
  

MΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙ Α  

Η κειηζζνθνκία αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνηθηώλ ησλ κειηζζώλ. Οη κέιηζζεο εθηξέθνληαη γηα ην κέιη θαη ηα 
άιια πξντόληα πνπ παξάγνπλ, ηόζν ζε επαγγεικαηηθό όζν θαη 
εξαζηηερληθό επίπεδν, σο επράξηζηε απαζρόιεζε. 

  

προϊόνηα 

Κύξην πξντόλ ηεο κειηζζνθνκίαο είλαη ην μέλι, πνπ ζύκθσλα κε ηνλ δηεζλή 
Οξγαληζκό Γεσξγίαο θαη Τξνθίκσλ, νξίδεηαη ην γιπθό πξντόλ-ηξόθηκν πνπ 
παξάγνπλ νη κέιηζζεο. 

Θεσξείηαη ζεζαπξόο πγείαο θαη δύλακεο θαη ε αμία ηνπ έρεη εθηηκεζεί από ηελ 
αξραηόηεηα. Είλαη βηνινγηθό πξντόλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ηξνθή θαη θάξκαθν 
ζπγρξόλσο. 

Πέξα από ηελ πην ζπρλή ρξήζε ηνπ ζην ηξαπέδη θάζε νηθνγέλεηαο, είηε όπσο έρεη 
είηε σο πιηθό θάπνηαο ζπληαγήο δαραξνπιαζηηθήο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 
θαξκαθεπηηθή γηα ηελ παξαζθεπή δηαθόξσλ ζθεπαζκάησλ γηα αξθεηέο παζήζεηο. 

Άιιν πξντόλ παξαγόκελν είλαη ην κερί, έλα παξαπξντόλ ηεο κειηζζνθνκίαο. Η 
παξαιαβή ηνπ γίλεηαη ηελ επνρή ηνπ ηξπγεηνύ θαη κεηά από ιηώζηκν θαη πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θεξηώλ, θαιιπληηθώλ, ζηε γεσξγία, 
ζηελ ηέρλε θαη ζηε βηνκεραλία. 

Άιιν ρξήζηκν πξντόλ είλαη ε γύρη πνπ έρεη κεγάιε ζξεπηηθή αμία θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο, θαη ελέξγεηαο. 

Επίζεο ν γλσζηόο βαζιλικός ποληός απνηειεί κνλαδηθή ηξνθή θαη βνεζά ζηελ 
πγεία εμαζθαιίδνληαο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. 

Η πρόπολη είλαη είδνο ξεηίλεο πνπ ζπιιέγνπλ νη κέιηζζεο Έρεη ζεξαπεπηηθέο θαη 
αληηβηνηηθέο ηδηόηεηεο, ελώ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηε βεξληθνπνηία θαη ηε 
θαξκαθεπηηθή. Η πξόπνιε δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κηθξνβίσλ. 

  

η  μεγαλύηερη  προζθορά  ηης  μέλιζζας 

Η κεγαιύηεξε όκσο ρξεζηκόηεηα ησλ κειηζζώλ είλαη ε 
επηθνληαζηηθή δξάζε ηνπο. Οη κέιηζζεο έρνπλ ελεξγό ξόιν ζηελ 
γνληκνπνίεζε ησλ θπηώλ, θαζώο δξνπλ σο κεραληθνί 
κεηαθνξείο ηεο γύξεο. 

Αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη νη κέιηζζεο απνηεινύλ ην 80% πεξίπνπ ησλ 
επηθνληαζηηθώλ εληόκσλ, ηόηε εύθνια θαηαιαβαίλνπκε ηε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηνπο 
ζην θπηηθό θαη δσηθό πεξηβάιινλ θαζώο ηα θπηά πνπ αλαπηύζζνληαη θαη' επέθηαζε 
απνηεινύλ ηξνθή γηα ηα δώα θαη ηνλ άλζξσπν, παξάγνπλ νμπγόλν, εκπνδίδνπλ ηελ 
δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θηι. 



Ο Ατλζηάηλ είρε πεη όηη "αν κάποηε οι μέλιζζες εκλείψοσν, ηο ανθρώπινο είδος δεν θα 
αργήζει να ηις ακολοσθήζει". 

