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Πρόλογος 
 
 Το παρόν έντυπο αποτελεί αποτέλεσµα της εργασίας της Γ΄ 

τάξης του Γυµνασίου Γαρδικίου Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού 

προγράµµατος κατά τη σχολική περίοδο 2013-2014 µε θέµα «Μέλισσα, 

µέλισσα, µέλι γλυκύτατο». Η οµάδα εργασίας αποτελείται από 10 αγόρια και 9 

κορίτσια, σύνολο 19 µαθητές. Για την εξέλιξη του προγράµµατος οι µαθητές 

χωρίστηκαν σε 4 οµάδες, οι οποίες µπορούσαν να δουλεύουν ανεξάρτητα 

αλλά σε συνεννόηση και συνεργασία µεταξύ τους. Κάθε οµάδα ανέλαβε να 

διεκπεραιώσει µία επιµέρους ενότητα, µία κοινή ενότητα και να την εντάξει 

τελικά στο σύνολο της εργασίας. 

 Οι αντίστοιχες οµάδες µε τις επιµέρους ενότητες είναι: 
1η  οµάδα: « Η µέλισσα και η κοινωνία της»  
(υπό την καθοδήγηση της κα Παπίγκη Αρετής, καθηγήτριας 

µαθηµατικών ) 
1) Κων/νος Τόκας 
2) Μιχάλης Μπόλωσης 
3) Ευάγγελος Κων/νου 
4) Χρυσοβαλάντης ∆ηµητρίου 
5) Μποϊκέν Σοροντένι 

 
2η οµάδα: « Μέλισσα και υγεία » 
(υπό την καθοδήγηση της κα Μπάρµπα Κων/νας, καθηγήτριας αγγλικής 

γλώσσας) 
1) Σπύρος Ευαγγέλου 
2) Αντώνης Λιάµης 
3) Άρης Χατζής 
4) Αλέξανδρος Τσιρώνης 
5) Νεκτάριος Τσιρώνης 

 
3η οµάδα: « Μέλισσα και µυθολογία, ιστορία, θρησκεία» 
(υπό την καθοδήγηση της κα Μαρέτα Αικατερίνης, καθηγήτριας 

φιλολογικών ) 
1) Βασιλική Ζήκα 
2) Λαµπρινή Κωστάκη 
3) Κατερίνα Τόσκα 
4) Νικολέτα Αλεξιάδη 

 
4η οµάδα:«Μέλισσα και περιβάλλον» 
(υπό την καθοδήγηση της κα Μάγκα Ελένης, καθηγήτριας φιλολογικών) 

1) Μαρία Τσιρώνη 
2) Ιζαµπέλα Τοζάι 
3) Σόνια ∆ηµητρίου 
4) Αθηνά Μπέλλου 
5) Θεοδώρα Κωστάκη 

 
            5η οµάδα: «Μέλισσα και πολιτισµός» (κοινή ) 



 4

             Η περιέργεια για το µικρό έντοµο που µε φόβο αποφεύγουµε ήταν το 
ερέθισµα να ασχοληθούµε µε τις µέλισσες. Αρχικά οι  οµάδες µας ανέλαβαν 
να συλλέξουν στοιχεία γύρω από τη ζωή της µέλισσας σε σχέση µε την 
οργανική δοµή της κοινωνίας της και σχετικά  µε την χρησιµότητα των 
προϊόντων τους και την περιβαλλοντική προσφορά τους. Ενώ η µυθολογία ,η 
ιστορία και  θρησκεία ήταν το κλειδί για την αποτύπωση της ανάγκης ύπαρξης 
των µελισσών ανά τους αιώνες.  Ενηµερωθήκαµε, συζητήσαµε και µε χαρά 
διαπιστώσαµε ερευνώντας ότι η κοινωνία των µελισσών ανήκει στο ΧΡΟΝΟ. 

Οι µέλισσες είναι µια από τις αρχαιότερες µορφές ζωής από τους 
προϊστορικούς χρόνους ενώ τα προϊόντα τους και ιδιαίτερα το µέλι είναι 
παρόντα σ’ ολόκληρη  την ανθρώπινη δραστηριότητα.  

Η επίσκεψη στο ΚΠΕ Αρναίας ήταν φωτοδότης αφού φωτογραφίσαµε, 
είδαµε σε µικροσκόπιο το τροµερό έντοµο µε το κεντρί, κρατήσαµε 
σηµειώσεις, θέσαµε ερωτήσεις σε µελισσοκόµο και σε κάθε δράση 
συµπληρώναµε την εργασία µας. 

Ταυτόχρονα ανταλλάσσαµε µε τους συµµαθητές και συµπορευτές µας 
σηµειώσεις για το κοινό υπο -θέµα όλων των οµάδων σχετικά µε τη µέλισσα 
και τον πολιτισµό. 

Πιστεύουµε ότι η τελική µορφή εργασίας µας να συµβάλει στην 
καλλιέργεια θετικού τρόπου σκέψης ώστε να προστατεύσουµε τις µέλισσες, 
την ανώτερη µορφή µικρογραφίας της κοινωνίας.  

Στο πλαίσιο της ενασχόλησής µας µε το πρόγραµµα, ζωγραφίσαµε τα 
είδη των µελισσών και κατασκευάσαµε δικές µας αφίσες.  Επίσης, 
πραγµατοποιήσαµε την εικονογράφηση σχετικών παραµυθιών, την αφήγηση 
του κειµένου τους και την τελική δηµιουργία δύο βίντεο. Φιλοτεχνήσαµε µια 
αναµνηστική αφίσα που προβάλλει το θέµα µε το οποίο ασχοληθήκαµε, 
καθώς και ένα δέντρο µε χειροποίητες µέλισσες. Τέλος, µε τη συλλογή και 
καταγραφή του πληροφοριακού υλικού δηµιουργήσαµε το παρόν τεύχος όπου 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι πλευρές του προγράµµατος. 

 
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους φορείς των 

αρχαιολογικών χώρων για τη συνεργασία τους και την καθοδήγησή τους. 
 
Κλείνοντας, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε  
- τον κ.∆ιευθυντή και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τη 

συµπαράσταση και την υποµονή τους κατά τη διεξαγωγή του προγράµµατος,  
-  τους γονείς  των παιδιών που µας βοήθησαν µε τον τρόπο τους να 

πραγµατοποιήσουµε την εκδροµή  µας στο ΚΠΕ Αρναίας στη Χαλκιδική, 
-  τους υπευθύνους του ΚΠΕ που µας φιλοξένησαν, 
- την Ιερά µονή Καστρίτσας Ιωαννίνων για τις χειροποίητες λαµπάδες 

που µας έδωσαν και µοιράσαµε σε µαθητές και καθηγητές, 
- τους ίδιους τους µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου που πολύ πρόθυµα 

εργάστηκαν και συνεργάστηκαν. 
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1. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
 
 
1.1. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
 
Το σώµα της 

µέλισσας έχει συνολικό 

µήκος 1,5 εκ. και 

αποτελείται από τρία µέρη:  

• το κεφάλι 

• το θώρακα 

• την κοιλιά 
 

Η µέλισσα έχει τρίχωµα διαφορετικού χρώµατος στο σώµα της. Αυτές 

οι τρίχες κάνουν τις ρίγες των µελισσών να φαίνονται καφέ και κίτρινες. 

1. Το κεφάλι 

  Στο κεφάλι της, η µέλισσα, έχει δεξιά και αριστερά δυο µεγάλα µάτια, 

που αποτελούνται από 13 000 περίπου µικρά µάτια (οµατίδια) το καθένα και 

έχει έτσι την δυνατότητα να βλέπει ταυτόχρονα µπροστά , πίσω, πάνω και 

κάτω. Στο κέντρο του κεφαλιού της έχει ακόµα τρία απλά µάτια, που 

σχηµατίζουν τρίγωνο. 

  Έχει δυο κεραίες, που είναι σαν δέκτες ραδιοφώνου. Είναι τα όργανα 

της ακοής και της όσφρησης.  

  Στο στόµα η µέλισσα έχει µια γλώσσα µακριά, παχιά και εύκαµπτη. 

Στην άκρη είναι σαν προβοσκίδα µε µικρό κουταλάκι, που είναι µαζί όργανο 

αφής και γεύσης. Όταν δεν τη µεταχειρίζεται, την κρατά κουλουριασµένη στην 

κοιλιά της. Με την προβοσκίδα ρουφά το νέκταρ από τα λουλούδια. 

2. Ο θώρακας 

Από το θώρακα ξεφυτρώνουν δυο ζευγάρια διάφανα, λεπτά αλλά 

δυνατά φτερά, σαν µεµβράνη από ζελατίνη, ώστε να µπορεί να πετάξει 
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µακριά για τροφή. Το γρήγορο κούνηµα των φτερών τους προκαλεί ένα 

χαρακτηριστικό ήχο, το γνωστό µας  «ζουζούνισµα».  

Τα 6 πόδια της µέλισσας είναι κι αυτά τριχωτά και τελειώνουν στις 

άκρες τους σε νύχια αγκιστρωτά. Στα πίσω πόδια της έχει µικρές κοιλότητες, 

που λέγονται καλάθια. Αυτά µοιάζουν σαν κίτρινα µπαλόνια, γιατί εκεί βάζει τη 

γύρη από τα άνθη.  

3. Η κοιλιά 

Η κοιλιά της µέλισσας αποτελείται από 6 δαχτυλίδια. Στην άκρη της 

κοιλιάς υπάρχει το κεντρί το οποίο είναι κούφιο, µοιάζει σαν τρυπανάκι και 

συγκοινωνεί µε έναν αδένα, που έχει µέσα δηλητήριο. Είναι το µοναδικό της 

όπλο εναντίον των εχθρών της. Όταν ενοχληθεί, αµύνεται µε το κεντρί αυτό, 

που φέρει στο άκρο του µικρά αγκίστρια στραµµένα προς τα µέσα. Έτσι, όταν 

βυθιστεί σε έναν ελαστικό ιστό, όπως το δέρµα του ανθρώπου, η µέλισσα 

είναι αναγκασµένη να εγκαταλείψει το κεντρί µε τα σπλάχνα, που είναι 

συνδεδεµένα µαζί του και κατά συνέπεια πεθαίνει. Οι κηφήνες δεν έχουν 

κεντρί.  

Η µέλισσα δεν αναπνέει όπως ο άνθρωπος , αλλά έχει τρύπες στο 

σώµα, µέσα από τις οποίες περνά ο αέρας. 

Η µέλισσα, την άνοιξη και το καλοκαίρι τρέφεται από τη γύρη και το 

γλυκό νέκταρ  των λουλουδιών. Το χειµώνα τρέφεται µε µέλι, που έχει 

αποθηκέψει στις κηρήθρες της κυψέλης. 

 

1.2. ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

1. Όραση 

Οι µέλισσες χρησιµοποιούν την όραση κατά τη συλλογή τροφής, όπως 

επίσης και όταν επιστρέφουν στη κυψέλη. Γι΄ αυτό και οι µελισσοκόµοι 

βάφουν τις κυψέλες µε διάφορα χρώµατα, ώστε οι µέλισσες να µην 

µπερδεύονται και να µπαίνουν σε διαφορετική κυψέλη. Οι µέλισσες 

διακρίνουν τέσσερα χρώµατα, υπεριώδες, µπλε, πρασινο-µπλέ και κίτρινο. 

Όπως είπαµε νωρίτερα η µέλισσα έχει 3 απλούς και 2 σύνθετους 

οφθαλµούς. Οι απλοί οφθαλµοί δεν βλέπουν παραστάσεις, αλλά 
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αντιλαµβάνονται αλλαγές στην ένταση του φωτός. Οι σύνθετοι οφθαλµοί 

αντιλαµβάνονται τις εικόνες. Κάθε ένα από τα µικρά οµατίδια λαµβάνει ένα 

µέρος της συνολικής εικόνας, η οποία στη συνέχεια συναρµολογείται στον 

εγκέφαλο. Να πούµε τέλος ότι, οι τρίχες που βρίσκονται στην επιφάνεια των 

σύνθετων οφθαλµών αντιλαµβάνονται την κίνηση του αέρα, εκτιµώντας έτσι 

την ταχύτητα του ανέµου κατά την διάρκεια της πτήσης. 

2. Όσφρηση 

Τα όργανα της όσφρησης των µελισσών βρίσκονται στο τέλος των 

κεραιών. Πρόκειται για οσφρητικές πλάκες, οι οποίες αριθµούνται σε µερικές 

εκατοντάδες. Η µέλισσες χρησιµοποιούν την όσφρηση για τις οσµές των 

λουλουδιών, και µάλιστα η οξύτητα µε την οποία την αντιλαµβάνονται είναι 2 

φορές µεγαλύτερη από αυτή του ανθρώπου. Επίσης, µε την όσφρηση 

αναγνωρίζουν άτοµα της ίδιας κυψέλης. 

3. Γεύση 

Η µέλισσα µπορεί να διακρίνει τις ίδιες 4 γεύσης µε τον άνθρωπο 

(γλυκό, ξινό, πικρό, αλµυρό), µε τη διαφορά ότι το πικρό έχει µικρή σηµασία 

για αυτές. Η πιο σηµαντική από της γεύσης των µελισσών είναι το γλυκό για 

αυτό καθορίζει την προτίµηση τους για το νέκταρ των διαφόρων φυτών. 

4. Αφή 

Τα αισθητήρια όργανα της αφής είναι οι τρίχες που καλύπτουν το σώµα 

τους. ∆εν είναι γνωστό τι είδους ερεθίσµατα αντιλαµβάνονται. 

5. Ακοή 

Οι µέλισσες έχουν δυο ειδών όργανα για να αντιλαµβάνονται τους 

ήχους και τις δονήσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι οι συλλέκτριες µέλισσες κάνουν 

κάποιο ιδιαίτερο ήχο µε τα φτερά τους ώστε να υποδηλώνουν στις υπόλοιπες 

ότι έχουν βρει τροφή. Αυτός ο ήχος συλλαµβάνεται από ένα όργανο που 

βρίσκετε στο γόνατο της κεραίας. Επίσης είναι γνωστό ότι οι µέλισσες 

αντιδρούν γρήγορα σε χτυπήµατα της κυψέλης τους αντιλαµβανόµενες τις 

δονήσεις που προκαλούνται. Στην περίπτωση αυτή οι δονήσεις 

συλλαµβάνονται από τις βάσεις των κεραιών. 
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6. Άλλες αισθήσεις 

Οι µέλισσες είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται το διοξείδιο του άνθρακα, 

τις µεταβολές στη σχετική υγρασία καθώς επίσης και αλλαγές στην 

θερµοκρασία του αέρα και την ατµοσφαιρική πίεση. 

