύνολο της µέσης παραγωγής, δηλαδή των µελισσιών 
που έχουν παράγει ένα µέσο όρο αθροίσµατος κηρηθρών. Το µοντέλο των ακραίων 
όρων οφείλει το όνοµά του, στα ακραία αυτά σύνολα, διότι η κύρια µεριµνά του είναι, 
αυτή της επεξεργασίας των δύο ακραίων συνόλων, ενώ στο σύνολο των µέσων όρων η 
ενασχόλησή µας είναι η ίδια, µε αυτή µιας τυπικής µελισσοκοµικής µονάδας. Από το σύ-
νολο των µεγίστων όρων αφαιρούνται εκείνα τα σµήνη που πιθανά οι παραγόµενες 
κηρήθρες είναι προϊόν παραπλάνησης µελισσών ή άλλου χαρακτηριστικού της χρονιάς 
το οποίο δεν µπορεί να ενταχθεί σε µια αυτόνοµη παραγωγή (συνενώσεις, κ.λπ.). Από 
το ίδιο αυτό σύνολο, µε µια δεύτερη επιλογή (επιθετικότητα, προσήλωση στις κηρήθρες, 
ταχύτητα καθαρισµού κ.λπ.) επιλέγεται το σµήνος από το οποίο θα γίνει χρησιµοποίηση 
γενετικού υλικού για την παραγωγή βασιλισσών (βασιλοτροφία), οι οποίες θα αντικατα-
στήσουν όλες τις βασίλισσες του συνόλου των ελαχίστων όρων και όποιες από αυτές 
του συνόλου µέσων όρων έχουν προγραµµατιστεί να αντικατασταθούν π.χ. λόγω ηλικί-
ας. Στα υπόλοιπα µελίσσια των µεγίστων όρων, 30-40 ηµέρες περίπου, προ της έναρξης 
της βασιλοτροφίας, εφαρµόζουµε µεθόδους εντατικής παραγωγής κηφήνων (διεγερτικές 
τροφοδοσίες, εισαγωγή κηφηνοκηρηθρών κ,λπ.), έτσι ώστε να παραχθούν όσο το δυνα-
τό περισσότεροι κηφήνες µε τα χαρακτηριστικά του εν’ λόγω συνόλου. Για τα µελίσσια 
που ακολουθούνε διαφορετικές µελισσοκοµικές διαδροµές, υπάρχει η πρόβλεψη του 
(ΜΑΟ), να ανάγεται η εξέταση και η ανάλυσή του σαν να πρόκειται για διαφορετικές χρο-
νιές και µετέπειτα στην ένωση των επιµέρους συνόλων (ελαχίστων-µεγίστων) και στη 
δηµιουργία δύο νέων, αυτών της ένωσής τους ή της ξεχωριστής ανάλυσής τους (αναλό-
γως της κρίσης του µελισσοκόµου). Για τα µελίσσια που συνενώνονται, το (ΜΑΟ) προ-
βλέπει την αφαίρεση ενός αριθµού κηρηθρών στην τελική προσµέτρηση και που είναι ο 
µέσος όρος παραγωγής στον κάθε τρύγο, µελισσιών που όµως δεν συνενώθηκαν. 
 
Η µαθηµατική στήριξη του µοντέλου (αν εξαιρέσουµε τον γενετικό τρόπο κληροδότη-
σης-επιλογής των χαρακτηριστικών (παραγωγής µελιού) που µεγενθύνουµε-κατευ-
θύνουµε και που θεωρούµε σαν δεδοµένο της επιστήµης της βιολογίας), µε δεδοµένο 
ότι ο διαχωρισµός του συνόλου των µελισσιών σε τρία τελικώς σύνολα, αποτελεί 
κοινό τόπο ανάλυσης της µέσης παραγωγής, αφορά κυρίως την αλλαγή του µέτρου 
µέτρησης. ∆ηλαδή, από το αυστηρά επιστηµονικά ορθό (βάρος παραγόµενου µελιού 
ή πιο εργαστηριακά, την ταχύτητα απορρόφησης τροφής) σε αυτό του αθροίσµατος 
αριθµού παραγόµενων κηρηθρών σε όλη τη χρονιά.  



ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ, 02/05/2011 

___________________________________________________________________________________ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 

-13- 

Θα εξετάσουµε δύο αθροίσµατα: 
Το απλό άθροισµα ∑i=x i+ yi +zi+ w i + r i+ p i όπου i : N (φυσικός αριθµός), που είναι 
και ο απλούστερος τρόπος µοναδιαίας ονοµατοδοσίας των κυψελών. Τα x, y, z, w, r, 
p είναι οι τρύγοι της κάθε χρονιάς που προφανώς µπορούν να αυξηθούν, αν αυτό 
κριθεί απαραίτητο. Φυσιολογικά λοιπόν, τα xi , yi ,zi , wi , ri , pi , είναι ο αριθµός κηρηθ-
ρών που αφαιρέσαµε-τρυγήσαµε από την κυψέλη (i) στους τρύγους x, y, z, w, r, p. Το 
∑i είναι ένας φυσικός αριθµός ή ρητός αν χρησιµοποιούµε και κλάσµατα κατά την 
καταγραφή κηρηθρών. 
Το σύνθετο άθροισµα Si = cx x i +cy y i + cz zi +cw w i +cr r i +cp p i , όπου cx ,cy ,cz ,cw ,cr 

