


Πρόλογος
Μελισσοκομία μέσα από διαλόγους. Ένας αρχάριος μελισσο-

κόμος μελετά, αλλά παράλληλα αρχίζει να συναναστρέφεται με 
μελισσοκόμους και αποκομίζει από αυτούς χρήσιμες συμβουλές. 
Αυτοτελείς ιστορίες που δίνουν απαντήσεις σε θέματα, όπως: 
η βιολογία της μέλισσας, φυλές, δομή του μελισσιού, ηλικιακή 
εξέλιξη της μέλισσας και οι ρόλοι της στην κυψέλη, προϊόντα 
της μέλισσας, οι θεραπευτικές ιδιότητες και η επιστημονική διε-
ρεύνηση αυτών, φυσική κατάσταση μελισσοκόμου, αλλεργία 
(συμπτώματα-αντιμετώπιση), έκδοση βιβλιαρίου, κριτήρια αγο-
ράς μελισσιών, εξοπλισμός (είδη, κόστος), ετοιμασία κυψελών 
(βάψιμο, τοποθέτηση αξεσουάρ), μέτρα υγιεινής, πλάνο επι-
χειρηματικότητας, κριτήρια τοποθεσίας μελισσοκομείου, χει-
ρισμοί ξεχειμωνιάσματος και ανάπτυξης μελισσιών, αρρενο-
τόκα μελίσσια, ασθένειες, διάγνωση και θεραπείες (οικολογική 
αντιμετώπιση). Επίσης, συνενώσεις μελισσιών, ορφανά μελίσ-
σια (σημάδια, αντιμετώπιση), σμηνουργία – μέτρα πρόληψης, 
δηλητηριάσεις μελισσιών, τρόποι κτισίματος φύλλων κηρήθρας, 
μεταφορά μελισσιών, άδεια μελισσοκομικού οχήματος, συντή-
ρηση κηρηθρών, συρμάτωση πλαισίων, εξαγωγή κεριού, κηρό-
σκορος (σημάδια, αντιμετώπιση), εισαγωγή βασίλισσας, πολ-
λαπλασιασμός μελισσιών, ανθοφορίες / μελιτοφορίες (άνοιξης, 
καλοκαιριού, φθινοπώρου, βιολογική μελισσοκομία (κανονισμοί, 
φορείς πιστοποίησης), επιδότηση, συλλογή γύρης και επεξεργα-
σία, παρασκευή υποκατάστατου γύρης και γυρεόπιτας, εχθροί 
μελισσιών και αντιμετώπιση, τρύγος (τρόπος, εξοπλισμός), χει-
ρισμοί πεύκου, στοιχεία ετικέτας βάζου μελιού, συνταγές για 
ρακόμελο - παστέλι, συλλογή βασιλικού πολτού και κατανάλωση, 
συλλογή και επεξεργασία πρόπολης, μαστίχες πρόπολης, παρα-
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σκευή βάμματος πρόπολης, συνταγές κηραλοιφών, παρασκευή 
σαπουνιού, παρασκευή διαλύματος για πονόλαιμο, γυρεοδοτικά 
φυτά και πολλές εικόνες.
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Η Βιολογία της μέλισσας 
και τα προϊόντα της

«ΜοΥΣΕΙο ΦΥΣΙΚηΣ ΙΣτοΡΙΑΣ» έγραφε η επιγραφή έξω 
από το κτήριο. Μου κίνησε την περιέργεια και απο-

φάσισα να το επισκεφτώ. Ανοιξιάτικη και ηλιόλουστη η σημε-
ρινή μέρα και εγώ από νωρίς είχα αποφασίσει να πραγματοποι-
ήσω μικρή εκδρομή σε μια περιοχή που φιλοξενούσε έναν εθνικό 
δρυμό που φημιζόταν για τη μεγάλη του βιοποικιλότητα. Βρίσκο-
ντας, λοιπόν, στη διάρκεια της περιήγησής μου αυτό το μουσείο, 
άδραξα την ευκαιρία να το επισκεφτώ.

Με το που μπήκα στην κυρίως αίθουσα έμεινα άφωνος από τη 
μεγάλη ποικιλία των εκθεμάτων. Ζώα, ερπετά και έντομα βρίσκο-
νταν βαλσαμωμένα και τοποθετημένα μέσα σε ειδικές γυάλινες 
θήκες. Άρχισα με τη σειρά να τα παρατηρώ διαβάζοντας παράλ-
ληλα τις μικρές επιγραφές που είχε έκαστο και έδιναν πληροφο-
ρίες. Αλεπούδες, λύκοι, κουνάβια, φίδια, σαύρες και ένας σωρός 
άλλα είδη απέσπασαν το θαυμασμό μου.