 

1.3. ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

Οι µέλισσες 

εµφανίστηκαν στη γη πριν 

από 80 εκατοµµύρια χρόνια 

περίπου και εξελίχθηκαν 

από έντοµα που έµοιαζαν µε 

σφίγγες. Σήµερα σε όλο τον 

κόσµο υπάρχουν πάνω από 

20.000 είδη µελισσών και 

700 γένη.  
 

Ανάµεσα σε αυτές και η κοινή µέλισσα (Apis Meliferal), για την οποία 

πιστεύεται ότι η διασπορά της άρχισε από την Ινδική χερσονήσου και τη 

Νοτιοανατολική Ασία. Το ελάχιστο µέγεθος µέλισσας είναι 2 χιλιοστά και το 

µέγιστο 39 χιλιοστά.  

1. 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   
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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 

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. 
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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. 

2. Η εργάτρια 

Η εργάτρια είναι η µικρότερη σε µέγεθος του µελισσιού. Έχει κοντή 

κοιλιά, µακριά φτερά, µακριά προβοσκίδα και κεντρί. Οι εργάτριες 

ασχολούνται µε την συλλογή της γύρης και του µελιού, άλλες κατασκευάζουν 

κελιά και άλλες ανατρέφουν τις νύµφες. Ο διαχωρισµός της εργασίας 

εξαρτάται από την ηλικία που έχουν οι µέλισσες. Τις πρώτες µέρες της ζωής 

τους τις περνούν καθαρίζοντας τα κελιά όπου µεγάλωσαν – έτσι η βασίλισσα 

µπορεί και πάλι να ξαναφήσει τα αυγά της εκεί. Μετά από τρεις µέρες 

περίπου, αλλάζουν εργασία και αρχίζουν να τρέφουν τις πιο ηλικιωµένες 

νύµφες. Αφού περάσουν άλλες τρεις ηµέρες, τότε ταΐζουν τις πιο νεαρές 

νύµφες µε µέλι, γύρη και «βασιλικό πολτό».  

Σε αυτό το σηµείο, οι ακούραστες εργάτριες για πρώτη φορά βγαίνουν 

έξω από την κυψέλη και κάνουν τις πρώτες µικρές αναγνωριστικές πτήσεις. 

Μόλις φτάσουν στην ηλικία των δέκα ηµερών εγκαταλείπουν την εργασία της 

τροφού και παύουν να ενδιαφέρονται για τα αυγά ή για τις νύµφες. 

Ασχολούνται σε αυτή την περίοδο µε τα «οικιακά». Παίρνουν το µέλι που 

φέρνουν από έξω οι άλλες µέλισσες και το βάζουν στις αποθήκες. Αρχίζουν 

να κατασκευάζουν τα νέα κελιά, µεταφέρουν έξω από την κυψέλη τις νεαρές 

συντρόφισσες τους. Την εικοστή ηµέρα γίνονται «φύλακες» της κυψέλης και 

είναι έτοιµες να επιτεθούν σε κάθε «ξένο» που θα ήθελε να παραβιάσει το 

οικογενειακό τους άσυλο. Στην είσοδο της κυψέλης υπάρχουν 20 µε 30 

φύλακες, που ελέγχουν κάθε µέλισσα που φτάνει εκεί. Πολύ γρήγορα όµως, 

αφήνουν την φύλαξη για να ασχοληθούν µε το τελευταίο τους καθήκον. 

Πετούν στη εξοχή και συλλέγουν γύρη και µέλι. Αυτή είναι η εργασία τους 

µέχρι να πεθάνουν.  
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3. 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 αερίου. Οι κηφήνες 

παράγουν θερµότητα και ζεσταίνουν το γόνο, αερίζουν την κυψέλη το 

καλοκαίρι κουνώντας τα φτερά τους. ∆ιαµοιράζουν το νέκταρ και 

γονιµοποιούν τη βασίλισσα. ∆εν είναι λοιπόν οι τεµπέληδες εραστές όπως 

συνήθως πιστεύουµε, αλλά ο ρόλος τους είναι σηµαντικός. Σε ένα µελίσσι, 

όπου υπάρχουν περίπου 30.000-40.000 µέλισσες, υπάρχουν µερικές 

εκατοντάδες κηφήνες, που ζουν 20-30 µέρες. Τις πρώτες µέρες της ζωής τους 

τρέφονται εξολοκλήρου από τις νεαρές εργάτριες, ενώ στη συνέχεια αρχίζουν 

να τρέφονται µόνοι τους µε αποθηκευµένο µέλι και γύρη. Όταν πετούν, 

συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένες περιοχές, που λέγονται «περιοχές 

συγκέντρωσης κηφήνων» και περιµένουν την βασίλισσα για να 

ερωτοτροπήσουν και να ζευγαρώσουν µαζί της.  

 

1.4. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

Μερικές από τις εργάτριες µέλισσες είναι «εξερευνήτριες», έχουν 

δηλαδή καθήκον να βρίσκουν νέα φυτά για τη διατροφή. Οι εξερευνήτριες, 

όταν βρουν καινούριες πηγές διατροφής, π.χ. µερικά λουλούδια που µόλις 

ανθίζουν, τότε γυρίζουν πίσω στην κυψέλη και αρχίζουν να «χορεύουν» πάνω 

στις κερήθρες . Με αυτό τον τρόπο ανακοινώνουν στις συντρόφισσές τους την 

κατεύθυνση, την απόσταση και το είδος της τροφής που έχουν βρει.  

Πρώτοι οι Έλληνες και ειδικά ο Αριστοτέλης, ανακάλυψαν αυτή την 

συµπεριφορά εδώ και χιλιάδες χρόνια, χωρίς όµως να µπορέσουν να 

καταλάβουν τη σηµασία που είχαν αυτοί οι χοροί.  
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Μόνο πρόσφατα µπόρεσαν οι 

επιστήµονες να κατανοήσουν και να 

κατατάξουν τους χορούς των 

µελισσών. Σύµφωνα µε τελευταίες 

µελέτες (τον Karl Von Frisch), 

υπάρχουν δύο είδη: «ο κυκλικός 

χορός και ο χορός της κοιλιάς». Οι 

εξερευνήτριες χορεύουν κυκλικά 

όταν έχουν βρει τροφή σε µικρή 

απόσταση (λιγότερο από 25µ.) από 

την κυψέλη, χωρίς όµως να δείχνουν την κατεύθυνση. Όταν η τροφή βρίσκεται 

σε µεγαλύτερη απόσταση από 25µ., τότε ο κύκλος γίνεται µισοφέγγαρο. Αν 

πάλι η απόσταση της τροφής είναι πάνω από 100µ., τότε έχουµε τον «χορό 

της κοιλιάς», που έχει σχήµα «8».  

Ο «χορός της κοιλιάς» δείχνει την απόσταση, το είδος της τριβής και 

την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουν για να την βρουν. Το είδος της τροφής 

που βρέθηκε, το αναγνωρίζουν από το άρωµα που φέρνουν µαζί τους οι 

εξερευνήτριες.  

Αυτές, όταν χορεύουν πάνω στην κερήθρα ,χρησιµοποιούν το κάθετο 

για να δείξει την κατεύθυνση του ήλιου. Αν π.χ. η τροφή βρίσκεται 10 µοίρες 

δεξιά από τον ήλιο, η ίσια γραµµή βρίσκεται 10 µοίρες δεξιά της καθέτου. 
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2. ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
 
2.1.Μέλι 

Το µέλι χρησιµοποιείται για τροφή και για ιατρικούς σκοπούς είναι 

παλιά όσο και η ιστορία.  

Το µέλι στους Αιγυπτιακούς 

παπύρους, πριν από 3500 χρόνια 

αναφέρεται  ως θεραπευτικό µέσο. 

Προσέφεραν στους θεούς τους κηρήθρες 

µε µέλι ως πολύτιµο δώρο αφοσίωσης 

και εξευµενισµού. Επίσης το 

χρησιµοποιούσαν για να ταριχεύσουν 

τους νεκρούς τους 

Το µέλι και το γάλα αναφέρεται 

στο βιβλίο της ζωής των αρχαίων Ινδών 

ότι η ζωή παρατείνεται όταν υπάρχει 

στην καθηµερινή δίαιτα.  

Το νέκταρ αποτελούσε την τροφή των αθανάτων Ολύµπιων θεών. Με 

µέλι ανατράφηκε ο ∆ίας από τη νύµφη µέλισσα. ·  

Ο Ιπποκράτης συνιστούσε το µέλι για τη θεραπεία πολλών 

ασθενειών, το ίδιο και ο Αριστοτέλης που πίστευε ότι το µέλι παρατείνει τη 

ζωή.  

 

Το µέλι το παράγουν οι µέλισσες εργάτριες, συγκεντρώνοντας νέκταρ 

από τα λουλούδια. Στη συνέχεια, το µεταφέρουν στην κυψέλη, όπου αφού το 

αναµείξουν µε πεπτικό υγρό και συχνά λίγη γύρη, το αποθηκεύουν, ούτως 

ώστε να έχει το µελίσσι τροφή για το χειµώνα. ΄Οταν ο άνθρωπος αφαιρέσει 

το µέλι, για να το χρησιµοποιήσει ο ίδιος, πρέπει να ταϊζει τις µέλισσες ζάχαρη 

όλο το χειµώνα.  

Η γεύση και το χρώµα του µελιού επηρεάζονται από τα διάφορα άνθη, 

από τα οποία προέρχεται το νέκταρ.  
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Είδη µελιού  
Υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες µελιού : 

Το ανθόµελο που παράγεται από το νέκταρ των λουλουδιών και το µέλι 

των µελιττωµάτων που προέρχεται από εκκρίµατα παρασίτων του πεύκου και 

του έλατου και άλλων δασικών φυτών, τα οποία οι µέλισσες µεταφέρουν απλά 

στην κυψέλη τους και τα αποθηκεύουν.  

Το ανθόµελο, όταν έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, παίρνει την 

ονοµασία του φυτού από το οποίο προέρχεται. Έτσι έχοµε :  

Μέλι θυµαρίσιο (καλοκαιρινό): θεωρείται το καλύτερο. Εξαιρετικά 

ευχάριστο στη γεύση µε ανοιχτόχρωµη λαµπερή εµφάνιση. Κρυσταλλώνει σε 

6 µε 18 µήνες από την παραγωγή του.  

Μέλι ανοιξιάτικο: από φασκοµηλιά, λεβάντα, µαυρόφανα και άλλα 

αγριολούλουδα της Άνοιξης, αρωµατικότατο και πολύ εύγεστο. Κρυσταλλώνει 

σε 2 µε 3 µήνες από την παραγωγή του.  

Μέλι ρεικίσιο (φθινοπωρινό): είναι σκοτεινόχρωµο, µε υψηλή θρεπτική αξία. 

Κρυσταλλώνει σε 1 µε 3 µήνες. ∆ιατίθεται προ πάντων από τα καταστήµατα 

υγιεινής διατροφής.  

Μέλι της πορτοκαλιάς: έντονα ανοιχτόχρωµο µε ευχάριστο άρωµα και 

γεύση. Κρυσταλλώνει σε 1 µε 2 µήνες και γίνεται ασπρουδερό.  
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Μέλι ηλιάνθου: είναι ανοιχτόχρωµο. Κρυσταλλώνει σε 1 µε 2 µήνες και 

γίνεται κιτρινωπό. Είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες που παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην ποιότητα της διατροφής µας.  

Μέλι της καστανιάς: ανάµειξη µελιττώµατος και νέκταρος. Πικρίζει 

ελάχιστα. Κρυσταλλώνει σε 1 µε 2 χρόνια. 

Μέλι βαµβακιού: ανοιχτόχρωµο που µετατρέπεται σε ασπρουδερό µετά 

την κρυστάλλωσή του. Κρυσταλλώνει σε 1 µε 2 µήνες από την παραγωγή του.  

Μέλι πολύκοµβου: σκοτεινόχρωµο. ∆εν αρέσει ιδιαίτερα, είναι πλούσιο 

σε ένζυµα.  

Το µέλι µελιττωµάτων έχει δύο κύριες κατηγορίες:  

Το µέλι πεύκου: σκοτεινόχρωµο, δεν είναι ιδιαίτερα γλυκό, δεν 

κρυσταλλώνει. ∆εν είναι προϊόν της µέλισσας, είναι εκκρίµατα παρασίτων του 

πεύκου, που τα αποθηκεύει στην κυψέλη της. Το µέλι του έλατου: είναι 

ανοιχτόχρωµο, δεν κρυσταλλώνει. ∆εν είναι προϊόν της µέλισσας, είναι 

µελίττωµα.  

 

Θρεπτική αξία του µελιού.  
Τα ζάχαρα του µελιού είναι απλά, απορροφούνται αµέσως, γι’ αυτό και 

το µέλι είναι µια γρήγορη πηγή ενέργειας για τον οργανισµό, για τους αθλητές, 

τα παιδιά, τις εγκύους, τους αρρώστους, και για κάθε ταλαιπωρηµένο 

οργανισµό.  

Το µέλι έχει ανόργανα στοιχεία γνωστά σαν ιχνοστοιχεία, τα οποία 

παίζουν σπουδαίο ρόλο στο µεταβολισµό και τη θρέψη, είναι συστατικά του 

σκελετού και των κυττάρων, συµµετέχουν σε διάφορα ενζυµικά συστήµατα, 

και τέλος ρυθµίζουν την οξύτητα του στοµάχου.  

Η συγκέντρωση των βιταµινών που έχει το µέλι δεν είναι αρκετή για τις 

ηµερήσιες ανάγκες µας, βοηθούν όµως για την απορρόφηση των ζαχάρων.  

Το µέλι έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι τονωτικό, αυξάνει το ρυθµό 

λειτουργίας της καρδιάς, µειώνει προβλήµατα έλκους στο στοµάχι και γενικά 

συµβάλλει στην καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού.  

Η κατανάλωση του µελιού βοηθά στη γρηγορότερη αποκατάσταση της 

υγείας σε περιπτώσεις αναιµίας, λόγω του σιδήρου που περιέχει.  
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Το µέλι βοηθά σηµαντικά στον ταχύτερο µεταβολισµό του 

οινοπνεύµατος µε αποτέλεσµα να απαλλάσσεται κανείς γρηγορότερα από την 

κατάσταση µέθης.  

Το µέλι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε χολίνη που βοηθά ιδιαίτερα 

άτοµα που λόγω καθιστικής εργασίας υποφέρουν από δυσκοιλιότητα.  

Το µέλι έχει αντιµικροβιακή δράση και εµποδίζει την ανάπτυξη των 

βακτηρίων και άλλων παθογόνων οργανισµών. Είναι χρήσιµο για την 

επούλωση και τον καθαρισµό ή την απολύµανση πληγών.  