,cp είναι οι συντελεστές τρύγου ή όπως αλλιώς τις ονοµάζουµε, οι συντελεστές 
κρίσης του µελισσοκόµου στην εκάστοτε νοµή και στην συγκεκριµένη χρονιά. Ο τρό-
πος υπολογισµού τους είναι ο εξής: Αθροίζονται όλες οι κηρήθρες που αφαιρέθηκαν-
τρυγήθηκαν, από όλα τα µελίσσια στον x, y, z, w, r, p τρύγο και έτσι έχουµε τα µερικά 
αθροίσµατα ∑χ , ∑y , ∑z , ∑w , ∑r , ∑p . Στο τέλος του κάθε τρύγου γνωρίζουµε το 
συνολικό βάρος µελιού που παρήχθη, σε κιλά. Το cx ,cy ,cz ,cw ,cr ,cp είναι το πηλίκο 
του συνολικού βάρους µελιού του τρύγου προς το άθροισµα όλων των κηρηθρών του 
ίδιου τρύγου, π.χ. cx = συνολικό βάρος µελιού του τρύγου χ ⁄ το άθροισµα όλων των 
κηρηθρών του τρύγου χ. ∆ηλαδή το µέσο όρο καθαρού παραγόµενου µελιού ανά 
κηρήθρα. Το Si µας δίνει βάρος και µετράται σε κιλά και υποδιαιρέσεις του κιλού. 
Αυταπόδεικτα το άθροισµα Si για όλα τα (i) µας δίνει το ακριβές βάρος µελιού, όλης 
της χρονιάς και τα επιµέρους αθροίσµατα ∑x=cx x i , ∑y=cy y i, ∑z =cz zi , ∑w =cw w i , 
∑r=cr r i , ∑p=cp p i , για κάθε i µας δίνουν το συνολικό βάρος του παραγόµενου µελιού 
σε κάθε τρύγο.  
Αν για την ένταξη των µελισσιών στους ακραίους όρους χρησιµοποιήσουµε το σύνθε-
το άθροισµα Si (για κάθε (i), δηλαδή για κάθε µελίσσι), αντί να χρησιµοποιήσουµε το 
απλό άθροισµα ∑i, τότε έχουµε µια εικόνα παραγωγής σχεδόν ίση µε την πραγµατι-
κή, σε κιλά πλέον. ∆ηλαδή µε δεδοµένα: α) τις κηρήθρες που αφαιρέσαµε-τρυγήσαµε 
από κάθε κυψέλη, β) το συνολικό βάρος µελιού του τρύγου γ) τα σύνθετα αθροίσµα-
τα Si για κάθε µελίσσι, έχουµε µια πληρέστατη κατάταξη των µελισσιών στα ακραία 
σύνολά µας, και µάλιστα µε αδιαµφισβήτητο επιστηµονικό τρόπο (µέτρο), που είναι 
το βάρος. 
Η στατιστική επεξεργασία των µέχρι τώρα δεδοµένων µας µε εξαίρεση περίπου το 
7% µας δείχνει ότι η σχέση του απλού ∑i και σύνθετου Si αθροίσµατος κινείται σε µια 
ισοδύναµη σχέση όσον αφορά το κριτήριο κατάταξης στο ΜΑΟ. Η αλγεβρική 
απόδειξη της ισοδυναµίας είναι σε εξέλιξη. 
 