Ξαφνικά, βρέθηκα στο τμήμα των εντόμων. Πεταλούδες, 
σκαθάρια αλλά και μέλισσες. Όπως διαπίστωσα, υπήρχε συλ-
λογή από τέσσερις φυλές μελισσών που ζουν στη χώρα. η Apis 
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mellifera macedonica στα βόρεια της χώρας, η Apis mellifera 
carnica στα δυτικά, η Apis mellifera cecropia στα κεντρικά η οποία 
πήρε το όνομά της από τον πρώτο βασιλιά της Αθήνας Κέκροπα 
και η Apis mellifera adami στα νότια. Άρχισα να διαβάζω τις πλη-
ροφορίες για αυτό το πολύτιμο έντομο. η μέλισσα, όπως ανέ-
φερε, χωρίζεται στη βασίλισσα, την εργάτρια και τον κηφήνα. 
η βασίλισσα που είναι και μία σε κάθε μελίσσι είναι και το μόνο 
αληθινό θηλυκό που γεννά γονιμοποιημένα και αγονιμοποίητα 
αβγά. Ανέφερε για αυτή ότι έχει μακριά κοιλιά και κοντή προβο-
σκίδα. Έχει κεντρί ενώ δεν έχει όργανα συλλογής και μεταφοράς 
γύρης μα ούτε και κηρογόνους αδένες. η εργάτρια από την άλλη 
σε σχέση με τη βασίλισσα έχει μικρότερο μέγεθος, μακρύτερα 
φτερά και προβοσκίδα, ενώ είναι εξοπλισμένη με όργανα συλλο-
γής και μεταφοράς γύρης και κηρογόνους αδένες. τέλος για τον 
κηφήνα ανέφερε ότι είναι πιο μεγαλόσωμος από την εργάτρια 
και έχει σώμα χοντρό, κυλινδρικό και μεγαλύτερες φτερούγες, 
ενώ δεν έχει όργανα συλλογής τροφής αλλά ούτε αδένες για την 
παραγωγή κεριού ή βασιλικού πολτού. 