 

Κρυστάλλωση του µελιού και ποιότητα.  
Η κρυστάλλωση είναι ένα φυσικό φαινόµενο που δεν προξενεί καµµία 

αλλαγή στη θρεπτική και βιολογική αξία του µελιού. Ένα κρυσταλλωµένο µέλι 

δεν είναι χαλασµένο ούτε και νοθευµένο. Επανέρχεται εύκολα στη φυσική του 

κατάσταση, χωρίς να χάσει καµµία από τις θρεπτικές και βιολογικές ιδιότητές 

του, σε µπεν µαρί και σε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη των 50° C. ∆ιατηρείται 

καλύτερα σε τενεκεδένια συσκευασία. Η γυάλινη όµως επιτρέπει στον 

καταναλωτή να βλέπει τι αγοράζει (χρώµα, ρευστότητα, κρυστάλλωση, 

καθαρότητα).  

 

 

 

2.2. Βασιλικός Πολτός 
 

Ο Βασιλικός Πολτός είναι 

κρεµώδης ουσία που εκκρίνεται από 

τους υποφαρυγγικούς αδένες των 

εργατριών µελισσών. Προορίζεται 

για τη διατροφή όλων των ατελών 

σταδίων της µέλισσας γι’ αυτό και 

ονοµάζεται «γάλα των µελισσών».  

 

Η ονοµασία «βασιλικός πολτός» (Β. Π.) προέρχεται από το ότι οι 

προνύµφες που προορίζονται να γίνουν βασίλισσες, καθώς επίσης και οι 

ενήλικες βασίλισσες, τρέφονται αποκλειστικά µε µεγάλη ποσότητα από την 
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τροφή αυτή. Στο βασιλικό πολτό βρίσκεται εκείνος ο καθοριστικός 

παράγοντας που µετατρέπει τη µέλισσα από εργάτρια σε βασίλισσα. 

 

Επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό. 

  Έχει αποδειχτεί ότι είναι η πλουσιότερη υγιεινή τροφή της φύσης. 

Επιδρά θετικά στον µεταβολισµό, στην ανάπτυξη και τη µακροζωία. Ρυθµίζει 

και εξισορροπεί τις λειτουργίες του οργανισµού, οξυγονώνει τα κύτταρα και 

αυξάνει τη φυσική αντίσταση στις εξωτερικές προσβολές αλλά και στις 

εσωτερικές ανωµαλίες. Αυξάνει τις σωµατικές και πνευµατικές δυνάµεις, 

τονώνει τη µνήµη, την αντοχή, την γονιµότητα. 

 

2.3. Γύρη 

Η γύρη είναι η χρυσόσκονη των 
λουλουδιών, η πιο πλήρης, φυσική τροφή. Είναι 

τα αρσενικά αναπαραγωγικά κύτταρα των φυτών. 

Οι µέλισσες τη µαζεύουν από τα λουλούδια, την 

πλάθουν σε µπαλίτσες και τη µεταφέρουν µε τα 

πίσω πόδια τους στην κυψέλη. Με αυτήν 

τρέφονται οι ίδιες και ταΐζουν το γόνο. 

Για να ζήσει η µέλισσα έχει ανάγκη από 

µεγάλες ποσότητες γύρης. Για να αναπτυχθούν οι 

υποφαρυγγικοί και οι κηρογόνοι αδένες της καθώς 

και οι αδένες του κεντριού, πρέπει να καταναλώσει άφθονη γύρη τις πρώτες 

ηµέρες της ζωής της. Η γύρη έχει µεγάλη θρεπτική αξία για τη µέλισσα αλλά 

και για τον άνθρωπο. Είναι συµπλήρωµα διατροφής, πλούσια σε πρωτεΐνες, 

βιταµίνες, αµινοξέα, ορµόνες και ένζυµα. Είναι συµπλήρωµα ενέργειας, πηγή 

θρεπτικών στοιχείων. Περιέχει µια ουσία, τη ρουτίνη, που ενισχύει τα 

τοιχώµατα των αρτηριών, προλαµβάνοντας έτσι εγκεφαλικά επεισόδια. 

Ένα κανονικό σµήνος µελισσών µπορεί να συγκεντρώσει είκοσι κιλά 

γύρης το χρόνο. Από αυτή την ποσότητα µπορούµε να πάρουµε το 10% 

περίπου χωρίς επιπτώσεις στο µελίσσι. 
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2.4.Πρόπολη 

Είναι ρητινώδης, κολλητική ουσία 

που συλλέγουν οι µέλισσες από τους 

οφθαλµούς διαφόρων φυτών, κορµούς 

δέντρων, ρετσίνια κ.λπ., την 

εµπλουτίζουν µε κερί, γύρη, ένζυµα και 

άλλες ουσίες και τη χρησιµοποιούν για 

να στεγανοποιήσουν και να 

απολυµάνουν το εσωτερικό της 

κυψέλης. 

Η πρόπολη δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µικροβίων. Οι µέλισσες 

επιχρίουν τα κελιά των κηρήθρων µε πρόπολη µετά την εκκόλαψη των 

µελισσών και τα αποστειρώνουν, ώστε να είναι έτοιµα για να γεννήσει η 

βασίλισσα. Η ονοµασία πρόπολη - προ της πύλης - οφείλεται στο ότι την 

τοποθετούν µπροστά στην είσοδο της κυψέλης, ώστε να την στενέψουν και να 

εµποδίσουν την είσοδο στη φωλιά των διαφόρων εχθρών. Αν, ωστόσο κάποιο 

ζώο π.χ. ποντίκι, καταφέρει να µπει στην κυψέλη, το θανατώνουν µε τα 

κεντριά τους. 

Επειδή δεν µπορούν να το βγάλουν έξω, το βαλσαµώνουν 

καλύπτοντάς το µε πρόπολη ώστε να µη γίνει πηγή µικροβίων. 

Το χρώµα της πρόπολης είναι 

σκούρο καφέ. Είναι αδιάλυτη στο 

νερό και διαλύεται σε αλκοόλ, 

βενζίνη. Σε θερµοκρασίες άνω των 

25 βαθµών Κελσίου είναι µαλακή, 

εύπλαστη και κολλάει, ενώ σε 

θερµοκρασίες κάτω από 15 βαθµούς 

Κελσίου γίνεται σκληρή και 

εύθραυστη. 
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Η πρόπολη έχει βακτηριοστατικές και βακτηριοκτόνες ιδιότητες. 

Χρησιµοποιείται σε βάµµα ή σε διάλυµα για θεραπεία διαφόρων 

προβληµάτων του ανθρώπινου οργανισµού. Η πρόπολη χρησιµοποιείται 

επίσης στα καλλυντικά, σε λοσιόν, κρέµες, αλοιφές, σαπούνια, σαµπουάν και 

οδοντόπαστες. Είναι το κύριο συστατικό των βερνικιών για βιολιά. 

2.5.∆ηλητήριο 

Η επιθετικότητα είναι το 

µόνο αµυντικό όπλο που διαθέτει 

η µέλισσα για να προστατέψει το 

γλυκό προϊόν της. Ποτέ δεν 

κεντρίζει χωρίς λόγο. Έτσι και 

αλλιώς µετά το κέντρισµα πεθαίνει 

γιατί αφήνει πάνω στο δέρµα σαν 

ενθύµιο το κεντρί της, που µοιάζει στην άκρη µε µικροσκοπικό αγκίστρι και 

µαζί µε αυτό βγαίνουν και τα έντερά της που συνδέονται µε αυτό. 

Το δηλητήριο της µέλισσας είναι ένα πολύπλοκο µείγµα χηµικών 

ουσιών, που ασκεί φαρµακευτική δράση και επηρεάζει τη φυσιολογία ενός 

οργανισµού. Περιέχει ένζυµα, πρωτεΐνες, πεπτίδια, µεταλλικές ουσίες, 

οργανικά οξέα, φορµικό οξύ, αντιβιοτικές ουσίες και κυστίνη. ∆ιεγείρει τους 

αδένες του φλοιο-επινεφριδίου και την παραγωγή κορτιζόλης. Το δηλητήριο 

της µέλισσας παράγεται από ειδικούς αδένες, τους ιογόνους αδένες των 

εργατριών και συγκεντρώνεται στην ιοδόχο κύστη που µπορεί να περιέχει 

µέχρι 0,3-0,4 χιλιοστά του γραµµαρίου. 

Κεντρί έχουν µόνο οι εργάτριες και η βασίλισσα, όχι οι κηφήνες. Η 

βασίλισσα το χρησιµοποιεί µόνο εναντίον άλλων βασιλισσών. Σπάνια µπορεί 

να κεντρίσει άνθρωπο. Λόγω του περιορισµένου αριθµού των οδοντώσεων 

του κεντριού και του ότι αυτό σαν σύνολο είναι καλύτερα προσκολληµένο στο 

σώµα της βασίλισσας δεν αποκολλάται, όπως συµβαίνει µε το κεντρί της 

εργάτριας. Το δηλητήριο της µέλισσας έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Στο 

εξωτερικό χρησιµοποιείται από τη φαρµακοβιοµηχανία για την παραγωγή 

σκευασµάτων για τη θεραπεία αρθρίτιδων, ρευµατικών παθήσεων και άλλα. 
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Στην Ελλάδα δεν έχει αρχίσει ακόµα η εκµετάλλευσή του. Η θεραπευτική 

ιδιότητα του δηλητηρίου της µέλισσας είναι γνωστή από πολύ παλιά. Οι 

αρχαίοι µας πρόγονοι γνώριζαν από τότε αρκετά για τις θεραπευτικές του 

ιδιότητες. Από τότε µέχρι σήµερα έγιναν και γίνονται πολλές έρευνες για τη 

χηµική σύστασή του, τη δράση του και τις ιδιότητές του. Όλα ξεκίνησαν από 

την παρατήρηση ότι οι µελισσοκόµοι δεν αντιµετώπιζαν επώδυνες 

ρευµατοπάθειες και αρθρίτιδες. Σίγουρα το δηλητήριο στις µέλισσες 

θεραπεύει κάποιες µορφές αρθρίτιδας, όπως τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα. 

Έρευνες αναφέρουν ότι µπορεί ακόµα να θεραπεύει τη σκλήρυνση κατά 

πλάκας, τις νευροµυαλγίες, το γαστρικό έλκος, την αρτηριοσκλήρωση κ.α. 

Η εφαρµογή του χρειάζεται προσοχή. Σε άτοµα µε καρδιοπάθειες, 

αρρώστιες του κυκλοφοριακού, των νεφρών και φυσικά αλλεργικά, ένα 

κέντρισµα µπορεί να αποβεί µοιραίο. 

2.6. Κερί 

Το κερί εκκρίνεται σε λέπια από τους 

κηρογόνους αδένες της µέλισσας που 

βρίσκονται στο θώρακά της και το πλάθει µε τα 

πόδια και τις σιαγόνες της χτίζοντας την 

κηρήθρα. Για την παραγωγή 1 κιλού κεριού 

καταναλώνουν 10 κιλά µέλι. Η κηροπλάστρια 

είναι νεαρή εργάτρια 10-15 ηµερών. Οι µέλισσες 

είναι άριστοι κτίστες. Κρεµιούνται η µια από τα 

πόδια της άλλης, σχηµατίζουν αλυσίδα και 

αρχίζουν µε µαεστρία να χτίζουν κηρήθρες από 

πάνω προς τα 

κάτω. Από το ταβάνι προς το πάτωµα. 

Αντίθετα από ότι χτίζουν οι άνθρωποι. Τα κελιά 

της κηρήθρας τα χτίζουν πάντα σε σχήµα 

κανονικού εξαγώνου, χωρίς να ξεφεύγει 

χιλιοστό. Το σχήµα αυτό είναι οικονοµικό, 

στέρεο και εκµεταλλεύεται καλύτερα το χώρο. Μια κηρήθρα ζυγίζει 130 γραµ. - 

µόνο το κερί - και συγκρατεί πάνω της γύρω στα τρία κιλά µέλι. 
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Το κερί της µέλισσας χρησιµοποιείται ευρύτατα. Εκτός από τα κεριά και 

τις λαµπάδες, το βρίσκουµε σε καλλυντικά, κρέµες, αλοιφές, φαρµακευτικά 

σκευάσµατα, βερνίκια, γυαλιστικά αυτοκινήτων και επίπλων, φίλτρα τσιγάρων 

(µπορεί να συγκρατεί την πίσσα χωρίς να επηρεάζει το άρωµα του καπνού) 

και σε πολλές άλλες χρήσεις. Το κερί µε το οποίο οι µέλισσες σφραγίζουν το 

ώριµο µέλι (απολεπίσµατα) όπως διαπίστωσαν Ρουµάνοι επιστήµονες, έχει 

αντιβιοτικές ουσίες. Το κερί αυτό παρουσιάζει και αξιόλογη θεραπευτική 

δράση σε στοµατικά προβλήµατα (φαρυγγο-αµυγδαλίτιδες κ.λπ.) και 

προβλήµατα του άνω αναπνευστικού. 

2.7. Μουντοβίνα 

Προϊόν των υπολειµµάτων της κηροποιΐας είναι και η µουντουβίνα 

(ρακί), το …τσίπουρο των 

µελισσοκόµων. 

 Πώς φτιάχνεται η 
µουντοβίνα 

Το µέλι που εγκλωβίζεται 

στο κερί µετά τον τρύγο, µε 

απολεπίσµατα από τις κερήθρες 

συγκεντρώνονται ώστε να αρχίσει η παραγωγή. Μίγµα µελιού -κεριού -νερού 

βράζεται προκειµένου να λιώσει το κερί και να σχηµατιστεί χυλός. 

 Στη συνέχεια, ρίχνουν το µείγµα σε φίλτρα και πιέζοντάς το βγαίνει 

ένας ζωµός, ο οποίος µπαίνει σε βαρέλια. Όσο κερί υπάρχει µέσα στο ζωµό 

ανεβαίνει στην επιφάνεια και τότε αρχίζει η ζύµωση στο βαρέλι για περίπου 20 

ηµέρες. Ακολούθως, µπαίνει σε καζάνια απόσταξης και από εκεί θα βγει το 

ποτό. Στη σύνθεση της µουντοβίνας, εκτός από τις αρωµατικές ουσίες της 

ζύµωσης και των καρπών ή σπόρων, προστίθενται και τα αρώµατα από τη 

δουλειά της µέλισσας. 
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
 
3.1.Η Μέλισσα (Apis).  
Ανήκει στο γένος  Υµενόπτερων εντόµων της οικογένειας των 

µελισσιδών που περιλαµβάνει τέσσερα είδη, εκ των οποίων το πιο 
γνωστό είναι η µέλισσα η µελιτοφόρα (Apis mellifera) που παράγει το 
µέλι και που ήταν το πρώτο είδος που εξηµερώθηκε από τον άνθρωπο.  

 
Η µέλισσα ζει στη Γη το λιγότερο 15 

εκατοµµύρια χρόνια και θεωρείται από τους πιο 
παλιούς κατοίκους της, που εξακολουθεί να υπάρχει 
ακόµη και σήµερα. Είναι από τα ελάχιστα είδη των 
εντόµων που ο άνθρωπος προσπάθησε να 
εκµεταλλευτεί, βλέποντας ότι θα είχε κάποιο όφελος.  
 