  

ιζηορία  ηης  μελιζζοκομίας  

Η κέιηζζα είλαη έληνκν πνπ ππάξρεη ζηε Γε εδώ θαη 30 
εθαηνκκύξηα ρξόληα. Από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο νη 
άλζξσπνη ήμεξαλ λα παίξλνπλ (ζπιιέγνπλ-απνθνκίδνπλ) ην 
κέιη θαη λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηε δηαηξνθή ηνπο. 

Η κέιηζζα εμεκεξώζεθε από ηνλ άλζξσπν γηα λα παξάγεη 
ην κέιη ηεο θαη λα απνηειεί πιένλ κέξνο ηεο νηθηαθήο 
νηθνλνκίαο. Τν είδνο πνπ εμεκεξώζεθε από ηνλ άλζξσπν 
αλήθεη ζην γέλνο Apis (είδνο Apis mellifica). 

Επί πνιινύο αηώλεο ην κέιη ήηαλ ε κόλε γλσζηή γιπθαληηθή νπζία: 

Οη Θεοί ηοσ Ολύμποσ ηξέθνληαλ κε λέθηαξ θαη ακβξνζία. 

Ο Ηζίοδος θαη ν Πίνδαρος αλαθέξνπλ όηη ν Αριζηαίος, γηνο ηνπ Απόιισλα θαη ηεο 
Κπξήλεο, ήηαλ ν εηζεγεηήο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ κειηζζώλ καδί κε απηήο ηνπ 

ζηαθπιηνύ θαη ηεο ειηάο. 

Ο παηέξαο ηεο Ιαηξηθήο Ιπποκράηης (462-352 π.Φ.) ζπληζηνύζε ην κέιη ζε όινπο 
ηνπο αλζξώπνπο, αιιά ηδηαίηεξα ζηνπο αζζελείο. 

Πξνζηάηεο ηεο κειηζζνθνκίαο ζεσξείηαη ν Άγιος Φιλάρεηος ο Ελεήμονας, πνπ 
γηνξηάδεηαη ηελ 1ε Δεθεκβξίνπ, ν νπνίνο θξόληηδε πεξί ηα 250 κειίζζηα θαη δηέλεηκε 

ην κέιη ζηνπο θησρνύο πνπ ην είραλ αλάγθε σο κέζν επηβίσζεο. 

  

ζσνθήκες  εκηροθής 

Οη εμεκεξσκέλεο κέιηζζεο παιαηόηεξα εθηξέθνληαλ ζε απηνζρέδηεο, πξσηόγνλεο 
θαηαζθεπέο όπσο κοθίνια θαη πήλινα δοτεία ή κορμούς δένηρφν, ελώ ζήκεξα ε 
εθηξνθή γίλεηαη ζηελ κσυέλη κε ηα θηλεηά πιαίζηα θαζώο θαη ζηε ιεγόκελε ηετνηηή 
κηρήθρα πνπ έθεξε σο απνηέιεζκα, νηθνλνκία ζε κέιη, θεξί θαη εξγαζία εθ κέξνπο 
ηνπ ζκήλνπο, άλεζε ζηελ επίβιεςε ηεο δσήο ηεο απνηθίαο θαζώο θαη θαηαπνιέκεζε 
ησλ αζζελεηώλ. 

Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία κηαο κειηζζνθνκηθήο επηρείξεζεο έρεη ε πεξηνρή 
όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. Ιδαληθή ζεσξείηαη ε περιοτή με άθθονη και ζσνετή 
ανθοθορία όλες ηις εποτές ηοσ έηοσς, ώζηε λα αλαπηπρζεί θαλνληθά ν γόλνο, λα 
εμαζθαιηζηεί ε πινύζηα ζνδεηά άξηζηνπ κειηνύ, λα αλαλεσζεί ν πιεζπζκόο ησλ 
ζκελώλ θαη λα απνηακηεπζεί αξθεηή ηξνθή γηα ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο. 