Η μέλισσα
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Συνεχίζοντας μια μεγάλη επιγραφή έκανε μια βιολογική 
ανάλυση του εντόμου. Ανέφερε ότι το κεφάλι, ο θώρακας 
και η κοιλιά αποτελούν το σώμα της. Στο κεφάλι έχει δύο 
σύνθετα μεγάλα μάτια στα πλάγια που καθένα από αυτά 
αποτελείται από 3.000 ομματίδια. τα μάτια αυτά χρησι-
μεύουν για να βλέπει μακριά έξω από την κυψέλη και για 
τον προσανατολισμό σε σχέση με τον ήλιο όταν πετάει.  
Επίσης, έχει και τρία απλά μάτια στο κάτω μέρος του 
κεφαλιού για την κοντινή όραση στην κυψέλη καθώς και 
για να αντιλαμβάνεται την ένταση, το μήκος κύματος και 
τη διάρκεια δράσης του ήλιου, ώστε να καταλαβαίνει πότε 
νυχτώνει, οπότε και να επιστρέφει στην κυψέλη. Συνέχιζε 
με τις κεραίες και το στόμα. 
Δύο λοιπόν κεραίες που έχουν αισθητήρια όργανα και απο-
τελούνται από έναν κορμό και ένα άλλο τμήμα σε γωνία 
το οποίο περιλαμβάνει 11 άρθρα. το στόμα έχει τις δύο 
σιαγόνες και την προβοσκίδα. Όσο πιο μακριά είναι η προ-
βοσκίδα μιας εργάτριας, τόσο καλύτερη συλλέκτρια είναι 
μιας και χρησιμεύει στην απορρόφηση του νέκταρος από 
τα άνθη αλλά και του νερού. Στο κεφάλι επίσης υπάρχει 
το μυαλό και οι υποφαρυγγικοί αδένες που εκκρίνουν το 
βασιλικό πολτό και τη φερομόνη.
Κατόπιν ανέφερε το θώρακα που αποτελείται από τρεις 
κολλημένους δακτυλίους. Σε κάθε δακτύλιο έχει ένα ζευ-
γάρι πόδια, ενώ στο δεύτερο και τρίτο έχει κολλημένα 
δύο ζευγάρια φτερά. το ένα ζευγάρι φτερών είναι πιο 
μικρό. τα πόδια αποτελούνται από διαρθρωμένα κομμά-
τια. Ενώ τα διάβαζα αυτά παράλληλα τα εξέταζα σε μια 
μέλισσα. Ξεκινώντας από το θώρακα βρήκα το ισχίο, τον 
τροχαντήρα, το μηρό, την κνήμη και το πέλμα. το πέλμα 
απόληγε σε δύο νύχια και μια βεντούζα που της δίνουν 
την ικανότητα να προσκολλάται σχεδόν σε κάθε είδους 
επιφάνεια. το πρώτο ζευγάρι ποδιών χρησιμεύει, όπως 
έλεγε, στον καθαρισμό των κεραιών. το δεύτερο χωρίζει 
τα κουβάρια της γύρης. το τρίτο ζευγάρι είναι έτσι φτειαγ-
μένο, σαν καλάθι στο εξωτερικό μέρος της κνήμης, όπου η 
μέλισσα τοποθετεί τη γύρη που μαζεύει απ’ τα λουλούδια
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και την πλάθει, καθώς πετάει σε κόκκους που τους μετα-
φέρει στην κυψέλη. Στην εσωτερική πλευρά έχει μια σειρά 
από σκληρές τρίχες που είναι το χτένι για τη γύρη. η κοι-
λιά αποτελείται από επτά δακτυλίους. ο πρώτος ενώνει 
το θώρακα με την κοιλιά. Στην άκρη του τελευταίου υπάρ-
χει το κεντρί με το δηλητήριο. τέλος, ανέφερε τον αδένα 
Νασάνοφ που είναι ένα όργανο μικρό, λαμπερό, μεταξύ 
έκτου και έβδομου δακτυλίου, που εκκρίνει ουσίες προσα-
νατολιστικές που σημαδεύουν τις πίστες προσγείωσης και 
ότι έχει και τρίχωμα διαφορετικού χρώματος στο σώμα της.

«τις βρίσκεις ενδιαφέρουσες τις μέλισσες;» άκουσα μια φωνή 
να λέει.

Γύρισα και είδα έναν ηλικιωμένο κύριο γύρω στα εξήντα που 
μου χαμογελούσε. Όπως μου είπε, ήταν ο υπεύθυνος του μου-
σείου, διατηρούσε και ένα μικρό μελισσοκομείο και ονομαζόταν 
Γρηγόρης.

«Ναι. Πολύ ενδιαφέρον έντομο» του απάντησα.
«Πολύτιμο έντομο η μέλισσα, γιατί βοηθάει στην επικονίαση πολ-

λών φυτών. Χωρίς αυτές πολλά δε θα μπορούσαν να υπάρξουν. Να 
φανταστείς ότι ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε πει ότι, αν κάποτε οι μέλισσες 
αφανιστούν από προσώπου γης, δε θα απομείνουν στον άνθρωπο 
παραπάνω από τέσσερα χρόνια ζωής και επίσης να σου πω ότι η 
μέλισσα ζει στη Γη το λιγότερο 15 εκατομμύρια χρόνια» μου είπε.

«οφείλω να πω, κυρ-Γρηγόρη, ότι δεν το ήξερα αυτό».
Συνεχίσαμε την κουβέντα και κάποια στιγμή μου είπε: «Κάθε 

αποικία μελισσιού φιλοξενεί 10.000-40.000 εργάτριες, μια βασί-
λισσα και μπορεί και 2.000 κηφήνες. Ξέρεις ότι μας προσφέρουν 
μια ποικιλία από προϊόντα που είναι πολύτιμα για εμάς όπως: 
μέλι, βασιλικός πολτός, πρόπολη, γύρη, κερί, δηλητήριο;».

«Γνωρίζω μόνο για το μέλι και το βασιλικό πολτό. το μέλι 
πάντως βοηθάει πολύ τον οργανισμό μας» του απάντησα.