Η προσπάθεια αυτή του ανθρώπου να εξηµερώσει τη 
µέλισσα δεν είναι νέα. Υπάρχει µάλιστα µια 

τοιχογραφία στην Μπικόρπ της Ισπανίας, η οποία θεωρείται 
τουλάχιστον 15.000 χρόνων, όπου εµφανίζει έναν άνθρωπο που 
προσπαθεί να πάρει µέλι από µελίσσι ενώ έχουν βρεθεί αντίστοιχες 
παραστάσεις στις Πυραµίδες της Αιγύπτου. 

 
Από τους προϊστορικούς χρόνους επίσης,  µαρτυρείται πως οι 
άνθρωποι ήξεραν να παίρνουν το µέλι το χρησιµοποιούσαν ευρέως στη 
διατροφή τους. Επί πολλούς αιώνες το µέλι ήταν η µόνη γνωστή 
γλυκαντική ουσία. Λέγεται µάλιστα ότι το νέκταρ ήταν η τροφή των 
Θεών του Ολύµπου.  

 
Στην Αρχαία Ελλάδα Ο Ησίοδος και ο Πίνδαρος αναφέρουν ότι ο 
Αρισταίος, γιος του Απόλλωνα και της Κυρήνης ήταν ο εισηγητής 
της καλλιέργειας των µελισσών και πατέρας της 
σύγχρονης µελισσοκοµίας, ενώ υπάρχουν κείµενα του Αριστοτέλη 
που καταγράφουν τις ήδη διαδεδοµένες πρακτικές που ασκούνταν 
τη δεδοµένη περίοδο. Οι µέθοδοι που αναφέρονται εκεί, αξίζει να 
σηµειωθεί ότι, συνέχισαν να ισχύουν και να ακολουθούνται πιστά µέχρι 
και το Μεσαίωνα, όπου εµφανίζεται για πρώτη φορά η χρήση 
καπνού κατά τη συγκοµιδή ως κατευναστικό µέσο. 
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3.2. H µέλισσα στη θρησκεία 

Ένας νεοελληνικός 

θρύλος µας πληροφορεί για το 

πως χτίσθηκε η Αγία Σοφία 

στην Κωνσταντινούπολη από 

τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό 

το 532 - 537 µ.χ.  

Μας εξηγεί ότι το σχέδιο, για 

να κτισθεί η Αγιά Σοφιά, έγινε 

γνωστό µε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που µάθαµε από την 

ιστορία.  

«Ήταν ο καιρός που ο βασιλιάς στην Πόλη είχε αποφασίσει να χτίσει την Αγιά 

Σοφιά. Είχε καλέσει τον πρωτοµάστορα, και ο τελευταίος είχε κάµει ένα, και 

ύστερα άλλο, και ύστερα άλλα σχέδια, πως να χτιστή η µεγάλη εκκλησία. 

Κανένα όµως δεν ευχαριστούσε το βασιλιά.  

Ήθελε κάτι άλλο, πολύ πιο σπουδαίο.  

Και ο πρωτοµάστορας όλο και σκεφτόταν τι νέο σχέδιο να φτιάσει.  

Μια Κυριακή, την ώρα που τελείωνε η λειτουργία, ζύγωσε πρώτος ο βασιλιάς 

να πάρει το αντίδωρο, εκείνο όµως του ξεφεύγει από το χέρι και πέφτει χάµω.  

Μια στιγµή αργότερα παρουσιάζεται µια µέλισσα που φτεροκοπούσε προς το 

ανοιχτό παράθυρο, κρατώντας το πεσµένο αντίδωρο του βασιλιά.  

Βγάζει αµέσως διαταγή ο βασιλιάς, όσοι έχουνε µελίσσια να τ’ ανοίξουνε και 

να ψάξουν, για να βρεθεί. 

Ψάχνει και ο πρωτοµάστορας στα δικά του τα µελίσσια και τι βλέπει; 

Είχανε κάτσει οι µέλισσες µέρες πριν και είχανε φτιάξει µε το κερί µέσα στην 

κυψέλη µιαν εκκλησιά πανέµορφη και σκαλιστή και µεγαλόπρεπη, που δεν 

είχε την όµοια της σ’ ολόκληρη την Οικουµένη δει.. Όλες οι λεπτοµέρειες 

είχανε γίνει στην εντέλεια, µέσα κι’ έξω στην εκκλησία. Η πόρτα της ανοιχτή, ο 

τρούλος έτοιµος, οι κολώνες στη θέση τους, ως και η Άγια Τράπεζα 

τελειωµένη. Την είχαν αποτελειώσει σ’ όλα της την εκκλησιά, και απάνω στην 

Άγια Τράπεζα της είχε φέρει εκείνη η µέλισσα και είχε αποθέσει το αντίδωρο 

του βασιλιά. Είδε την εκκλησιά ο πρωτοµάστορας και θάµαξε µε το τέλειο 
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σχέδιό της. Την είδε κατόπι και ο βασιλιάς και έγινε όλος χαρά. Το σχέδιο, 

που είχανε φτιάξει οι µέλισσες, έγινε το σχέδιο που χτίστηκε η Αγιά Σοφιά!!!».  

 
 

3.3.Μυθολογικά στοιχεία από την αρχαιότητα έως σήµερα 

Η Μέλισσα στην Ελληνική Μυθολογία 

Η χρησιµότητα και το όφελος της µέλισσας προς τον άνθρωπο έχει 

αναγνωριστεί από πολλούς αρχαίους πολιτισµούς. Ιδιαίτερες αναφορές προς 

την Μέλισσα υπάρχουν σε διάφορους µύθους της αρχαίας Ελλάδας. 

Μέλισσα, η τροφός του ∆ία 

 

Ο ∆ίας και οι τροφοί του – Nicolas Poussin (1638) 

Σύµφωνα µε έναν αρκετά διαδεδοµένο µύθο, η Ρέα αποφάσισε µετά 

από συµβουλή της Γαίας και του Ουρανού να γεννήσει τον ∆ία µακριά από 

τον Κρόνο, ώστε να µην τον καταβροχθίσει όπως έκανε και µε τα πέντε 

προηγούµενα παιδιά τους. 

Η Ρέα γέννησε τον ∆ία στο ∆ικταίο Άντρο, σπήλαιο στην οροσειρά 

∆ίκτη της Κρήτης. Έπειτα ανέθεσε την προστασία και την ανατροφή του 

βρέφους στους Κουρήτες (χθόνιοι δαίµονες) και τις ∆ικταίες Νύµφες (Ορεάδες 

νύµφες της ∆ίκτης). 
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Οι νύµφες Αµάλθεια και Μέλισσα, κόρες του Μελισσέα που ήταν 

Βασιλιάς της Κρήτης, γηραιότερος και αρχηγός των Κουρητών, τάιζαν τον ∆ία 

µε γάλα, και µέλι. 

Η Μέλισσα ανέθρεψε τον ∆ία µε ιδιαίτερη φροντίδα και ταΐζοντας τον 

µέλι ώστε να µεγαλώσει γρηγορότερα και να διεκδικήσει την θέση του 

ανάµεσα στους Θεούς. Ο ∆ίας αγάπησε το µέλι και µάλιστα ένα από τα 

ονόµατά του είναι «Μελιττεύς» προς τιµήν της τροφού του Μέλισσας. Λέγεται 

µάλιστα πως οι µέλισσες εναπόθεταν µέλι απευθείας στο στόµα του ∆ία µε 

την χάρη της Μέλισσας, και από αυτή ονοµάστηκε το γνωστό σε όλους µας 

έντοµο, καθώς και όλες οι νύµφες τροφοί του ∆ία που την διαδέχτηκαν.Όταν ο 

Κρόνος αντιλήφθηκε τον ρόλο της Μέλισσας στην διάσωση του ∆ία, 

εξοργίστηκε και την µεταµόρφωσε σε γεοσκώληκα. Ο ∆ίας την λυπήθηκε και 

την µεταµόρφωσε ξανά, αυτή την φορά σε µέλισσα. 

Μέλισσες, οι ιέρειες της θεάς ∆ήµητρας 

 

∆ήµητρα και Μετανείρα – απεικόνιση σε Ελευσίνια υδρία. 

Σύµφωνα µε τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πορφύριο οι ιέρειες της 

χθόνιας ∆ήµητρας αποκαλούνταν Μέλισσες. Κάποτε η ίδια η θεά αποφάσισε 

να µυήσει προσωπικά στα µυστικά της µια από τις πλέον ευλαβείς ιέρειες της, 

την γηραιά Μέλισσα. Κάποιες γυναίκες προσπάθησαν να µάθουν τα µυστικά 

της µυήσεως της Μέλισσας, αλλά αυτή παρέµεινε πιστή στην ∆ήµητρα και δεν 

αποκάλυψε τίποτε. 
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Έξαλλες από την ζήλια, δολοφόνησαν την Μέλισσα, διαµελίζοντας την. 

Όταν το αντιλήφθηκε η ∆ήµητρα έστειλε λοιµό στις φόνισσες, και από τις 

σάρκες της Μέλισσας εξαπέλυσε σµήνη µελισσών. Στις θυσίες προς τιµήν της 

θεάς ∆ήµητρας, προσέφεραν ταύρους, βόδια, και µέλι. 

Οι Θεές και η Μέλισσα 

Εκτός από την ∆ήµητρα, και άλλες θεές ή θεότητες της αρχαίας 

Ελλάδας ονόµαζαν τις ιέρειες τους Μέλισσες. Η µέλισσα ήταν ένα από τα 

εµβλήµατα της λατρείας της Πότνιας. 

 

Πότνια θηρών – Ακρωτήρι Θήρας 

1630π.Χ. 

Πότνια (Κυρά, ∆έσποινα) ήταν ένας 

τίτλος που έδιναν σε διάφορες θεές όπως η Αθηνά, η ∆ήµητρα, η Άρτεµις και 

η Περσεφόνη στον Μινωικό και στον Μυκηναϊκό πολιτισµό. Η «Πότνια 

Θηρών» (κυρά των ζώων), αρχαία τοιχογραφία της οποίας έχει βρεθεί στην 

Σαντορίνη, είναι η Άρτεµις, οι ιέρειες της οποίας ονοµάζονταν «Μέλισσαι». 

Την ίδια ονοµασία είχαν και οι ιέρειες της Περσεφόνης αλλά και της Κυβέλης 

που ήταν η Φρυγική λατρευτική αντιστοίχιση της Ρέας. Θεά της γονιµότητας, 

και της αναγέννησης της φύσης. 

Μνασέας ο Πατρεύς 

Ο Μνασέας µας διηγείται τον µύθο πως η νύµφη Μέλισσα πρώτη 

βρήκε στο δάσος µια κηρήθρα και αφού την γεύτηκε την έβαλε σε νερό και 

έφτιαξε ένα ποτό. Μοιράστηκε την ανακάλυψή της µε τους ανθρώπους και 

έτσι έγινε προστάτιδα της µέλισσας και οι άνθρωποι έδωσαν στο έντοµο το 

όνοµα της νύµφης η οποία τους δίδαξε να τρώνε το µέλι. Σε µια εποχή που οι 

άνθρωποι συµπεριφέρονταν σαν αγρίµια και αλληλοσπαράζονταν, η Μέλισσα 

εξευγένισε το πνεύµα τους και τους δίδαξε ταπεινοφροσύνη. 
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Ο ρόλος των νυµφών όπως η Μέλισσα στην µυθολογία και τους 

λαϊκούς µύθους ήταν πολύ σηµαντικός. Στις νύµφες αποδίδονταν σηµαντικές 

ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισµού, 

όπως η εξηµέρωση των ζώων. Η διάδοση αυτών τον µύθων βοήθησε στην 

διάδοση και διατήρηση των ανακαλύψεων και των αξιών που πρεσβευόταν 

µέσω αυτών. Λέγεται µάλιστα πως οι πρώτες οργανωµένες κοινωνίες 

ανθρώπων εµπνεύστηκαν από την κοινωνία της µέλισσας, διατηρώντας για 

πολύ καιρό την ιερότητα της µέλισσας και προσδίδοντας σε αυτή ιδιαίτερη 

αξία. 

 

Χρυσές πλάκες µε την Θεά Μέλισσα (ίσως η Άρτεµις), Κάµειρος – 

Ρόδος (7ος π.Χ αιώνας) 

Iδιαίτερα εµφανής είναι η χρήση της µέλισσας ως λατρευτικού 

συµβόλου από τον Μινωικό αλλά και τον Μυκηναϊκό πολιτισµό. Τάφοι, 

αλλά και σιταποθήκες έχουν βρεθεί σε σχήµα θολωτής κυψέλης. Ενώ ∆ίας 

ανετράφη στο ∆ικταίον Άντρον στην Κρήτη µε νέκταρ και γάλα. Ο ∆αίδαλος 

κόλλησε µε κερί τα φτερά που έφτιαξε για να δραπετεύσει αυτός κι ο γιος του 

από το παλάτι του Μίνωα. 

 Η Κρήτη ήταν από τα πρώτα µέρη που υπήρξε µελισσοκοµία στον 

Ελλαδικό χώρο, ενώ ήταν γνωστή και θεωρούταν θεόσταλτη γνώση, η τεχνική 

παραγωγής µελοίνου (οινοπνευµατώδες ποτό από την ζύµωση του µελιού µε 

άλλους χυµούς ή νερό). 

Αρχαιότητα 

Στη Μεσοποταµία, σε έναν τόπο που άνθισαν οι πρώτες οργανωµένες 

κοινωνίες, έχουµε τις πρώτες καταγραφές (2700 π.Χ.) για την φαρµακευτική 
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και διατροφική αξία του µελιού. Στην Αρχαία Αίγυπτο, είναι γνωστά τα 

πρωϊµότερα στοιχεία για την ύπαρξη συστηµατικής µελισσοκοµίας και µάλιστα 

σε "συστάδες" πολλών κυλινδρικών πήλινων κυψελών.  

 

 

Ανάγλυφο στο ιερό του Ήλιου (Ne-user-re, Abu Ghorab)Αίγυπτος 2400 π.Χ.  

Πηγή: Eva Crane.The world History of Beekeeping and honey hunding 

Σύµφωνα µε το µύθο οι µέλισσες και το κερί γεννήθηκαν από τα 

δάκρυα του θεού - Ήλιου Ρα και η µέλισσα θεωρούνταν οδηγός στο µακρινό 

ταξίδι για τον άλλο κόσµο.  