Η φιλοσοφική στήριξη του ΜΑΟ στηρίζεται σε µια ελεύθερη απόδοση της λεπίδας 
του Όκκαµ (Occam's Razor) και είναι: όταν έχουµε δύο µοντέλα που µας εξάγουν 
το ίδιο αποτέλεσµα, τότε επιλέγουµε εκείνο µε τα λιγότερα βήµατα-στάδια.  
Συνεχίζοντας εµείς την παραπάνω πρόταση κοιτάζοντας βέβαια το ΜΑΟ: θεωρώντας 
δεδοµένο, ότι δεν µας ενδιαφέρουν τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα, ότι τα βήµατα-στάδι-
α θα έχουν ένα κάτω φράγµα, ότι τα µελίσσια που παρήγαγαν πολλές κηρήθρες µέλι, 
έχουν γενετική τάση παραγωγής µελιού και ανθεκτικότητα στις δυσκολίες που συνα-
ντούν (ασθένειες κ.λπ., δηλαδή ελέγχονται σε φυσικές συνθήκες), ότι ο µελισσοκόµος 
έχει µια κοινή συµπεριφορά-διαχείριση σε όλα του τα µελίσσια, µπορούµε να πούµε 
µε σιγουριά πλέον, ότι το ΜΑΟ αποτελεί ένα πολύ καλό και εύκολο εργαλείο διαχείρι-
σης µιας µελισσοκοµικής µονάδας στην κατεύθυνση µεγιστοποίησης παραγωγής µε-
λιού και µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα και αποτελεσµατικά από όλους τους 
µελισσοκόµους, αρκεί να έχουν ονοµάσει τις κυψέλες τους µε µοναδιαίο τρόπο, να 
καταγράφουν τις κηρήθρες κατά τους τρύγους και να µπορούν να κάνουν απλά 
αθροίσµατα. Το µακροχρόνιο αποτέλεσµα είναι η µεταπήδηση µελισσιών από το σύ-
νολο των ελαχίστων όρων, είτε κατευθείαν σε αυτό των µεγίστων, είτε σε αυτό των 
µέσων όρων. ∆ηλαδή τελικά, σε µια αύξηση της συνολικής παραγωγής. Μπορεί δε 
να εφαρµοστεί και στη στατική µελισσοκοµία, αν και στη νοµαδική που η πίεση των 
µελισσιών αυξάνει, η αποτελεσµατικότητά του είναι εµφανέστερη. Αυτονόητο βέβαια 
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είναι, ότι το ΜΑΟ αποτελεί επίσης ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για τους βασιλοτρό-
φους και γενικότερα σε όσους ασχολούνται σε µεγάλη κλίµακα µε τη γενετική βελτίω-
ση των µελισσιών τους. 
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Η ραγδαία ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας κατά την διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, οι 
επιπτώσεις των οποίων στο βιοτικό περιβάλλον ακόµα δεν έχουν µελετηθεί 
ικανοποιητικά. Έχει αποδειχθεί ότι η ακτινοβολία αυτή έχει επιπτώσεις σε διάφορα 
είδη ζώων. Μεταξύ των πιθανών επιπτώσεων είναι τα χρόνια προβλήµατα στη 
φυσική άµυνα των οργανισµών, η αναπαραγωγική τους ικανότητα, καθώς επίσης και 
η µείωση του τοπικού εύρους εξάπλωσής τους. Στις κοινές µέλισσες, η 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει αποδειχθεί ότι 
έχει επιπτώσεις στη συµπεριφορά τους και έχει συνδεθεί µε το φαινόµενο της 
∆ιαταραχής Κατάρρευσης Αποικίας (Colony Collapse Disorder). Αιτία τούτου µπορεί 
να είναι το γεγονός ότι οι µέλισσες χρησιµοποιούν τα µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία για τον προσανατολισµό τους, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται από τα τεχνητά 
πεδία που παρεµποδίζουν το σύστηµα πλοήγησής τους.  
Από ό,τι γνωρίζουµε, οι επιπτώσεις στις άγριες µέλισσες, καθώς και στα άλλα έντοµα 
που παρέχουν σηµαντικότατες υπηρεσίες επικονίασης στα καλλιεργούµενα φυτικά 
είδη και στην άγρια χλωρίδα, δεν έχουν µελετηθεί. Για την αντιµετώπιση της έλλειψης 
γνώσης, κατεγράφησαν οι αφθονίες πληθυσµών επικονιαστών, µε προτεραιότητα 
στις µέλισσες δίπτερα και κολεόπτερα, σε πέντε επιλεγµένες κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας κοντά στη Γαβρολίµνη ∆υτικής Ελλάδας. ∆εδοµένα αφθονίας λήφθηκαν 
σε τέσσερις τυποποιηµένες αποστάσεις από κάθε κεραία και προς τις τέσσερις 
γεωγραφικές διευθύνσεις. Για τη συλλογή εντόµων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των 
έγχρωµων και µε αντανάκλαση υπεριώδους πινακοπαγίδων (pantraps). Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αφθονία των διπτέρων και κολεοπτέρων µειώνεται µε την 
εγγύτητα προς τις κεραίες. Η αφθονία των µελισσών δεν επηρεάστηκε σηµαντικά, 
γεγονός που µπορεί να οφείλεται στο µικρό αριθµό µελισσών που συνελέγη, αλλά 
και που γενικώς ήταν δραστήριο εκείνη τη χρονιά (2009). Τα αποτελέσµατά µας 
υποδεικνύουν την ανάγκη µιας ευρύτερης και συστηµατικότερης µελέτης που θα 
περιλαµβάνει περισσότερες περιοχές έρευνας, αλλά και ένταση δειγµατοληψίας. Μια 
τέτοια µελέτη προγραµµατίζεται ήδη από το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και 
Οικολογίας του Πανεπιστήµιου Αιγαίου. 
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ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ: 
 κίνδυνοι: εκτίµηση επικινδυνότητας και διαχείριση του κινδύνου για τις 