«Ναι, βέβαια. Είναι αντισηπτικό και μικροβιοκτόνο λόγω του 
υπεροξειδίου του υδρογόνου που περιέχει, της οξύτητάς του και 
της υψηλής συγκέντρωσης των ζαχάρων του. Βοηθά στην επού-
λωση των πληγών, σταματά το αίμα στις πληγές και τα τραύματα 
και προσφέρει ασηψία. το ξέρεις ότι δε δημιουργεί περιβάλλον 
για ανάπτυξη της τερηδόνας και ότι βοηθά στην απολύμανση 
του στόματος;» 
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 «Όχι δεν το γνωρίζω; του είπα παραξενεμένος.
«Ναι βέβαια είναι παράξενο αλλά είναι αλήθεια. Επίσης, κάνει 

καλό και στη καρδιά και στο κυκλοφοριακό σύστημα και διαστέλ-
λει και τα αγγεία λόγω της ακετυλοχολίνης που έχει με αποτέλε-
σμα να μειώνει την υπέρταση» μου είπε.

«Ωραία, αλλά έχω κάπου διαβάσει ότι η κατανάλωσή του κάνει 
καλό και στην καταπολέμηση της αναιμίας, μιας και αυξάνει το 
ποσοστό της αιμοσφαιρίνης λόγω του σιδήρου και του χαλκού 
που περιέχει. Ισχύει αυτό;» του είπα.

«Ναι, φυσικά και ισχύει. Ακόμη και στην παχυσαρκία βοηθά 
αλλά και σε στομαχοεντερικές παθήσεις, μιας και είναι αλκαλική 
τροφή και δρα έτσι στη μείωση της οξύτητας του στομάχου» 
μου είπε.

«Θα περίμενα, αν μου επιτρέπεται, να συμβαίνει το αντίθετο» 
του είπα έκπληκτος.

«Ναι, σαφώς, αλλά να που δεν είναι έτσι. Να πω επίσης ότι το 
μέλι δρα υπέρ της προστασίας του στομάχου από το έλκος και 
επιπλέον προστασίας του δωδεκαδακτύλου και είναι θα έλεγα 
ένα από τα καλύτερα φυσικά ελαφρά καθαρτικά. Επίσης, η γλυ-
κόζη του μελιού συμπληρώνει τις εφεδρείες του γλυκογόνου του 
ήπατος και επιπρόσθετα να σου πω ότι το μέλι περιέχει πολύ λίγη 
πρωτεΐνη και σχεδόν καθόλου αλάτι που, όπως ίσως γνωρίζεις, 
είναι κάποια στοιχεία που δεν επιτρέπονται σε ανθρώπους που 
έχουν παθήσεις νεφρών» μου είπε.

«Α! πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εξαιρετικά χρήσιμο για αυτή την 
ομάδα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα» του 
είπα.

«Σαφώς. Να ξέρεις επίσης ότι το μέλι είναι διουρητικό και 
λόγω γλυκόζης δυναμώνει και ενισχύει τον οργανισμό» μού είπε.

Άξαφνα μια ομάδα εκδρομέων έκανε την εμφάνισή της και διέ-
κοψε τη συζήτησή μας, μιας και χρειαζόταν τον κυρ-Γρηγόρη για 
την περιήγησή της στο μουσείο. τον αποχαιρέτησα και έφυγα. 
Σαν έμεινα μόνος, άρχισα να σκέπτομαι εάν άραγε και εγώ θα 
μπορούσα να εμπλακώ με τη μελισσοκομία. Βλέπεις είχα απο-
δεσμευτεί από κάποιες υποχρεώσεις και θεώρησα ότι θα ήταν 
ενδιαφέρον να γνωρίσω τον κόσμο της μέλισσας, μα και να έρθω 
και πιο κοντά στη φύση. Θα ξεκινούσα λοιπόν το εγχείρημά μου 
και όπου με έβγαζε αυτό.
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Η αρχή το ήμισυ  
του παντός 

Το καλοκαίρι με τις ζέστες έκανε την εμφάνισή του και εμένα 
με βρήκε να μελετώ γύρω από τη μελισσοκομία μετά την 

απόφαση που είχα πάρει το προηγούμενο διάστημα. Μελίσσια 
δεν είχα προμηθευτεί ακόμη και το πότε θα γινόταν αυτό θα 
εξαρτιόταν από το πόσο έτοιμος θα ήμουν από θέμα μελέτης. 