Ήδη απο την 5η ∆υναστεία (2480-2350 π.Χ.) υπάρχουν πάρα πολλά 

ανάγλυφα που απεικονίζουν τη συλλογή,το φιλτράρισµα και την αποθήκευση 

µελιού. Βέβαιο είναι ότι το µέλι χρησιµοποιούνταν σαν αντισηπτικό και πιθανά 

στη διαδικασία µουµιοποίησης. Φαίνεται ότι αρχικά η χρήση του ήταν βασιλικό 

προνόµιο και µόνο µετά την Μέση Αυτοκρατορία (2060-1786π.Χ.) γενικεύεται 

η χρήση και εµπορία του. 
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Αίγυπτος 

Σε ανάλυση του περιεχοµένου µιας κηρήθρας που βρέθηκε σε τάφο 

της 19ης δυναστείας (1350 π.Χ.) στις Θήβες (Deir el-Medineh) 

ανακαλύφθηκαν κόκκοι γύρης και έτσι εκτιµήθηκε ο βαθµός αλλαγής στα 

µελιττοφόρα φυτά από τότε µέχρι σήµερα. Ήδη από την εποχή εκείνη 

τοποθετούσανε κυψέλες σε πλοία για να διαπλεύσουν το Νείλο προς 

αναζήτηση ανθοφορίας. Έχουµε δηλαδή την πρώτη απόπειρα άσκησης 

νοµαδικής µελισσοκοµίας. Το κυνήγι "άγριου" µελιού ήταν πολύ δηµοφιλές και 

µάλιστα προστατευότανε από στρατιώτες του Βασιλιά. Οι µελισσοκόµοι 

περιλαµβάνονταν ανάµεσα στους υποτελείς του βασιλιά και τους είχαν 

παραχωρηθεί κάποια προνόµια, ενώ το µέλι φορολογούταν. Υπήρχαν 

εκµισθωτές και υπενοικιαστές των βασιλικών µελισσιών που πλήρωναν 

ενοίκιο σε χρήµατα ή µέλι. Σ' αυτόν τον βραχίονα της οικονοµίας εργάζοταν 

και Έλληνες, που ήταν συνήθως εκµισθωτές.  

 

Στην Αρχαία Ελλάδα η µέλισσα, το µέλι και το κερί κατείχαν περίοπτη 

θέση σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και οµάδες. Από τις πινακίδες Γραµµικής 
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γραφής Β της Κνωσού, των Μυκηνών και της Πύλου αντλούµε πολύτιµες 

πληροφορίες για τη διακίνηση µελιού, χωρίς όµως να αναφέρονται στοιχεία 

για συστηµατική µελισσοκοµία.  

 
Κόσµηµα που βρέθηκε στα Μάλια της Κρήτης (2000-1700 π.Χ.) 

 

Ο Όµηρος και ο Ησίοδος, αναφέρουν άγρια µελίσσια σε σπηλιές ή σε 

βελανιδιές. Στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους οι πληροφορίες 

είναι περισσότερες και δείχνουν µια πιο συστηµατική ενασχόληση µε τη 

µελισσοκοµία κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Γνωρίζουµε ένα νόµο του 
Σόλωνα, σύµφωνα µε τον οποίο, οι µελισσοκόµοι ήταν υποχρεωµένοι να 

τοποθετούν τα µελίσσια τους 300 πόδια (100 µέτρα) µακρυά ο ένας από τον 

άλλο, ώστε να µην υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την κυριότητα των 

σµηνών.  

Στην "Κύρου ανάβασις" αναφέρεται δηλητηρίαση στρατιωτών από 

µέλι ροδόδενδρου απο τον Εύξεινο Πόντο. Η σωρός του στρατηγού 

Αγησιπόλιδου µεταφέρθηκε στη Σπάρτη από την Αφυτιν σε πιθάρι µε µέλι 

("Ελληνικά"), ενώ το ίδιο συνέβη µε τη σωρό του Μ. Αλεξάνδρου. 

Οι πιο πολλές "επιστηµονικές" πληροφορίες για τις µέλισσες και τη βιολογία 
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τους προέρχονται από τον Αριστοτέλη στα "Των περί τα ζώα ιστοριών" και 

"περί ζώων γενέσεως". Αργότερα το έργο του συνέχισε ο µαθητής του 

Θεόφραστος. Ο Αριστοτέλης περιγράφει µε λεπτοµέρεια τις δραστηριότητες 

των µελισσών και στα κείµενά του στηρίχτηκε αρχικά η έρευνα µετά το 

Μεσαίωνα. Στα "λάθη" των παρατηρήσεών του µπορούµε να εντοπίσουµε 

δύο, αρκετά σηµαντικά:  

Πίστευε ότι το κερί οι µέλισσες το συλλέγουν από τα φυτά. Ήταν 

ακατόρθωτο µε τα µέσα της εποχής να µπορέσει να περιγράψει τη διαδικασία 

"γέννησης" του κεριού από τους κηρογόνους αδένες. Αυτό παρατηρήθηκε 

πολύ αργότερα µε την εφεύρεση του µικροσκοπίου. 

Περιέγραφε τη βασίλισσα του µελισσιού σαν τον "ηγεµόνα", δηλαδή της 

προσέδιδε αρσενική φύση. Απορίας άξιο για ένα τόσο συστηµατικό ερευνητή. 

Σε πολλά κείµενα άλλων συγγραφέων (Ξενοφώντας, Αρριανός, Πάππος ο 

Αλεξανδρεύς) αναφέρεται η βασίλισσα µε το πραγµατικό της γένος, 

δείχνοντάς µας ότι η κοινή γνώση ήταν ξεκάθαρη για το γένος της. Πολλές 

αναφορές έχουν γίνει για το θέµα αυτό, το πιθανότερο είναι η "αστοχία" του 

Αριστοτέλη όσον αφορά το γένος της βασίλισσας να είναι αποτέλεσµα της 

κοινωνικής αντίληψης για το ρόλο των αρσενικών και θηλυκών στην τότε 

κοινωνία. 

Οι γραπτές αναφορές στο µέλι ή στη µέλισσα είναι πάµπολλες. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιους συγγραφείς, όπως ο Όµηρος, ο 
Ιπποκράτης, ο ∆ηµόκριτος, ο Ξενοφώντας, ο Πυθαγόρας και βέβαια, όλοι 

οι προαναφερόµενοι. 

 

Στη Ρωµαϊκή εποχή η παραγωγή και χρήση του µελιού συνεχίζεται 

όχι µόνο µε αµείωτους ρυθµούς αλλά µε αξιοσηµείωτη αύξηση. Τρεις λόγοι 

συντέλεσαν σε αυτό. Ο πρώτος είναι η γενικευµένη χρήση του µελιού τόσο 

στη διατροφή αλλά και σε θεραπευτικά σκευάσµατα. Ο δεύτερος είναι η 

φορολόγηση του µελιού που επιβαλλόταν από κρατικούς υπαλλήλους και ο 
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τρίτος πιο σηµαντικός λόγος είναι η ανακάλυψη και χρήση απο τους 

Ρωµαίους του κεριού (candela) σαν µέσο φωτισµού. 

Από τα έργα του Γάιου Πλίνιου Σεκούνδου έχουν σωθεί πολλές 

συνταγές και τρόποι χρήσης του µελιού, ενώ στις συνταγές του Απίκιου λίγες 

είναι εκείνες που απουσιάζει το µέλι σαν συστατικό τους. 

Μεσαίωνας 

Στην εποχή του Μεσαίωνα η µελισσοκοµία εξελίσσεται σε επαγγελµατική 

βάση εκµεταλλευόµενη την αύξηση της ζήτησης µελιού και κεριού. Η 

πληθυσµιακή αύξηση και η σύνδεση του κεριού µε τις θρησκευτικές και 

καθηµερινές λειτουργίες αποτελούν την κινητήρια δύναµη.  

  

 

Αγγλο-λατινική του Comenius, έκδοση Orbis sensualium pictus του 

1658 µε µαθήµατα µελισσοκοµίας. 

Πηγή: Eva Crane.The world History of Beekeeping and honey hunding 
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Οι αλχηµιστές χρησιµοποιούν όλο και πιο πολύ µέλι στις συνταγές 

τους λόγω των ιδιοτήτων του σαν συστατικό ή ως συνδέσµου ανάµεσα σε 

αλχηµιστικά υλικά. 

Οι χριστιανοί εντάσσουν το κερί στη λατρευτική τους πρακτική, ενώ 

είναι πάρα πολλές οι γραπτές αναφορές του µελιού και της µέλισσας στα 

εκκλησιαστικά κείµενα µε χαρακτηριστικό παραλληλισµό της γλυκύτητας του 

µελιού µε το λόγο του Θεού. 

Στον υπόλοιπο κόσµο η πορεία της µελισσοκοµίας είναι ανάλογη µε 

αυτή της Ευρώπης. Για το Ισλάµ το µέλι αποτελεί θεραπευτικό τρόφιµο και 

στην Αραβική λογοτεχνία συναντάµε πολλές αναφορές στις µέλισσες. Η 

σχέση του ανθρώπου µε τις µέλισσες αποτυπώνεται πολύ καλά στο κοράνι 

"... ο Κύριός σας εµπνεύστηκε τη µέλισσα. Την καθοδηγεί να πετά ανάµεσα 

στα βουνά και να παράγει από το στοµάχι της το κερί και το µέλι, 

προσφέροντας µε το ένα φως και µε το άλλο θεραπεία... αναλογιστείτε την 

σχέση των µελισσών µε τα φυτά, την αποστροφή τους προς τις ακαθαρσίες, 

την υποταγή τους προς τον αρχηγό και υπέροχα θα εκπλαγείτε..." (al-

Ghazzali,Koran16,68-69). 

Νεότερη εποχή 

Στη νεότερη εποχή η πορεία της µελισσοκοµίας σηµαδεύτηκε από δύο 
"ανακαλύψεις" µε αντικρουόµενη επιρροή στην ανάπτυξή της. 

Η πρώτη "ανακάλυψη" είναι η γενικευµένη διάδοση της ζάχαρης, που 

µείωσε δραµατικά τη χρήση του µελιού. Η µεταφορά της ήταν πιο εύκολη από 

αυτή του µελιού. Οι δυνατότητες παραγωγής τεράστιες. Στα φαρµακευτικά 

σκευάσµατα η επικράτηση της ζάχαρης ήταν ολοκληρωτική. 

Η άσκηση της µελισσοκοµικής τέχνης περιορίστηκε κατά πολύ και το µόνο 

που κράτησε µονοπωλιακά µέχρι την ανακάλυψη της παραφίνης (από το 

πετρέλαιο) ήταν η παραγωγή κεριού. 

Η δεύτερη "ανακάλυψη" είναι η εφεύρεση της σύγχρονης κυψέλης 

µε τα κινητά πλαίσια κηρηθρών.  
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4. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Η  περιβαλλοντική  προσφορά των µελισσών στη φύση για τη 

διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας και της βιοποικιλότητας είναι πολύ 

σηµαντική. 

 

4.1. Επικονίαση 
Η συµβολή των µελισσών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο δεν 

περιορίζεται µόνο στα πολύ ωφέλιµα προϊόντα που παράγουν, αλλά και στην 

αναπαραγωγική διαδικασία των φυτών (επικονίαση). 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. Πετώντας από 

άνθος σε άνθος βοηθούν στην 

επικονίαση των φυτών µεταφέροντας ασυναίσθητα την γύρη από τους 

ανθήρες στο στίγµα του άνθους. Χαρακτηριστικό είναι ότι βοηθούν στην 

επικονίαση του 60 µε 70 % των φυτικών ειδών. Η χρησιµότητα των µελισσών 

στην επικονίαση είναι µάλιστα και πολύ µεγαλύτερη από την παραγωγή 

µελιού, αφού µια µέτρια αποικία µελισσών υπολογίζεται ότι έχει 20 µε 40 

φορές µεγαλύτερη αξία για την επικονίαση που επιτελούν τα ανελισσοµένη, 

παρά για την παραγωγή του µελιού. Μελέτη που διεξήχθη από δύο ιδρύµατα 

της Γαλλίας και της Γερµανίας, αναφέρει ότι η επικονίαση που συντελείται από 

τα έντοµα, αντιστοιχεί στο 9,5 % της παγκόσµιας γεωργικής παραγωγής. Αν 

αναλογιστεί κανείς ότι οι µέλισσες αποτελούν το 80% περίπου των 

εικονιστικών εντόµων, τότε εύκολα καταλαβαίνουµε την σηµαντική προσφορά 

τους στο φυτικό και ζωικό περιβάλλον καθώς και τα φυτά, που αναπτύσσονται 

κατ' επέκταση, αποτελούν  τροφή για τα ζώα και τον άνθρωπο, παράγουν 

οξυγόνο, εµποδίζουν την διάβρωση του εδάφους κτλ.  

. 
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             Την σηµερινή εποχή που 

παρατηρείται µείωση του πληθυσµού 

των φυτών παγκοσµίως λόγω 

πυρκαγιών, δόµησης και άλλων 

αρνητικών συνεπειών της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, ο εικονιστικός ρόλος 

της µέλισσας είναι πλέον ζωτικής 

σηµασίας. Με την µείωση πάλι των 

µελισσοκοµιών παγκοσµίως (πυρκαγιές, 

φυτοφάρµακα) και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α, η αύξηση των τιµών των προϊόντων 

κυψέλης αλλά των γεωργικών που θα έρθει ως φυσικό επακόλουθο, θα ωχριά 

απέναντι στο πρόβληµα της µειωµένης εικονιστικής δραστηριότητας, κάτι που 

πρέπει να κάνει τους αρµόδιους φορείς παγκοσµίως να σκύψουν µε 

υπευθυνότητα πάνω από το πρόβληµα. Ήδη σε πολλές χώρες οι 

καλλιεργητές καταφεύγουν στην ενοικίαση µελισσιών, προκειµένου να 

πετύχουν ικανοποιητική επικονίαση και να αυξήσουν την παραγωγή τους, 

αφού α) οι µέλισσες επισκέπτονται πάνω από 300 είδη καλλιεργούµενων 

φυτών, β) αναπτύσσονται σε µεγάλους πληθυσµούς, δραστήριους σε όλη 

σχεδόν την διάρκεια του έτους, γ) έχουν ανθάκι σταθερότητα, εικονίζουν 

δηλαδή ένα είδος φυτού σε κάθε ταξίδι τους. Μια πιο προσεγµένη 

χρησιµοποίηση των µελισσών για εικονιστικό σκοπό 

στο περιβάλλον γενικότερα και όχι µόνο στις 

καλλιέργειες, θα είχε σηµαντικά οφέλη στην φύση και 

στον άνθρωπο. Είναι ένα έντοµο που ήδη το έχουµε 

µελετήσει και το χρησιµοποιούµε, µπορούµε να το 

µεταφέρουµε σε µεγάλους αριθµούς και να 

επωφεληθούµε και από την εικονιστική του δραστηριότητα και από τα πολύ 

ωφέλιµα προϊόντα που αυτό παράγει. 