µέλισσες 
 

Φουντουλάκης Μ. 
Οµάδα Οικοτοξικολογίας, Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων, ∆/νση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
*E-mail: syg080@minagric.gr και manousosf@yahoo.gr  

 
Στο γεωργικό περιβάλλον, οι µέλισσες εκτίθενται µεταξύ πολλών παραγόντων 

και στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ), µερικά από τα οποία µπορεί να επηρεά-
σουν αρνητικά την υγεία τους. Η χρήση της 91/414/EEC για την έγκριση των ΦΠ 
στην ΕΕ έχει συµβάλει στην αποτελεσµατική προστασία για τις µέλισσες, ενώ η 
έκθεση τους σε ΦΠ που είναι εγγενώς τοξικά σε αυτές µπορεί να προληφθούν µέσω 
της χρήσης των κατάλληλων µέτρων µετριασµού του κινδύνου. Παρ 'όλα αυτά, κατά 
καιρούς υπάρχουν περιπτώσεις δηλητηριάσεων των µελισσών, ιδίως όταν τα ΦΠ 
εφαρµόζονται χωρίς να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας ή όταν υπάρχει εκ 
προθέσεως κατάχρηση.  

Η χρήση των ΦΠ ως επικαλυπτικά σπόρων µπορεί να εκθέσει τις µέλισσες, 
κυρίως για τα διασυστηµατικά, µέσω των υπολειµµάτων που µπορεί να φτάσουν τα 
πράσινα και ανθισµένα µέρη της καλλιέργειας φυτών. ∆ιάφορα περιστατικά 
σηµειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερµανία και τη Σλοβενία και αφορούν θνησιµότητα σε 
αποικίες µελισσών αµέσως µετά τη σπορά επενδυµένων σπόρων µε νικοτεινοειδή, 
χωρίς να ήταν δυνατόν να εξηγηθούν από τις διασυστηµατικές τους ιδιότητες. Αυτά 
τα περιστατικά σχετίστηκαν µε τη διασπορά της δραστικής ουσίας κατά την εκροή 
από τον ανεµιστήρα αέρα των πνευµατικών µηχανών σποράς και την πιθανή 
ρύπανση της βλάστησης σε διπλανά χωράφια. Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν έρευνες 
προκειµένου να εντοπιστούν οι παράγοντες που ευθύνονται για αυτά τα περιστατικά. 
Όπως αποδείχθηκε το αίτιο ήταν η χαµηλή ποιότητας επίστρωσης στο σπόρο, που 
οδήγησε σε υψηλότερο επίπεδο εκποµπής σκόνης. Αυτό οδήγησε σε λήψη µέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου τόσο στο εργοστάσιο επεξεργασίας σπόρων όσο και στον 
αγρό κατά την εφαρµογή. Η τροποποίηση των µηχανηµάτων σποράς µπορεί να 
µειώσει της διασπορά της σκόνης κατά 90% ενώ ο ορισµός µεγίστου ορίου σκόνης 
µέσα στο σακί µπορεί να τη µειώσει κατά 90%. Η συνολική µείωση της σκόνης 
λοιπόν από τα διάφορα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου µπορούν να φτάσουν το 
99%. Τα µέτρα αυτά έδωσαν καλά αποτελέσµατα τα επόµενα έτη όσο αφορά τη 
µείωση των περιστατικών θνησιµότητας µελισσών από στοιχεία που συλλέχτηκαν 
από διάφορες χώρες µέχρι και το 2010. 

Σύµφωνα µε σχετική οδηγία για τα νικοτινοειδή (Dir 2010/21/EU) τα Κράτη 
Μέλη µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα πρέπει να οργανώσουν ένα σύστηµα παρα-
κολούθησης πιθανόν συµβάντων σε µέλισσες που σχετίζονται µε επικαλυπτικά σπό-
ρων. Στα πλαίσια αυτά παρθήκαν συγκεκριµένα µέτρα στην Ελλάδα που αφορούν 
την αναθεώρηση των εγκρίσεων, την λήψη µέτρων διαχείρισης του κινδύνου ενώ 
πρόσθετος πειραµατισµός θα διενεργηθεί και σε επίπεδο αγρού το ερχόµενο έτος. 