Όμως, πού να αναζητούσα βοήθεια; Ποια ήταν τα σωστά 
βήματα ώστε να έχω ένα καλό αποτέλεσμα; Αυτά και άλλα ερωτή-
ματα με ταλάνιζαν όλο αυτό το διάστημα. Ίσως βέβαια να φαντά-
ζει σε οποιονδήποτε εύκολο το ξεκίνημα, αλλά δεν είναι. η αρχή 
είναι το ήμισυ του παντός και για αυτό πρέπει αρκετά σημεία 
να προσεχτούν, ώστε να αποφευχθούν πολλά λάθη που μπορεί 
να αποβούν μοιραία για τα μελίσσια. Πρόκειται στην ουσία για 
μια επένδυση σε χρόνο και χρήμα, οπότε, για να μην πάνε όλα 
στράφι, πρέπει κάποιος να μελετήσει καλά όλες τις κινήσεις του 
για να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ενώ αναρωτιόμουν πώς να ξεκινήσω, ξαφνικά θυμήθηκα ότι 
κάπου στην πόλη σε ανύποπτο χρόνο είχα δει μια πινακίδα σε ένα 
κτήριο, που ανέφερε ότι εκεί έδρευε ο μελισσοκομικός σύλλο-
γος του νομού. Θα πήγαινα, λοιπόν, να τους επισκεφτώ και σκε-
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φτόμουν να τους έθετα και κάποια ερωτήματα, όπως και τελικά 
έκανα. 

Ένα απόγευμα, λοιπόν, διάβαινα την πόρτα του συλλόγου. Με 
το που μπήκα μέσα συνάντησα έναν ηλικιωμένο κύριο που καθό-
ταν σε ένα γραφείο και διάβαζε ένα περιοδικό για τα μελίσσια.

τον χαιρέτησα και συστηθήκαμε. ονομαζόταν Επαμεινώνδας 
και ήταν ο ταμίας του συλλόγου. Όπως μου ανέφερε, χρόνια 
ασχολιόταν με τα μελίσσια και ήταν πρόθυμος να δώσει όποια 
πληροφορία ήθελα γύρω από το θέμα. Άδραξα λοιπόν την ευκαι-
ρία να του θέσω τα ερωτήματα που μέρες τώρα προσπαθούσαν 
να βρουν απάντηση.

«Πώς να ξεκινήσω την ενασχόλησή μου με τη μελισσοκομία;» 
τον ρώτησα κάποια στιγμή.

«Πρέπει να σου πω ότι, εάν θες να ασχοληθείς με τα μελίσ-
σια και ειδικά, εάν στοχεύεις στη νομαδική μελισσοκομία, πρέπει 
να έχεις καλή φυσική κατάσταση και όχι μυοσκελετικά προβλή-
ματα. Πολλές φορές θα χρειαστεί να κουβαλήσεις κυψέλες που 
το βάρος τους μπορεί να κυμαίνεται από 10 με 40 κιλά. Επίσης 
η όραση σου πρέπει να είναι καλή, γιατί απαιτείται πολύ καλή 
παρατήρηση, μιας και από αυτή ο μελισσοκόμος παίρνει πολύ-
τιμες πληροφορίες. Ειδικά για το γόνο. Εννοώ τη γέννα. Βέβαια 
υπάρχουν και τα γυαλιά οράσεως. Αλλά δε μου λες. Μήπως 
είσαι εντομόφοβος ή μήπως είσαι αλλεργικός στη μέλισσα;» με 
ρώτησε.

«Όχι, δε φοβάμαι τα έντομα. Αλλά αλλεργικός δεν ξέρω. Αν 
είμαι, κύριε Επαμεινώνδα, δε γίνεται να ασχοληθώ;».