 

         4.2. Τα οικονοµικά οφέλη και η προσφορά των µελισσών στις 
καλλιέργειες 

Η µέλισσα είναι έντοµο από την τάξη υµενόπτερα, που θεωρείται από 

όλα γενικά τα έντοµα το πιο σπουδαίο από οικονοµικής άποψης για τον 
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άνθρωπο. Επίσης η µέλισσα παίζει σηµαντικό ρόλο στα οικονοµικά οφέλη 

των αγροτών µε µεγάλες καλλιεργηµένες εκτάσεις. 

Σε περισσότερες από τις µισές χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχουν 

πλέον αρκετές µέλισσες, για να επικονιάσεων τα φυτά, µε αποτέλεσµα να 

εµποδίζεται η αναπαραγωγή των τελευταίων, σύµφωνα µε µια νέα ευρωπαϊκή 

επιστηµονική έρευνα (µε ελληνική συµµετοχή), που αποδίδει το πρόβληµα- 

µεταξύ άλλων- στην επέκταση των φυτικών καυσίµων, τα οποία έχουν 

αυξήσει τη ζήτηση για περισσότερες «ενεργειακές» καλλιέργειες και, κατά 

συνέπεια, για περισσότερες µέλισσες. 

Η Ελλάδα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ανήκει στην κατηγορία των 

προβληµατικών χωρών, καθώς στον σχετικό χάρτη εµφανίζεται η προσφορά 

των µελισσών να καλύπτει πάνω από το 90% της σχετικής ζήτησης.  

 
4.3. Ασθένειες και εχθροί των µελισσών 
Κάθε µελίσσι, προκειµένου να επιβιώσει, έρχεται αντιµέτωπο µε 

διάφορες αντιξοότητες, οι οποίες αφορούν στις καιρικές συνθήκες (χηλές και 

υψηλές θεοκρασίες, υπερβολική υγρασία, έλλειψη τροφής κ.α.), σε 

ανθρωπογενείς παραβάσεις (ψεκάσου µε φυτοφάρµακα κλπ.) και στα 

διάφορα παράσιτα που προσβάλλουν τις µέλισσες. Το πρόβληµα µε τα 

παράσιτα γίνεται εντονότερο σε περιπτώσεις που ασκείται µοναδική 

µελισσοκοµεία, καθώς ευνοείται η εξάπλωση τους. Η γνώση του βιολογικού 

κύκλου των διαφόρων παρασίτων είναι πολύ σηµαντική στην αντιµετώπιση 
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τους. Οι εχθροί που προσβάλλουν ένα µελίσσι είναι κυρίως αρθρόποδα και 

περιλαµβάνουν έντοµα και ακάρεα, σπανιότερα δε αφορούν και σε κάποια 

θηλαστικά, τα οποία περιστασιακά µπορεί να αποβούν πολύ επιβλαβή. Οι 

ασθένειες προκαλούνται από βακτήρια, µύκητες και πρωτόζωα και 

δευτερευόντως από ιούς. Τέλος, υπάρχουν και µη παρασιτικές ασθένειες, οι 

οποίες σχετίζονται µε δηλητηριάσεις από τοξικά φυτά ή φυτοφάρµακα. 

Αναλυτικότερα:  

 

ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

1)Βαρροϊκή ακαρίαση. Πρόκειται για το µεγαλύτερο πρόβληµα της 

ελληνικής µελισσοκοµίας και ένα από τα µεγαλύτερα της µελισσοκοµίας 

παγκοσµίως. Στη χώρα µας οφείλεται στο άκαρι. Το άκαρι αυτό 

παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην ινδική µέλισσα Apis cerana το 1904 και 

µεταπήδησε στην Apis mellifera περίπου στα µέσα του προηγούµενου αιώνα. 

Στη χώρα µας πρωτοεµφανίστηκε το 1978 στην περιοχή του Έβρου και 

γρήγορα διαδόθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Η γρήγορη µετάδοσή του οφείλεται 

στη νοµαδική µελισσοκοµία, αλλά και στη διάδοση της µακεδονικής φυλής 

στον ελλαδικό χώρο. Η αντιµετώπιση του ακάρεος είναι πολύ δύσκολη επειδή 
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αυτό πολλαπλασιάζεται στο σφραγισµένο γόνο. Αυτό σηµαίνει ότι όταν 

υπάρχει γόνος στο µελίσσι µας, κάποια θηλυκά βρίσκονται προστατευµένα, 

καθιστώντας αναποτελεσµατική κάθε θεραπεία µε χηµικά. Επίσης, τα χηµικά 

που χρησιµοποιούνται έχουν κάποια επίδραση και στις µέλισσες. Έτσι, 

παρότι µπορεί να µην τις θανατώνουν, επηρεάζουν διάφορες φυσιολογικές 

λειτουργίες τους. Η χρήση των χηµικών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας σε κάποιες περιπτώσεις δυσχεραίνοντας την κατάσταση. 

Τέλος, να αναφέρουµε ότι πάντα είναι ορατός ο κίνδυνος ρύπανσης των 

µελισσοκοµικών προϊόντων από τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται µέσα 

στην κυψέλη. 

2) Ραχειακή ακαρίαση. Πρόκειται για 

ενδοπαρασιτικό άκαρι, το οποίο ζει και 

πολλαπλασιάζεται στις τραχείες των ακµαίων 

µελισσών και τρέφεται µε αιµολέµφο. Οφείλεται 

στο άκαρι Acarapis woodi Rennie, το οποίο 

εισέρχεται από το πρώτο θωρακικό στίγµα της 

µέλισσας στην αναπνευστική τραχεία. Εκεί γεννά 

5-7 αυγά, τα οποία εκκολάπτονται σε 3-4 µέρες. Μετά από 3-4 γενεές οι 

τραχείες αποφράσσονται και η µέλισσα δε µπορεί να αναπνεύσει.   

3)Κηρόσκωρος. Προσβάλλει τις κηρήθρες, τόσο µέσα στην κυψέλη, 

όσο και στην αποθήκη. Ο µεγάλος κηρόσκωρος κάνει τις µεγαλύτερες ζηµιές 

.Η βιολογία και η αντιµετώπιση του µικρού κηρόσκωρου είναι παρεµφερής.Το 

πρόβληµα του κηρόσκωρου είναι εντονότερο στις αποθηκευµένες κηρήθρες, 

επειδή δεν υπάρχουν µέλισσες να τον αντιµετωπίσουν. Μέχρι πρότινος, 

γινόταν ευρεία χρήση των χηµικών ουσιών παραδιχλωροβενζόλιο και 

ναφθαλένιο µε πάρα πολύ καλά αποτελέσµατα. Όµως, οι εν λόγω ουσίες 

αφήνουν βλαβερά υπολείµµατα σε όλα τα µελισσοκοµικά προϊόντα και η 

χρήση τους πλέον έχει σταµατήσει. 

4) Σφήκες. Οι σφήκες επιτίθενται και 
θανατώνουν τις µέλισσες για να τις 

χρησιµοποιήσουν στην εκτροφή του γόνου τους. 

Ιδιαίτερο πρόβληµα δηµιουργούν οι µεγάλες 

σφήκες του γένους Vespa. Τους καλοκαιρινούς 
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µήνες αναπτύσσουν µεγάλους πληθυσµούς και το πρόβληµα είναι πολύ 

έντονο.Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, τοποθετούνται σφηκοπαγίδες 

κοντά στο µελισσοκοµείο. Επίσης, οι σφηκοφωλιές εντοπίζονται και 

καταστρέφονται µε κάποιο εντοµοκτόνο. Ένα ακόµη µέτρο αφορά στη 

θανάτωση των γονιµοποιηµένων θηλυκών αργά το φθινόπωρο και νωρίς την 

άνοιξη, πριν ξεκινήσουν να φτιάχνουν τη νέα φωλιά. Αν το πρόβληµα είναι 

µεγάλο, ενδέχεται να χρειαστεί µεταφορά του µελισσοκοµείου σε άλλη 

περιοχή.  

5) Ποντίκια. Τα ποντίκια εισέρχονται µέσα στην κυψέλη το χειµώνα για 

να προστατευτούν καταστρέφοντας κηρήθρες και πλαίσια και προκαλώντας 

µεγάλη αναστάτωση στο µελίσσι. Περιορίζοντας την είσοδο της κυψέλης από 

νωρίς το φθινόπωρο αντιµετωπίζεται το πρόβληµα. Στην αποθήκη υπάρχει 

επίσης πρόβληµα από τα ποντίκια, το οποίο αντιµετωπίζεται µε 

τρωκτικοκτόνα και καλή κάλυψη των υλικών.  

6) Μυρµήγκια. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα µυρµήγκια ενδέχεται να 

προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα, καθώς δαγκώνουν και θανατώνουν τις 

µέλισσες και προκαλούν γενική αναστάτωση του µελισσιού. Οι κυψέλες 

πρέπει να µην έχουν άλλες εισόδους πέραν από την κεντρική ώστε να 

φρουρείται καλά η κυψέλη. Το καλύτερο µέτρο αντιµετώπισης πάντως είναι η 

τοποθέτηση υποστηριγµάτων στην κυψέλη, τα οποία να βρίσκονται σε δοχείο 

µε πετρέλαιο ή λάδια µηχανών, τα οποία δεν εξατµίζονται και παρέχουν 

προστασία για µακρό χρονικό διάστηµα. 

7) Άλλοι εχθροί είναι: 
 Τα πουλιά όπως ο µελισσοφάγος, τα χελιδόνια , ο 

καλόγερος, ο δρυοκολάπτης και ο µελισσοφάγος αετός. 

 Τα ερπετά όπως οι γκρίζες  και πράσινες σαύρες,  η 

δεντρογαλιά. 

 Τα έντοµα όπως ο σαλπιγκτής των µελισσών, η 

χρυσόµυγα και η ψείρα. 
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 Τα θηλαστικά όπως οι αρκούδες, το κουνάβι και ο  

ασβός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 
Α) Αµερικανική σηψιγονία. Πρόκειται για τη σηµαντικότερη ασθένεια 

των µελισσών, η οποία προκαλεί τεράστια προβλήµατα παγκοσµίως. 

Προκαλείται από το βακτήριο Paenibacillus larvae, το οποίο προσβάλλει τη 

µέλισσα στο στάδιο της προνύµφης. Ο γόνος είναι διάσπαρτος και τα 

καλύµµατα των κελιών είναι βυθισµένα, ενώ πολλά από αυτά έχουν και 

τρύπες Το χρώµα του γόνου γίνεται σκούρο καφέ και έχει µια χαρακτηριστική 

µυρωδιά ψαρόκολλας. Το πιο χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι 

η κολλώδης κλωστή που σχηµατίζεται αν βυθίσουµε µια οδοντογλυφίδα ή ένα 

ξυλαράκι στο σώµα της νεκρής προνύµφης . 

Β) Ευρωπαϊκή σηψιγονία. Προκαλείται από το βακτήριο 

Melissococcus pluton, που προσβάλλει προνύµφες ηλικίας µικρότερης των 48 

ωρών, οι οποίες πεθαίνουν πριν καλυφθούν. Τα συµπτώµατα διαφέρουν από 

την αµερικανική σηψιγονία. ∆ε σχηµατίζεται η κολλώδης κλωστή αν βάλουµε 

ένα ξυλαράκι στο σώµα της νεκρής προνύµφης. Η µυρωδιά της νεκρής 

προνύµφης χαρακτηρίζεται από οσµή ξινού και σάπιου, ενώ όταν 

αποξηρανθεί, δε σχηµατίζει λέπι και αποµακρύνεται εύκολα από τις µέλισσες. 
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Γ) Νοζεµίαση. Οφείλεται στο πρωτόζωο Nosema apis και αποτελεί τη 

δεύτερη σηµαντικότερη ασθένεια των µελισσών. Πρόκειται για µια ασθένεια, 

µε την οποία ο µελισσοκόµος δεν έρχεται σε άµεση επαφή και ενίοτε 

αγνοείται, µπορεί όµως να προκαλέσει µεγάλα προβλήµατα .Το πιο 

χαρακτηριστικό σύµπτωµα είναι η παρουσία περιττωµάτων στην είσοδο, στα 

τοιχώµατα και στα καπάκια της κυψέλης Επίσης, οι µέλισσες έχουν 

διογκωµένες κοιλιές και σέρνονται εκτός της κυψέλης, έχοντας ανοιχτά τα 

φτερά τους και αδυνατώντας να πετάξουν. Βρίσκουµε, ακόµα, πολλές νεκρές 

µέλισσες µπροστά στην κυψέλη και τον πληθυσµό γενικά ελαττωµένο. Για 

επιβεβαίωση της ασθένειας, γίνεται µικροσκοπική εξέταση εκχυλίσµατος του 

στοµάχου της µέλισσας, οπότε και φαίνονται τα σπόρια του παθογόνου. 

∆) Ασκοσφαίρωση. Είναι µια µµυκητολογική ασθένεια, οφειλόµενη 

στον Ασκοµύκητα.Ο γόνος είναι διάσπαρτος, µε κάποια κελιά να έχουν 

τρύπες και καλύµµατα βαθουλωµένα. Μέσα στα τρύπια κελιά υπάρχουν 

µουµιοποιηµένες προνύµφες. 

Ε) Σακόµορφη σηψιγόνα. Πρόκειται για έναν ιό που προσβάλλει τις 

προνύµφες. Πολλαπλασιάζεται στους ιστούς της και εµποδίζει το σχηµατισµό 

της χητίνης. Οι ακµαίες µέλισσες δεν προσβάλλονται, είναι όµως φορείς, 

διαδίδοντας τον ιό όταν προσπαθούν να αποµακρύνουν τις προσβεβληµένες 

προνύµφες. Η µετάδοση από κυψέλη σε κυψέλη γίνεται µε την παραπλάνηση, 

τη µεταφορά µολυσµένου γόνου και την τροφοδότηση µε επιβαρηµένο µέλι. 

Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι η µορφή της προνύµφης 

όταν τη σηκώσουµε από το κελί. Είναι ακέραιη, αποχωρίζεται εύκολα από το 

κελί και έχει τη µορφή σάκου. Για την αντιµετώπιση της λαµβάνουµε µέτρα, 

για να µη διαδοθεί η ασθένεια. Επίσης, αντικαθιστούµε κάθε δύο χρόνια τις 

βασίλισσες µε νέες καλής ποιότητας, ώστε το µελίσσι να έχει πολύ πληθυσµό 

και να αντιµετωπίσει µόνο του την ασθένεια.  

 

ΣΤ) Χρόνια παράλυση. Προκαλείται επίσης από ιό, που προσβάλλει 

τις ακµαίες µέλισσες. Η µµόλυνση γίνεται µε την τροφή και ευνοείται από το 

συνωστισµό των µελισσών. Εµφανίζεται κάθε εποχή, κυρίως όµως την 

άνοιξη. Η ασθένεια εκδηλώνεται µε δύο µορφές. Στην πρώτη µορφή, οι 

µέλισσες αδυνατούν να πετάξουν και παρατηρείται τρεµούλιασµα των φτερών 

τους, ενώ στη δεύτερη χάνουν το τρίχωµά τους και φαίνονται γυαλιστερές, 
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µπορούν όµως να πετάξουν. Όπως συµβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις 

ιώσεων, δεν υπάρχει χηµικός τρόπος αντιµετώπισης. Συνεχής τροφοδότηση 

για ένα µήνα και θεραπεία µε θειικό χαλκό 2% σε σιρόπι αποτελούν τα µόνα 

µέτρα αντιµετώπισης.  