Ταυτόχρονα αναθεωρείται το σύστηµα αξιολόγησης της οικοτοξικολογίας για 
τις µέλισσες στην ΕΕ µε την υποχρεωτική διερεύνηση σε όλα τα διασυστηµατικά ΦΠ 
των επιπτώσεων στη µέλισσα από άλλους οδούς έκθεσης. 
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Η ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 
 

Καρατάσου Κ.  
Κτηνίατρος, Οµοσπονδία Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος 

e-mail: gousfraba@gmail.com 
 
Η µελισσοθεραπεία (apitherapy) µπορεί να οριστεί ως το σύνολο των ιατρικών 

εφαρµογών των προϊόντων της µέλισσας. Οι πρώτες εφαρµογές χρονολογούνται 
από πολύ παλιά, τουλάχιστον 4000 ως και 6000 χρόνια πριν, και τις βρίσκουµε σε 
ιερά κείµενα και έπη των Ινδών, των Σουµερίων, των Κινέζων, των Αιγυπτίων, στη 
Βίβλο και το Κοράνι. Ο Ιπποκράτης χρησιµοποιούσε το µέλι αλλά και το δηλητήριο, 
βάζοντας µέλισσες να τσιµπούν τους ασθενείς µε αρθρίτιδα. Η µελισσοθεραπεία είναι 
κοµµάτι της παραδοσιακής ιατρικής πολλών χωρών επί αιώνες, ωστόσο η σύγχρονη 
ιατρική την ανακαλύπτει µόλις το 1888, οπότε και δηµοσιεύεται το άρθρο του 
Αυστριακού γιατρού Φίλιπ Τερκ «Αναφορά για την περίεργη σχέση του ηθεληµένου 
νύγµατος µέλισσας και των ρευµατισµών». 
Έκτοτε υπάρχουν πολλά άρθρα για όλα τα προϊόντα της µέλισσας, ερευνητές και 

γιατροί που την χρησιµοποιούν µε εξαιρετικά αποτελέσµατα, σε πληθώρα παθήσεων 
και ασθενειών, ωστόσο ο όρος «εναλλακτική» ή «συµπληρωµατική ιατρική» δείχνει 
ξεκάθαρα πως δε θεωρείται ισότιµη θεραπευτική µέθοδος µε την κλασσική δυτική 
ιατρική που επικρατεί σήµερα. 
Η βάση αυτής της απόρριψης έχει να κάνει µ’ αυτό που ο ∆ρ Σερµπουλιέ, σύγχρο-

νος γιατρός µελισσοθεραπευτής, ονοµάζει το «µονοµοριακό µοντέλο σκέψης». Τα 
σύγχρονα φάρµακα αποτελούνται από µία δραστική ουσία, σπανιότερα συνδυασµό 
δύο τέτοιων ουσιών κι ένα ουδέτερο έκδοχο, τον φορέα της δραστικής ουσίας. 
Αντίθετα τα προϊόντα της µέλισσας (και τα βότανα παρεµπιπτόντως) περιέχουν ένα 
συνδυασµό από δεκάδες έως εκατοντάδες δραστικές ουσίες. Η πρόπολη ιδιαίτερα 
έχει τόσες διαφορετικές µορφές όσες και τα φυτά από τα οποία προέρχεται.  
Η κλασσική ιατρική βλέπει τη δράση µιας δραστικής ουσίας, η µελισσοθεραπεία 

πιστεύει στη συνεργιστική δράση πολλών δραστικών ουσιών. Ποιος έχει δίκιο; Ας 
δούµε τα δεδοµένα. Οι δραστικές ουσίες της κλασσικής ιατρικής, πέρα από τις 
παρενέργειες που έχουν, στον αιώνιο πόλεµο µε τα µικρόβια δεν κρατάνε πολύ. Το 
µικρόβιο βρίσκει τον τρόπο να αντιµετωπίσει τη µία δραστική ουσία αργά ή γρήγορα. 
Αντίθετα, κανένα µικρόβιο δεν µπόρεσε να γίνει ανθεκτικό στην πρόπολη ή το µέλι. 
Πέρα από την αλλεργία για ένα πολύ µικρό ποσοστό ανθρώπων (1 στους 1000 ή 
τους 2000), δεν υπάρχουν παρενέργειες από τη χρήση µελισσοκοµικών προϊόντων. 
Μπορεί η µελισσοθεραπεία να αντιµετωπίσει τα πάντα; Όχι. Κάποιες παθήσεις 

π.χ. χρειάζονται χειρουργείο. Καµία θεραπευτική προσέγγιση δεν είναι επαρκής για 
να αντιµετωπίσει όλο το φάσµα των ασθενειών και πολλές απαιτούν συνδυασµό 
πρακτικών. Ωστόσο ένα πολύ µεγάλο φάσµα ασθενειών αντιµετωπίζεται µε επιτυχία 
και σε ανθρώπους αλλά και σε ζώα. Και µια και τα ζώα είναι αυτά πάνω στα οποία 
δοκιµάζονται όλα, ας ξεκινήσουµε από αυτά. 