  

η  μελιζζοκομία  ζηην  Ειδομένη 

Έλαο ηέηνηνο ηδαληθόο ηόπνο κειηζζνθνκίαο ζεσξείηαη ε 
Εηδνκέλε, κε ηελ ύπαξμε ηνπ δάζνπο «Κοσρί» κε ηηο 
βειαληδηέο, όπνπ επδνθηκεί κεγάιε πνηθηιία αλζνθόξσλ 
θπηώλ. Τν Κνπξί, ν ιόθνο ζηα δπηηθά ηνπ ρσξηνύ, είλαη ν 



ελδεδεηγκέλνο ηόπνο ηνπνζέηεζεο ησλ απνηθηώλ κε θπςέιεο από ηνπο 
κειηζζνθόκνπο. 

Εθηόο από ην δάζνο κε ηηο βειαληδηέο, πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ ππάξρεη πιεζώξα από 
θαξπνθόξα δέλδξα (ακπγδαιηέο, ζπθηέο, ξνδηέο θ.ά.) ελώ ζπρλά ζπλαληάκε κηθξέο 
εθηάζεηο από ακπειώλεο. Πέξημ ηνπ νηθηζκνύ ππάξρνπλ πνιιέο αθαθίεο (ζαπκάζηα 
ηξνθή γηα κέιηζζεο) ελώ πξνο ηνλ θάκπν θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο παξαγσγέο 
όπσο νη ειίαλζνη, πνπ δίλνπλ πξώηε ύιε ζηηο κέιηζζεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
κειηνύ. 

Σηε κειηζζνθνκία ππάξρεη ην ιεγόκελν κσνήγι ανθοθοριών, πνπ ζεκαίλεη 
κεηαθνξά ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηόπν αλζνθνξίαο. Κάησ από απηέο ηηο 
κνξθνινγηθέο ζπλζήθεο ε Εηδνκέλε απνηεινύζε ηόπνο έιμεο θαη πξνζέιθπε 
κειηζζνθόκνπο από άλλοσς νομούς(!), απνδεηθλύνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ 
θαηαιιειόηεηα ηνπ ηόπνπ καο γη’ απηή ηε δξαζηεξηόηεηα. 

Η άζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο ζπλέβαιε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ 
ηόπνπ. Ωο ηόπνο ε Εηδνκέλε απνηειεί θαηάιιειε πεξηνρή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
κειηζζνθνκίαο. 

Δπζηπρώο, όκσο, νη κειηζζνθνκηθέο εθκεηαιιεύζεηο ζηε Εηδνκέλε δελ 
αλαπηύρηεθαλ όζν ζα αλέκελε θαλείο ζε κηα ηέηνηα πεξηνρή κε πνιινύο θπζηθνύο 
πόξνπο (πινύζηεο αλζνθνξίεο απηνθπώλ θαη θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ) θαη αξθεηά 
επλντθό γηα ηελ κειηζζνθνκία θιίκα. 

Απηνί πνπ αζθνύζαλ ηελ κειηζζνθνκία ζαλ ρόκπη θπξίσο, δελ μεπεξλνύζαλ ηα 
πέληε άηνκα. Οη κειηζζνθόκνη ηεο Εηδνκέλεο δηέζεηαλ ηα πξντόληα ηνπο είηε ζηελ 
νηθνγέλεηά ηνπο είηε εληόο ηεο θνηλόηεηαο γηα ελίζρπζε ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο ηνπο. 

Εθείλν όκσο πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηελ αμία ηνπ κειηνύ, όπνηα θαη αλ είλαη ε 
πξνέιεπζή ηνπ, είλαη ε αγλόηεηά ηνπ θαη ε κε πξνζζήθε άιισλ νπζηώλ ζεκείν πνπ 
πξόζεμαλ θαη ηήξεζαλ νη κειηζζνθόκνη ηεο Εηδνκέλεο. 

  

Επίλογος 

Η κειηζζνθνκία ζπλππάξρεη κε άιιεο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθεί ν άλζξσπνο, όπσο ε γεσξγία θαη ε 
θηελνηξνθία. Πνιιέο θνξέο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ην 
είδνο ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ από ηνπο 
γεσξγνύο. 

Είλαη όκσο έλαο ειπηδνθόξνο θιάδνο, απνηειεί πξόθιεζε γηα 
ηνπο λένπο θπξίσο γηαηί κπνξεί λα εληζρύζεη ην γεσξγηθό 

εηζόδεκα ζεκαληηθά, λα ζηεξίμεη ηελ νηθηαθή νηθνλνκία θαη επεηδή πξνσζείηαη από 
ην Υπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 

 