 

4.4. ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ… 
 

Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε 

ότι αν δεν υπήρχαν οι µέλισσες δεν θα 

µπορούσαµε να ζήσουµε και εµείς οι ίδιοι. 

Ωστόσο σήµερα έχει µειωθεί κατά πολύ ο 

αριθµός τών µελισσών στη γη. Χαρακτηριστικό 

είναι το ότι ο Αλβέρτος Αϊνστάιν είχε πει ότι "αν 

κάποτε οι µέλισσες εκλείψουν, το ανθρώπινο 

είδος δεν θα αργήσει να τις ακολουθήσει". 

Σε περισσότερες από τις µισές χώρες της 

Ευρώπης δεν υπάρχουν πλέον αρκετές µέλισσες για να επικονιάσουν τα 

φυτά, µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η αναπαραγωγή των τελευταίων, 

προειδοποιεί νέα ευρωπαϊκή επιστηµονική έρευνα. Οι ερευνητές αποδίδουν 

το πρόβληµα, µεταξύ άλλων, στην επέκταση των φυτικών βιοκαυσίµων, τα 

οποία έχουν αυξήσει τη ζήτηση για περισσότερες «ενεργειακές» καλλιέργειες 

και κατά συνέπεια για περισσότερες µέλισσες. 

Τέλος οι µέλισσες βοηθάνε κατά πολύ στα οικονοµικά οφέλη των 

καλλιεργειών, γονιµοποιώντας τα φυτά και 

πολλαπλασιάζοντας τα. Έτσι  διατηρούν την 

αυτοφυή χλωρίδα και βιοποικιλότητα της γης. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 43

5. ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ 

«Ξέρει η µέλισσα από ποιο λουλούδι βγάζει µέλι» 

 «Αγάλια, αγάλια γίνεται η αγουρίδα µέλι» 

«Χαρισµένο ξύδι πιο γλυκό απ’ το µέλι» 

 «Το ‘να χέρι στο µέλι, τ’ άλλο στο λάδι» 

 «Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου µέλι» 

 «Το µέλι δεν το τρώει όποιος έχει µεγάλα δάχτυλα αλλά όποιος έχει µεγάλη 
τύχη» 

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

 «Το µέλι είναι γλυκό, µα η µέλισσα κεντά» 

 
ΤΑΙΝΙΕΣ – ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
 
Α) Η ταινία της µέλισσας (Bee movie) 
Ο Μπάρι, µια ανήσυχη µέλισσα που µόλις αποφοίτησε από 
το κολέγιο, επισκέπτεται τον κόσµο των ανθρώπων όπου 
τον σώζει από ένα ατύχηµα η ανθοπώλισσα Βανέσσα. Όταν 
διαπιστώνει πως οι άνθρωποι εκµεταλλεύονται το µέλι των 
µελισσών για το κέρδος φτάνει µέχρι και να τους κάνει 
µήνυση. 
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Β) Μέλι, τροφή βασιλισσών (εκπαιδευτικό υλικό ΚΠΕ Αρναίας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ: 
Τραγούδι:
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. 
 
 
Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω 
σα φεγγαράκι δυο µερών 
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 .  
 

Η ΜΕΛΙΣΣΑ 
 
Πόσο θα ήθελα να ήµουν µέλισσα 
Να βοµβίζω και να πετώ ψηλά. 
Στα λουλουδάκια να χαµογελώ, 
Να τα αγαπώ, νέκταρ να ρουφώ. 
Πάνω απ’ τις πόλης και απ’ χωριά 
Να  πετώ ανάλαφρα. 
  
Πόσο θα ήθελα να ήµουν µέλισσα 
Να ζουζουνίζω και να πετώ ψηλά 
Στα µεγάλα δέντρα να χαθώ 
Να παίρνω το χυµό, από κάθε 
φυτό. 

Πάνω απ’ τους κάµπους και απ’ τα 
βουνά 
Να   πετώ ανάλαφρα 
 



ΜΥΘΟΙ -  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
• Το µελισσάκι που ήθελε να γίνει βασίλισσα (Ευφροσύνης Μαργαρίτου) 
• Οι µέλισσες και ο µελισσουργός (Αίσωπος) 
• Η λαµπάδα που δεν άναβε (περιοδικό Προς τη νίκη) 
• Το αίνιγµα της αγάπης (διαδίκτυο) 
• Η µέλισσα, ο σκαντζόχοιρος, η αράχνη και η χελώνα (διαδίκτυο) 
• Η µέλισσα µε το σπασµένο φτερό (Παπουτσάκη Καλλιόπη) 
• Μια γλυκιά ιστορία (Νίκος Μολυβιάτης) 
• Η µύγα και η µέλισσα (Θεοδώρα Πιλυτάκη) 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ - ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 
 
Μικρή µικρή νοικοκυρά  
µεγάλη πίτα φτιάχνει. Τι είναι;   (Η µέλισσα και το µέλι) 
 
 
Είναι βαρύς σαν σίδερο, είναι γλυκός σαν µέλι,  
µήτε µε χέρι πιάνεται µήτε στην τσέπη µπαίνει. Τι είναι; (Ο ύπνος) 
 
Γιατί οι µέλισσες έχουν 2 κεραίες; Για να πιάνουν καλύτερα τα κανάλια! 
 
Γιατί οι µέλισσες πηγαίνουν στον πύργο της Πίζας; Επειδή έχει …γύρη/ει. 
 
Γιατί ο πύργος του Άιφελ µαζεύει πολλούς τουρίστες; Επειδή ο πύργος της 
Πίζας έχει µέλισσες. 
 
Πώς πέθαινε ο τελευταίος Πόντιος µάγειρας;  Τον τσίµπησαν τα µακαρόνια 
Μέλισσα. 
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ: 
∆ίπλες µε µέλι και καρύδια 
ΥΛΙΚΑ 
Για τη ζύµη: 
• 500 γρ. αλεύρι για πίτες 
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο Άλτις 
• 3 κ.σ. τσίπουρο 
• 1½  φλ. ζεστό νερό 
• 1/4 κ.γ. αλάτι 
• 6-7 κ.σ. ζάχαρη 
• Αλεύρι 
• Νισεστέ 
Για το σιρόπι: 
• ½ φλ. νερό 
• 1 φλ. µέλι 
• 1 φλ. ζάχαρη 
• 1 κ.γ. τσίπουρο 
• 1 βανιλίνη 
Για το πασπάλισµα: 
• Κανέλλα 
• Γαρύφαλλο 
• Σουσάµι καρβουρντισµένο 
• 1 φλ. καρύδια 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Ρίχνουµε στο αλεύρι αλάτι, τσίπουρο, ελαιόλαδο, ζεστό νερό και ζυµώνουµε. 
Αφήνουµε για µισή ώρα, να ξεκουραστεί το ζυµάρι και το χωρίζουµε σε µικρές 
µπάλες στο µέγεθος του καρυδιού. Ανοίγουµε κάθε µπαλάκι σε λεπτό φύλλο. 
Το κόβουµε στη µέση, το λαδώνουµε ελαφρώς και το πασπαλίζουµε µε 
ζάχαρη .Το σουρώνουµε απαλά και το τυλίγουµε σε σχήµα σαλίγκαρου. 
Λαδώνουµε τις δίπλες και τις ψήνουµε για 15 λεπτά, στους 180 βαθµούς, 
µέχρι να ροδίσουν.  
Όταν ψηθούν, σιροπιάζουµε τις δίπλες µε αραιωµένο µέλι και τσίπουρο.  
Τις αφήνουµε 1-2 ώρες να ρουφήξουν το σιρόπι και τις πασπαλίζουµε µε 
καρύδια, σουσάµι, κανέλλα και γαρύφαλλο.  
Εναλλακτικά, µελώνουµε κάνοντας ένα σιρόπι µε µία κούπα νερό, µία κούπα 
µέλι, λίγο τσίπουρο, µία κούπα ζάχαρη και βανίλια. Σιροπιάζουµε τις δίπλες 
και πασπαλίζουµε µε καρύδια ψιλοκοµµένα και κανέλλα. 
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Γρήγορη µελόπιτα 
ΥΛΙΚΑ: 

• 300 γρ. αλεύρι 
• 200 γρ. βούτυρο 
• 150 γρ. µέλι 
• 1 φλούδα λεµονιού τριµµένη 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
Ανακατεύετε το αλεύρι µε το 
βούτυρο και το µέλι. Προσθέτετε το 
λεµόνι. Βουτυρώνετε ένα ταψάκι 
και στρώνετε την πάστα. Ψήνετε σε 
µέτριο φούρνο για µισή ώρα και 
πασπαλίζετε αφού ψηθεί, µε 
κανέλα και ζάχαρη. 
 
Μελοµακάρονα 
ΥΛΙΚΑ 

• 400 γρ. χυµός πορτοκαλιού 
• 530 γρ. ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο 
• 1.200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
• 30 γρ. άχνη 
• 1/4 κουτ. του γλυκού σόδα 
• 1/4 κουτ. του γλυκού κανέλα ή 

και περισσότερο 
• 1/6 κουτ. του γλυκού 

γαρύφαλλο 
• 50 γρ. βούτυρο λιωµένο 
• ξύσµα από 1 πορτοκάλι 
• καρύδια χοντροκοµµένα 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙ: 

• 500 γρ. νερό 
• 700 γρ. ζάχαρη 
• 1 πορτοκάλι κοµµένο στα δύο 
• 2 ξυλάκια κανέλας 
• 100 γρ. µέλι για το µέλωµα 
• Πρώτα φτιάχνουµε το σιρόπι: σε µια κατσαρόλα βάζουµε το νερό, τη 

ζάχαρη, το πορτοκάλι και τα ξυλάκια κανέλας. 
• Βάζουµε στη φωτιά, αφήνουµε να βράσει για 1 λεπτό και αποσύρουµε. 
• Ρίχνουµε το µέλι και το αφήνουµε να κρυώσει. 
• Μετά φτιάχνουµε τα µελοµακάρονα. Σ’ ένα βαθύ σκεύος ρίχνουµε όλα 

τα υγρά και το βούτυρο. 
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• Προσθέτουµε την άχνη και όλα τα µυρωδικά µαζί. 
• Ανακατεύουµε µε το χέρι και προσθέτουµε όλο το αλεύρι. Συνεχίζουµε 

απαλά το ανακάτεµα µε το χέρι από το κέντρο προς τα έξω έτσι ώστε 
να µην «κορδώσει» η ζύµη (δεν χρειάζεται πολύ ανακάτεµα για να µη 
σφίξει). 

• Πλάθουµε τα µελοµακάρονα σε µικρά οβάλ σχήµατα και περνάµε τη 
µια επιφάνειά τους σε τρίφτη ή σίτα ή κόσκινο προκειµένου να τους 
δώσουµε µια ωραία όψη. 

• Τα τοποθετούµε σε µία λαδόκολλα και ψήνουµε σε προθερµασµένο 
φούρνο στους 180οC για 30 λεπτά περίπου έως ότου πάρουν σκούρο 
χρυσαφί χρώµα. 

• Αµέσως µόλις βγουν από το φούρνο ζεστά τα ρίχνουµε στο κρύο 
σιρόπι. Με µια κουτάλα τα γυρίζουµε για 1 λεπτό περίπου. Τα 
βγάζουµε και τα αφήνουµε σε σίτα να στραγγίξουν. 

• Σε µια πιατέλα βάζουµε λίγο µέλι και χοντροκοµµένο καρύδι. 
Τοποθετούµε σε µια σειρά τα µελοµακάρονα και επαναλαµβάνουµε την 
ίδια διαδικασία αρκετές φορές. 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 
 
Μ Α Μ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Π Ι Ο Υ Τ Ρ Κ Χ Μ Ν Β 
Ε Ε Ε ∆ Φ Γ Η Κ Ρ Γ Η Ξ Υ Τ Ρ Υ Σ Α Α Β 
Λ Π Λ ∆ Μ Ε Λ Ε Ν Ι Ο Σ Γ ∆ Η Ψ Ε Σ Ε Ω 
Ι Μ Ι Ι Ι Θ Υ Λ Γ Φ ∆ Σ Χ Υ Ξ Ε Ι Φ Η Γ 
Σ Ν Σ Θ Σ Η Γ Ι Υ Γ Β Β Μ Ν Ρ Λ Κ Κ Ο Η 
Σ Ρ Σ Ι Ο Σ ∆ Φ Γ Η Ξ Κ Λ Λ Ι Η Ν Ν Ρ Κ 
Ο Α Ο Ε Ρ Γ Α Τ Ρ Ι Α Ε Ε Σ Ζ Χ Ο Λ Υ Α 
Χ Α Κ Φ Γ ∆ Φ Γ Η Ξ Κ Λ Σ Α Α Σ Γ Κ Ι Π 
Ο Ε Ο ∆ Β Ζ Κ Ζ Χ Ψ Ω Α ∆ Σ Π Θ Κ Μ Ο Ν 
Ρ Ο Μ Σ Ω Σ Μ Η Ν Ο Σ Ξ Κ Λ Ρ Ι Μ Γ Π Η 
Τ Ζ Ι Α Β Α Σ ∆ Ρ Ψ Ω Β Ν Μ Ο Ο Ε ∆ Μ Σ 
Ο Ξ Α Σ ∆ Φ Γ Η Γ Υ Ρ Η Ξ Κ Π Λ Λ Π Ο Τ 
Π Π Η Γ Φ ∆ Σ Α Ε Ρ Θ Ρ Ρ Τ Ο Υ Ι Θ Ι Η 
Ν Ψ Ψ Χ Ζ Ο Λ Φ ∆ Σ Σ Ρ Ε Ρ Λ Υ Ι Ξ Κ Ρ 
Ω Ε Π Ι Κ Ο Ν Ι Α Σ Η Α Α Τ Η Θ Ο Π Λ Ι 
 
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α  
 
Β……………………… 
Α…………………. 
Σ………………….. 
Ι……………………… 
Λ…………… 
Ι……………….. 
Σ……………….. 
Σ………………. 
Ε……………….. 
Σ…………………. 
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1. Προϊόν µέλισσας (βασιλικός πολτός) 
2. Το κεφάλι, ο θώρακας και η κοιλιά αποτελούν την ………… της 

µέλισσας (ανατοµία) 
3. Υπάρχει και … µουσικό συγκρότηµα (αντίστροφα)  (µέλισσες) 
4. Το πιο γνωστό είδος µέλισσα είναι….(ιταλική) 
5. Από εκεί παίρνουν οι µέλισσες τη γύρη (λουλούδια) 
6. Η βασίλισσα ………. µόνο µια φορά στην αρχή της ζωής της 

(αντίστροφα) (γονιµοποιείται) 
7. Το αποτελούν οι µέλισσες (σµήνος)  
8. Οι εργάτριες ονοµάζονται και αλλιώς ως προς τη γονιµότητά 

τους (στείρες) 
9. Ένα από τα είδη της µέλισσας (εργάτρια) 
10. Ένας από τους εχθρούς της µέλισσας (σφήκα)  
 
 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
 

- Περνά, περνά η µέλισσα 

 
 
 
 
 



 50

- Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 51

 
 

 
 

 
 



 52

 

 
 
 

 



 53

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

Επίλογος 
 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι κατά την εξέλιξη του 
προγράµµατος δηµιουργήθηκε θετικό κλίµα συνεργατικής µάθησης και 
διερευνητικό πνεύµα. Οι µαθητές ένιωσαν ελεύθεροι να εργαστούν µε τους 
δικούς τους ρυθµούς ανακαλύπτοντας τη χαρά της έρευνας. Η ενεργητική, 
ανακαλυπτική και επικοινωνιακή προσέγγιση της γνώσης, όπως αυτή 
υλοποιείται µέσα από τη διαδικασία της έρευνας, κράτησε σταθερό το 
ενδιαφέρον των µαθητών, κινητοποίησε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την 
κριτική τους σκέψη και τη δηµιουργικότητα. Η κατάκτηση της γνώσης δε έγινε 
ως αγγαρεία από τους µαθητές, αλλά ως µια ερευνητική δραστηριότητα, που 
ψάχνει απαντήσεις σε φυσικά ερωτήµατα και απορίες, αξιοποιεί τις αισθήσεις, 
απελευθερώνει τα συναισθήµατα.  