 Η µελισσοθεραπεία και η κτηνιατρική εµπλέκονται όχι µόνο στον προφανή τοµέα 
της θεραπευτικής αλλά και της συντήρησης και τεχνολογίας των τροφίµων. Τα ίδια τα 
µελισσοκοµικά προϊόντα, ως τρόφιµα ζωικής προέλευσης, υπόκεινται σε 
κτηνιατρικούς ελέγχους. 
Η πρόπολη δοκιµάστηκε ως συντηρητικό τροφίµων, χάρη στις αναγνωρισµένες 

αντιοξειδωτικές και µικροβιοκτόνες ιδιότητές της. Επιπλέον, τα περισσότερα συστατι-
κά της πρόπολης είναι φυσικά συστατικά και αναγνωρισµένα ασφαλείς ουσίες. Επί 
του παρόντος δοκιµάζεται η προσθήκη πρόπολης στο ίδιο το τρόφιµο και η 
προσθήκη πρόπολης στο υλικό συσκευασίας του τροφίµου. 
Όσον αφορά την καθ’ εαυτού κτηνιατρική µελισσοθεραπεία οι πρωτοπόροι είναι οι 

κτηνίατροι των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
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Σχετικά πρόσφατα και, ακολουθώντας το ενδιαφέρον των γιατρών για τη 
µελισσοθεραπεία, αναπτύχθηκε και το κτηνιατρικό ενδιαφέρον στη ∆ύση. Επίσης 
σηµαντικό είναι να πούµε ότι χρήση γίνεται και στην κτηνιατρική παραγωγικών ζώων 
και στα ζώα συντροφιάς. 
Στο µεγαλύτερο ποσοστό χρησιµοποιείται η πρόπολη για τις αντιµικροβιακές και 

αντιφλεγµονώδεις ιδιότητές της και το δηλητήριο επίσης για τις αντιφλεγµονώδεις. 
Πολλά πειράµατα αφορούν τη χρήση της πρόπολης και τους δηλητηρίου στη µάχη 
ενάντια σε διάφορες νεοπλασίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της πρόπολης 
για τη µείωση του µικροβιακού φορτίου του εισπνεόµενου αέρα σε σταβλικές εγκατα-
στάσεις. 
Η γύρη χρησιµοποιείται κυρίως ως διατροφικό συµπλήρωµα σε ζώα συντροφιάς 

και σε παραγωγικά ζώα. Το µέλι τοπικά σε τραυµατισµούς και εγκαύµατα. Ο 
βασιλικός πολτός κυρίως σε ζώα συντροφιάς για τόνωση.  
Ωστόσο η µελισσοθεραπεία είναι µικρό κοµµάτι της κτηνιατρικής πράξης στη ∆ύ-

ση, όπως άλλωστε και της ιατρικής. Παρουσιάζει βέβαια ανάπτυξη τα τελευταία χρό-
νια, καθώς η έρευνα για τις φαρµακολογικές –ιαµατικές ιδιότητες των µελισσοκοµικών 
προϊόντων έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική. Σε αντάλλαγµα, οι κτηνιατρικές 
εφαρµογές της µελισσοθεραπείας, της προσφέρουν ένα ακλόνητο επιχείρηµα απένα-
ντι σε όσους θεωρούν τα αποτελέσµατά της προϊόντα αυθυποβολής (placebo effect). 
Στον άνθρωπο οι εφαρµογές είναι πολλές και αφορούν όλες τις ιατρικές 

ειδικότητες, ακόµα και την ψυχιατρική. Είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει εδώ µια 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ακόµα και της τελευταίας µόνο χρονιάς, και 
µπορούµε µόνο να αναφερθούµε επιγραµµατικά στους τοµείς της έρευνας και τις 
πιστοποιηµένες πλέον ιατρικές χρήσεις. 
Το µέλι είναι αυτό που έχει µπει στα φαρµακεία ως φάρµακο αλλά µόνο το µέλι 

µάνουκα από τη Νέα Ζηλανδία, για το οποίο έχει αναγνωριστεί κι ένα σύστηµα 
µέτρησης της δραστικότητάς του. ∆ιάφορες εταιρείες έχουν επίσης πατεντάρει 
επιδέσµους και αλοιφές µε µέλι για χρήση σε πληγές, εγκαύµατα, µετεγχειρητική 
αγωγή και δερµατικές παθήσεις. Οι αντιµικροβιακές ιδιότητες του µελιού δεν 
επιδέχονται αµφισβήτηση και υπάρχουν νοσοκοµεία ανά τον κόσµο που το 
χρησιµοποιούν αντί των συνηθισµένων αντισηπτικών λόγω της ικανότητάς του να 
προάγει την επούλωση πέραν του να καταπολεµά τις µολύνσεις. Ερευνώνται επίσης 
οι χηµειοπροφυλακτικές του ιδιότητες(προστασία από τον καρκίνο). 
Το δηλητήριο έρχεται δεύτερο στο νου όταν ακούει κανείς τον όρο 

µελισσοθεραπεία, χορηγούµενο συνήθως από τις ίδιες τις µέλισσες είτε στις εστίες 
φλεγµονής (πχ αρθρίτιδες) είτε γύρω από άτονα έλκη είτε σε αυτοάνοσα νοσήµατα 
όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας στα σηµεία βελονισµού (µελισσοβελονισµός, 
apipuncture). Η έρευνα γύρω από το δηλητήριο ασχολείται επίσης µε τις 
αντιµικροβιακές ιδιότητές του και τις αντικαρκινικές. 
Ο βασιλικός πολτός πρωταγωνιστεί σε έρευνες για την ανάπλαση των νευρικών 