«Αν είσαι αλλεργικός, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο, 
μιας και θα είναι επικίνδυνο για την ίδια σου τη ζωή. Δε 
μιλάμε για ένα απλό οίδημα, αλλά για συμπτώματα όπως: 
ζάλη ή ίλιγγο, τάση για λιποθυμία, δυνατό πονοκέφαλο, 
αδυναμία, δύσπνοια, κράμπες στο στομάχι, οίδημα στην 
τραχηλική χώρα, ναυτία, εμετό ή διάρροια, σπυράκια ή 
φούσκες με υγρό τοπικά γύρω από το σημείο του κεντρί-
σματος ή ακόμη και σε όλο το σώμα. Βέβαια το ποια 
συμπτώματα θα παρουσιάσει από όλα κάποιος εξαρτάται 
από τον οργανισμό του.
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τα συμπτώματα που σου περιέγραψα μπορεί να αρχίσουν 
αμέσως με το κέντρισμα της μέλισσας ή μετά παρέλευση 
30-40 λεπτών και να διαρκέσουν για ώρες. η ανικανότητα για 
αναπνοή ή η αναφυλαξία εμφανίζονται αμέσως μετά το τσί-
μπημα. τελευταία πάντως υπάρχουν πλέον θεραπείες απευ-
αισθητοποίησης. Δεν ξέρω όμως εάν θέλεις να μπεις σε όλη 
αυτή τη διαδικασία. τέλος πάντων, καλύτερα να επισκεφτείς 
έναν ιατρό δερματολόγο και να κάνεις μια αντιαλλεργική εξέ-
ταση, προτού κάνεις οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Είναι πολύ 
σημαντικό. Αν τα αποτελέσματα είναι καλά ή εάν δεν είναι 
και κάνεις τη θεραπεία απευαισθητοποίησης, και όποτε είσαι 
έτοιμος τέλος πάντων τα ξαναλέμε» μου απάντησε.

 
«Κατάλαβα, κύριε Επαμεινώνδα. Δώσε μου τον αριθμό τηλε-

φώνου σου, αν είναι όλα καλά, για να επικοινωνήσω μαζί σου, 
να σε ρωτήσω κάποια θέματα γύρω από τη μελισσοκομία» και 
έβγαλα την ατζέντα μου.

Στη συνέχεια, αφού πήρα τον αριθμό τηλεφώνου του, τον 
χαιρέτησα και έφυγα. Λίγες μέρες μετά έκανα την αιματολογική 
εξέταση και όλα βγήκαν καλά. Ανακουφίστηκα, και αμέσως πήρα 
τηλέφωνο τον κύριο Επαμεινώνδα. του ανακοίνωσα το αποτέ-
λεσμα της εξέτασης και κατόπιν του είπα: «Να έρθω να κάνω 
εγγραφή στο σύλλογο;».

«Μπορείς να κάνεις εγγραφή στο σύλλογο αλλά για να 
προμηθευτείς μελισσοκομικό βιβλιάριο θα πρέπει να 
έχεις δέκα μελίσσια. Όταν, λοιπόν, με το καλό αποκτήσεις 
δέκα μελίσσια, θα έρθεις εδώ και θα κάνεις μια αίτηση. 
Θα σου χορηγήσουμε μια βεβαίωση για την κατοχή των 
μελισσιών σου την οποία στη συνέχεια θα την προσκομί-
σεις στη Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής με σκοπό την εγγραφή σου στο μητρώο μελισσοκο-
μικών εκμεταλλεύσεων και την έκδοση μελισσοκομικού 
βιβλιαρίου. Κατάλαβες;» με ρώτησε.

«Ναι. Κατόπιν τι θα έκανα;» τον ρώτησα.
«Στο γραφείο που θα επισκεπτόσουν θα έκανες μια αίτηση - 

δήλωση εις διπλούν και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για 
την ακρίβεια των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων σου, καθώς 
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επίσης θα προσκόμιζες και δυο πρόσφατες φωτογραφίες σου 
τύπου διαβατηρίου. Να μην ξεχάσω και τα αποδεικτικά απόκτη-
σης των μελισσιών. Από εκείνο λοιπόν το γραφείο θα προμηθευ-
όσουν έναν κωδικό που θα ήταν μοναδικός» μου είπε.

«Έναν κωδικό; τι μορφής θα είναι αυτός, κύριε Επαμει-
νώνδα;». 