Στη συνέχεια παραθέτουµε ενδεικτικά εντυπώσεις των µαθητών από 
τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα: 

 
• Το περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τις µέλισσες ήταν µια πολύ ωραία 

εµπειρία για εµένα και για όλους  τους συµµαθητές µου. Έµαθα πάρα 
πολλά για τις µέλισσες, πόσα είδη υπάρχουν, τι µπορούµε να φτιάξουµε 
από αυτές, να µπορώ να ξεχωρίζω τη µέλισσα από τη σφήκα. Επίσης, 
µου άρεσε ότι ήµασταν όλη η τάξη µαζί, συνεργαστήκαµε και περάσαµε 
τέλεια. (Θεοδώρα Κωστάκη) 
 

• Θεωρώ ότι το πρόγραµµα που κάναµε µε βοήθησε να καταλάβω τι 
τρώω, από πού προέρχεται το µέλι. Είναι σηµαντικό για τον καθένα να 
ξέρει τι καταπληκτικά πράγµατα κάνει η φύση. Με βοήθησε να 
κατανοήσω ότι ο άνθρωπος δεν µπορεί να καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει   
φύση. Το πιο περίεργο που έµαθα είναι ότι τρώµε την τροφή της 
µέλισσας.   (Βασιλική Ζήκα) 
 

• Από αυτό το περιβαλλοντικό πρόγραµµα για τη ζωή της µέλισσας και 
πώς ζει καθηµερινά. Στην αρχή σκότωνα τις µέλισσες δίχως να ξέρω 
πόσο χρήσιµες είναι για τους ανθρώπους αλλά και γι α τη φύση. Με 
τους συµµαθητές µου συνεργαστήκαµε για να βγει πιο καλό το  
αποτέλεσµα, έτσι γνωριστήκαµε καλύτερα και µπορέσαµε να 
δουλέψουµε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσµατικά.  (Άρης Χατζής) 
 

• Από την περιβαλλοντική εκδροµή στο ΚΠΕ Αρναίας µε θέµα την 
µέλισσα. Ήταν µια αξέχαστη εµπειρία, γιατί η µέλισσα είναι ένα 
εργαζόµενο ζώο χωρίς ελεύθερο χρόνο, καθώς είναι συγκεντρωµένα 
στο πώς να φτιάχνουν µέλι και όλα τα προϊόντα τους.  (Νεκτάριος 
Τσιρώνης) 
 

• Οι αναµνήσεις και οι εντυπώσεις που έχω από το περιβαλλοντικό 
πρόγραµµα που συµµετείχα είναι πολύ καλές. Αρχικά το ΚΠΕ Αρναίας 
ήταν πολύ ωραίο. Οι υπεύθυνοι  στο ΚΠΕ ήταν πολύ ευγενικοί και 
υποµονετικοί. Επίσης, είχα την ευκαιρία να συνεργαστούµε µε πολλούς 
συµµαθητές µου και να περάσω ένα αξέχαστο τριήµερο. Τέλος, 
ευχαριστώ πολύ τις καθηγήτριες που όχι µόνο µας συνόδευσαν στην 
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εκδροµή αυτή αλλά γιατί µας βοηθούσαν και µας εξηγούσαν κάθε 
απορία που είχαµε. (Ιζαµπέλα Τοζάι) 
 

• Από το περιβαλλοντικό πρόγραµµα που κάναµε για τις µέλισσες και 
από την επίσκεψή µας στο περιβαλλοντικό πρόγραµµα της Αρναίας 
έχω πολύ καλές αναµνήσεις. Ιδιαίτερη εντύπωση µου έκανε που έµαθα 
τόσες πληροφορίες για τις µέλισσες. Μου άρεσε, γιατί συνεργάστηκα µε 
τους συµµαθητές µου και ήµασταν όλη τη µέρα µαζί. Τέλος, δεν θα 
ξεχάσω ποτέ τις καθηγήτριες  που µας βοήθησαν πολύ. (Αθηνά 
Μπέλλου) 
 

• Πήγαµε µια καταπληκτική εκδροµή, µας υποδέχτηκαν µε αγάπη και 
χαρά, κάναµε δραστηριότητες. (Λαµπρινή Κωστάκη) 
 

• Από το περιβαλλοντικό πρόγραµµα που συµµετείχα έχω πολύ καλές 
εντυπώσεις. Έµαθα τον κηφήνα, τη βασίλισσα, την εργάτρια. Επίσης 
έµαθα ότι ο βασιλικός  πολτός παράγεται από την βασίλισσα και µόνο 
αυτές µπορούν να γεννήσουν. Όσοι κηφήνες ζευγαρώνουν µε τις 
βασίλισσες  µετά πεθαίνουν. Μου άρεσε που όλη η τάξη ήµασταν µαζί, 
που µας συµπεριφέρθηκαν στο ΚΠΕ πολύ ωραία, µας φιλοξένησαν και 
µας έµαθαν πολλά πράγµατα τα οποία θα µας χρειαστούν στο µέλλον. 
Είναι κάτι που θα µας µείνει αξέχαστο, γιατί τα περάσαµε υπέροχα.  
(Σόνια ∆ηµητρίου) 
 

• Από το πρόγραµµα αποκόµισα πολλές γνώσεις. Έµαθα πράγµατα που 
δεν γνώριζα ότι υπάρχουν ούτε τα φανταζόµουν. Πάντα µου άρεσε να 
µαθαίνω καινούργια πράγµατα και µε αυτό το πρόγραµµα ένιωσα ότι 
δεν γνώριζα τελικά και τόσο καλά τις µέλισσες. Ακόµα, οι στιγµές που 
ζήσαµε ήταν απερίγραπτες. Πάντα θ α θυµάµαι τις όµορφες αυτές 
στιγµές µαζί µε τους συµµαθητές και τους καθηγητές, που µας έκαναν 
να γνωρίζουµε τον καθένα καλύτερα και να δεθούµε περισσότερο. 
Ύστερα, η συνεργασία µας µε τις κυρίες που µας ξενάγησαν ήταν 
άψογη και µέσα σε κλίµα φιλίας και αγάπης. Τέλος, θα ήθελα να 
ξαναπάω, για να ξαναζήσω αυτές τις πανέµορφες εµπειρίες µε τους 
συµµαθητές µου. (Μαρία Τσιρώνη) 
 

• Η εργασία που κάναµε ήταν µια ευκαιρία να µάθουµε άλλα είδη του 
ζωικύ βασιλείου όπως είναι οι µέλισσες και ο τρόπος ζωής τους. 
Μάθαµε δηλαδή πώς αναπαράγεται η µέλισσα, πώς τρέφεται και πώς 
επιβιώνει. Επίσης, έµαθα ότι ο άνθρωπος χωρίς τις µέλισσες δεν 
µπορεί να ζήσει. Ένα άλλο καλό που πήρα ήταν ότι ήρθα πιο κοντά µε 
τους συµµαθητές µου. Γνώρισα νέους τόπους και άλλους ανθρώπους. 
Ήταν πολύ καλή αυτή η εµπειρία. (Κώστας Τόκας) 
 

• Το συγκεκριµένο περιβαλλοντικό πρόγραµµα µου δηµιούργησε πολλές 
και έντονες εντυπώσεις αλλά µου έµαθε πράγµατα που δεν γνώριζα για 
το µέλι και τη µέλισσα. Μου άρεσε πολύ και  είµαι ευχαριστηµένη, γιατί 
µπόρεσα και εγώ αλλά και οι συµµαθητές  µου να το 
πραγµατοποιήσουµε µε τη βοήθεια των καθηγητριών µας αλλά και µε τη 
θέλησή µας.  Εντύπωση µου έκανε ότι από τη µέλισσα παράγεται το 
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µέλι, το κερί, το τσίπουρο, πρόπολη.  Επίσης, µου άρεσε που ήµασταν 
όλοι οι συµµαθητές µαζί στην εκδροµή, περάσαµε τρεις µέρες όλοι µαζί 
ενωµένοι. Ήταν µια υπέροχη και αξέχαστη εµπειρία, την οποία  θα 
θυµάµαι σε όλη µου τη ζωή και δεν θα το ξεχάσω. (Κατερίνα Τόσκα) 
 

• Από το περιβαλλοντικό πρόγραµµα µάθαµε για τη ζωή της µέλισσας. Η 
µέλισσα είναι ένα πολύτιµο ζώο για τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι τις σκοτώνουν γιατί δεν ξέρουν ότι τους είναι χρήσιµες. Εγώ 
µε τους συµµαθητές µου καταλάβαµε από την επίσκεψη στο ΚΠΕ ότι 
µας είναι πολύ χρήσιµες.  Επίσης, σε αυτή την εκδροµή γνωρίστηκα 
περισσότερο µε τους καθηγητές µου και ήρθα πιο κοντά µε τους φίλους 
µου. (Αντώνης Λιάµης) 
 

• Τα πράγµατα που αποκόµισα και έµαθα για τη µέλισσα ήταν πολλά. 
Αρκετά ήταν αυτά που δεν ήξερα. Αυτό που µου άρεσε ήταν που 
ήµασταν όλοι µαζί, χωρισµένες  σε οµάδες, και ψάχναµε για το 
συγκεκριµένο θέµα. (Μιχάλης Μπόλωσης) 
 

• Αυτό που έµαθα από το περιβαλλοντικό πρόγραµµα είναι πώς ζούνε οι 
µέλισσες και ότι χωρίς αυτές τα δέντρα δεν θα είχαν καρπούς και τα 
λουλούδια δεν θα ανθούσαν. Επίσης, παράγουν µέλι το οποίο είναι 
πολύ θρεπτικό για τον οργανισµό. (Σπύρος Ευαγγέλου) 
 

• Αυτό που αποκόµισα από την µέλισσα είναι πάρα πολλά, όπως το ότι 
πήγαµε εκδροµή µε όλα τα παιδιά και πληροφορηθήκαµε για τα µέρη 
της µέλισσας αλλά και για τα διάφορα µέλια. Έπειτα, σαν οµάδα 
περάσαµε τέλεια και ζήσαµε ωραίες εµπειρίες που δύσκολα ζεις 
σήµερα. Στο τέλος της χρονιάς θα φτιάξουµε µια ολοκληρωµένη 
εργασία µε αυτά που µάθαµε για τη µέλισσα. (Βαγγέλης Κων/νου) 
 

• Από το περιβαλλοντικό πρόγραµµα που κάναµε µε την τάξη µας θα 
κρατήσω το πώς ζει η µέλισσα, πώς είναι ο κόσµος των µελισσών και 
τα πολλά προϊόντα που µπορεί να φτάνει. Γενικά, όλο το 
περιβαλλοντικό πρόγραµµα µου άρεσε. (Αλέξανδρος Τσιρώνης) 
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Πηγές 

http://www.melissokomia.com/ 

https://sites.google.com/site/melisokipos/ 

http://kpe-arnaias.gr/ 

http://www.meliforos.com/melissa-mithologia/ 
 

http://melissoktima.blogspot.gr/2008/09/blog-post_7557.html 
 

http://dinashoney.com/index.php?ac=09 
 

http://2nipiagogiokas.blogspot.gr/2012/05/blog-post_21.html 
 
http://gikas-daskalos.blogspot.gr/2012/06/blog-post_8336.html 
 
http://dim-ag-marin-lerou.dod.sch.gr/selides/el/com-ellin1.htm 
 
http://hamomilaki.blogspot.gr/2010/10/melissa-araxni-xelona-
skantzoxoiros.html 
 
http://fairytalesdreams.wordpress.com/2012/04/20/%CF%84%CE%BF-
%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%82/ 

 
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1276 
 
http://sxolikesdrasthriothtes.blogspot.gr/2013/09/blog-post_3559.html 
 
http://gym-peir-spartis.lak.sch.gr/oldsite/peribalontika_programata.htm 
 
http://zunal.com/webquest.php?w=133766 
 
http://www.dailymotion.com/video/k48n9K7CD4rjE74KBhw?start=1394 
 
http://blogs.sch.gr/5dimagr/2012/06/20/%CE%B7-
%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%
B1-%CF%84%CE%B7%CF%82/ 
 
http://xwrapaidiwn.blogspot.gr/2012/04/blog-post_26.html 
 
http://issuu.com/perakakistella/docs/been2 
 
http://idrymapoiisis.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8459.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=I6E0yB0Ev0o 
 
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2013/04/blog-post_7.html 
 
http://cinepivates.com/2013/06/ert.html 
 
http://artemisklo.blogspot.gr/ 
 
http://dim-stanou.chal.sch.gr/H%20biologia%20tis%20melissas.htm 
 
http://www.newsbeast.gr/environment/arthro/575500/o-eduposiakos-kai-
paraxenos-kosmos-tis-melissas/ 
 
http://platform.openwebquest.org/view/task.php?wq=341 
 
http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/Poster_Tsoukala_Xalkiadaki.pdf 
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Π  Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ  Α 
 
 

• Φύλλα εργασίας  

• CD (βίντεο εικονογραφηµένων παραµυθιών: 1. Το 
αίνιγµα της αγάπης, 2. Η λαµπάδα που δεν άναβε) 
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