κυττάρων, την προστασία από τοξίνες (αντιοξειδωτική προστασία) και την αντιµετώπι-
ση του µεταβολικού συνδρόµου, τα αυτοάνοσα νοσήµατα, την οστεοπόρωση κλπ. 
Ερευνώνται επίσης οι αντιµικροβιακές του ιδιότητες καθώς και οι χηµειοπροφυλακτικές. 
Η πρόπολη συγκεντρώνει ίσως το µεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των πολύ 

ισχυρών αντιοξειδωτικών, αντιµικροβιακών, αντιφλεγµονωδών και αντικαρκινικών της 
δράσεων. 
Η γύρη χρησιµοποιείται ως διατροφικό συµπλήρωµα, ως γενικότερο τονωτικό, σε 

αναιµίες, καρδιολογικές παθήσεις, νοσήµατα του πεπτικού, του αναπαραγωγικού και 
ιδιαίτερα στις παθήσεις του προστάτη. Ερευνώνται επίσης οι προβιοτικές της 
ιδιότητες λόγω της ωφέλιµης προβιοτικής χλωρίδας που περιέχει. 
Όλα τα παραπάνω προϊόντα της µέλισσας ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα 

και όλα έχουν επίσης αντιγηραντικές και καλλυντικές εφαρµογές. 
Το κερί χρησιµοποιείται κι αυτό παραδοσιακά σε διάφορες κεραλοιφές, στο 

κηροπάνι και σε καλλυντικά και σαπούνια ή ως έκδοχο σε κάποια σκευάσµατα. 
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Το µοναδικό µειονέκτηµα των προϊόντων µελισσοθεραπείας είναι η έλλειψη 
προτύπων και νοµοθεσίας σχετικά µε την ταυτότητά τους, τη διακίνηση και τις εφαρ-
µογές τους, έτσι ώστε να διασφαλίζονται ο παραγωγός, ο θεραπευτής και ο θερα-
πευόµενος εξίσου. Αν και οι µελισσοκοµικές οργανώσεις παγκοσµίως αγωνίζονται να 
κατοχυρώσουν αυτά τα προϊόντα, έχουν απέναντί τους το ισχυρότατο λόµπυ της 
φαρµακοβιοµηχανίας που έχει πολλά να χάσει. 
Η µελισσοθεραπεία απαιτεί µελισσοκοµικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, παρα-

γόµενα µε τους κανόνες της ορθής µελισσοκοµικής πρακτικής και απαλλαγµένα από 
ρύπους οποιασδήποτε προέλευσης, από φυτικές πηγές επίσης απαλλαγµένες από 
ρύπους. Ο µελισσοκόµος από την άλλη πλευρά εκµεταλλεύεται την προστιθέµενη 
αξία που παίρνουν τα προϊόντα του λόγω της θεραπευτικής τους δράσης, την καλή 
διαφήµιση και την αυξηµένη ζήτηση. Η οικονοµική αυτή σχέση µελισσοθεραπείας και 
µελισσοκοµίας δηµιουργήθηκε πρόσφατα και είναι σίγουρα πολλά υποσχόµενη αρκεί 
να προσπαθήσουν και οι δυο πλευρές. 

 
Πηγές: 
Αντί βιβλιογραφίας θα ήθελα να παραπέµψω στην ιστοσελίδα 

http://apitherapy.blogspot.com/, όπου είναι συγκεντρωµένο, αν όχι το σύνολο 
τουλάχιστον η πλειοψηφία των πρόσφατων επιστηµονικών ανακοινώσεων (2005 ως 
σήµερα), µε τη µορφή περιλήψεων και στην ιστοσελίδα της APIMONDIA, 
http://www.apimondia.org/2009/proceedings.htm, όπου µπορεί να δει τις 
παρουσιάσεις των ανακοινώσεων που έγιναν στο 41ο Συνέδριο της APIMONDIA, το 
2009, στο Μονπελιέ της Γαλλίας. 
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ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΥΨΕΛΩΝ  
ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

 
Μαυροφρύδης Γ. 

Αρχαιολόγος, Μελισσοκόµος 
 
Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε πρόσφατα στο φως έναν άγνωστο έως τώρα τύπο 

πήλινων αρχαίων καπακιών για οριζόντιες κυψέλες. Η ανακάλυψη έλαβε χώρα στην 
Παροικιά της Πάρου κατά την ανασκαφική έρευνα της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων υπό τον αρχαιολόγο Γιάννο Κουράγιο. Τα εν λόγω καπάκια, τα 
οποία ανάγονται στην ελληνιστική εποχή, φέρουν λαβή στο κέντρο τους και έναν αριθµό 
οπών – εισόδων µελισσών σε διάφορα τυχαία σηµεία. ∆ιαφοροποιούνται έτσι από τα έως 
τώρα καταγεγραµµένα αρχαία καπάκια, στα οποία η είσοδος των µελισσών στην κυψέλη 
πραγµατοποιούνταν από ένα µεγάλο άνοιγµα στην κάτω τους πλευρά. 
Ένα µοναδικό ανασκαφικό εύρηµα παρόµοιου καπακιού πρώιµης βυζαντινής εποχής 

(πιθανόν του 6ου µ.Χ. αι.) έχει ανακαλυφθεί σε ανασκαφή του πρώτου µισού του 
περασµένου αιώνα στον Πάνορµο της βόρειας Κρήτης, χωρίς όµως να ταυτοποιηθεί τότε ως 
καπάκι κυψέλης.  
Για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αρχαίων καπακιών και κυρίως του λόγου 

ύπαρξης των πολλών µικρών οπών – εισόδων µελισσών (έναντι της µιας µεγάλης) 
εξετάσαµε τη χρήση των παραδοσιακών καπακιών µε οπές, τα οποία τοποθετούσαν πολλοί 
µελισσοκόµοι των Κυκλάδων στις χαρακτηριστικές οριζόντιες πήλινες κυψέλες τους ως πριν 
µερικές δεκαετίες. Τέτοιου είδους καπάκια µε οπές διαπιστώσαµε πως χρησιµοποιούνταν σε 
αρκετά Κυκλαδονήσια, πήλινα στην Πάρο, στη Σίφνο, στη Σύρο, στη Νάξο, στη Σέριφο, αλλά 
και στη Λέρο των ∆ωδεκανήσων, λίθινα στην Τήνο. Επίσης, ο τύπος του πήλινου καπακιού 
κυψέλης µε τι πολλές οπές ήταν αυτός που παρήγαγαν οι ξακουστοί Σίφνιοι αγγειοπλάστες 
τον οποίο και διέθεταν βέβαια σε πολλά νησιά της περιοχής.  
Παραδοσιακές κυψέλες µε µικρές οπές – εισόδους µελισσών απαντούσαν ως πρόσφατα 

και σε δύο άλλα νησιά της Μεσογείου, σε αυτό της Μάλτας, µε τις ιδιαίτερου σχήµατος 
πήλινες κυψέλες και στη Μινόρκα των Βαλεαρίδων, στα κατασκευασµένα από πέτρα 
καπάκια των οριζόντιων τοπικών κυψελών. Απεναντίας, σε ηπειρωτικές θέσεις στις περί τη 
Μεσόγειο χώρες δεν εντοπίσαµε αντίστοιχα καπάκια σε παραδοσιακές οριζόντιες κυψέλες.  
Σύµφωνα µε τα εθνογραφικά παράλληλα από τις Κυκλάδες, τα καπάκια µε τις πολλές 

οπές παρέµεναν συχνά µισάνοιχτα την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού και οι 
µέλισσες µπορούσαν να εισέλθουν στην κυψέλη τους και από το άνοιγµα που 
δηµιουργούνταν, έκλειναν όµως ερµητικά από τα µέσα του Αυγούστου ή τις αρχές του 
Σεπτεµβρίου. Ο λόγος ήταν η µεγαλόσωµη σφήκα Vespa orientalis, ο «σκούρκος» των 
µελισσοκόµων. Αυτή αποτελεί τον µεγαλύτερο εχθρό των µελισσών στα νησιά και, όπως 
έχει πολλάκις αποδειχθεί, είναι σε θέση να καταστρέψει ολόκληρα µελισσοκοµεία. Ακριβώς 
για αυτήν χρησιµοποιούνταν τα καπάκια µε τις µικρές οπές ή ακόµη και άλλοι τρόποι για 
δραστική µείωση του µεγέθους της εισόδου (όπως η τοποθέτηση συρµάτινου πλέγµατος ή 
λίθινου «χτενιού») ώστε να µην χωρά ο «σκούρκος» να εισέλθει στην κυψέλη και να είναι 
έτσι σε θέση το µελίσσι να αµυνθεί αποτελεσµατικότερα και να αντιµετωπίσει τελικά 
επιτυχώς τον εχθρό του. 
Συµπερασµατικά συνάγεται πως οι Κυκλαδίτες µελισσοκόµοι της αρχαιότητας 

αντιµετώπιζαν, όπως και οι σύγχρονοι συνάδελφοί τους, προβλήµατα µε τη Vespa 
orientalis, και για τον λόγο αυτό επινόησαν το καπάκι µε τις πολλές µικρές οπές – εισόδους 
µελισσών, για να προστατεύσουν τα µελίσσια τους. Πιθανώς, η χρήση των καπακιών αυτών 
να µετρά στις Κυκλάδες ζωή άνω των δύο χιλιετιών, αυτό µένει ωστόσο να αποδειχθεί από 
τα µελλοντικά αρχαιολογικά ευρήµατα. 
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