«Θα ήταν της μορφής EL xxx/nnn όπου: EL: σημαίνει Ελλάδα, 
xxx: ο κωδικός του νομού, nnn: ο αύξων αριθμός του μελισσο-
κόμου στα όρια του συγκεκριμένου νομού. Αυτόν θα έπρεπε 
να τον πυροσφραγίσεις επάνω στις κυψέλες σου και μάλιστα 
στο μπροστινό μέρος αυτής και στο κέντρο. Για να καταλάβεις, 
4 εκατοστά επάνω από την πόρτα. Όταν, λοιπόν, το κάνεις και 
αυτό, θα υποβάλεις αίτηση χορήγησης βεβαίωσης επιτόπιου 
ελέγχου για τη διαπίστωση σήμανσης των κυψελών, ώστε ένας 
υπάλληλος του γραφείου να έρθει μετά από ραντεβού να δει 
τα μελίσσια με τον κωδικό χαραγμένο στην κάθε κυψέλη και 
να πιστοποιήσει τη σήμανσή της καθώς και τον αριθμό των 
κυψελών. Αν τα βρει όλα καλά, θα σου παραδώσει σε λίγες 
μέρες δωρεάν το μελισσοκομικό βιβλιάριό σου που κάθε δυο 
χρόνια βέβαια θα θέλει ανανέωση. Δηλαδή στα δυο χρόνια το 
παλαιό μελισσοκομικό σου Βιβλιάριο θεωρείται ή κατατίθεται 
για έκδοση νέου ή σε κάθε μεταβολή του αριθμού των μελισσο-
σμηνών μεγαλύτερη ή ίση με το 10% των υπαρχόντων και για 
αριθμό είπαμε τουλάχιστον 10 μελισσοσμηνών» μου απάντησε.

«Μια στιγμή όμως, κύριε Επαμεινώνδα. τι εννοείς να τον 
πυροσφραγίσω τον αριθμό στις κυψέλες;».

«Υπάρχει μια ειδική μεταλλική συσκευή που ονομάζεται 
πυροσφραγίδα που με τη βοήθεια της φλόγας χαράζει τον 
αριθμό σου στο ξύλο της κυψέλης. Μπορείς να την αγορά-
σεις ή από κάποιον γνωστό σου μελισσοκόμο να δανειστείς τη 
δική του». Α! να μην ξεχάσω να σου πω εάν αγοράσεις μελισ-
σοσμήνη με τις κυψέλες του προμηθευτή μαζί, τότε την παλιά 
πυροσφράγιση την αφήνεις ως έχει και βάζεις και τη δική σου 
δίπλα» μου απάντησε.

«Ωραία, κύριε Επαμεινώνδα, κατάλαβα. Όμως να σε ρωτήσω 
κάτι ακόμη. Θέλω να μελετήσω τη μελισσοκομία. Έχεις να μου 
προτείνεις κάτι γύρω από αυτό;».

«Μπορείς να αγοράσεις κάποια βιβλία ή να τα δανειστείς από 
κάποια δημόσια βιβλιοθήκη. τα βιβλία να είναι λίγο απλά στη 
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γραφή και να σε βάζουν σιγά-σιγά στο θέμα. Μην πας κατευθείαν 
στα βαθιά. Ας πούμε δε χρειάζεται να μάθεις από την αρχή τεχνι-
κές πολλαπλασιασμού των μελισσιών, όταν δεν ξέρεις καλά-καλά 
πώς είναι δομημένη η κοινωνία της μέλισσας. Είμαι σαφής;» με 
ρώτησε.

«Απολύτως, κύριε Επαμεινώνδα. τίποτα άλλο που μπορώ να 
κάνω γύρω από αυτό το θέμα;».

«Ναι, σίγουρα. Μπορείς να εγγραφείς συνδρομητής σε μελισ-
σοκομικά περιοδικά, αλλά και να κάνεις και αναζήτηση πληροφο-
ριών στο διαδίκτυο. Όμως εκεί υπάρχει μια δυσκολία, καθώς η 
ροή των πληροφοριών είναι μεγάλη και χρειάζεται μια εμπειρία, 
προκειμένου να φιλτράρεις τις πληροφορίες και να αποφασίσεις 
τι θα κρατήσεις τελικά από αυτά που σου προτείνουν. Βέβαια το 
καλύτερο από όλα είναι άλλο» μου είπε.

«Ποιο, κύριε Επαμεινώνδα;» τον ρώτησα, με έκδηλη ανυπο-
μονησία.

«Να γνωρίσεις κάποιον μελισσοκόμο με κάποια χρόνια πείρας 
στη μελισσοκομία και να προσφέρεις εθελοντική εργασία στα 
δικά του μελίσσια, έτσι ώστε να διδαχθείς μέσα από την πράξη. 
Αν βρεθεί τέτοια περίπτωση, μη διστάσεις ακόμη και να κουβα-
λήσεις τα μελίσσια του, προκειμένου να λάβεις τη βοήθεια αυτή» 
μου αποκρίθηκε. 

«Πολύ ωραία. Νομίζω αυτά είναι αρκετά για να ξεκινήσω» του 
είπα χαμογελώντας.

«Α! κάτι ξέχασα. Μπορεί κάποιος να πληρώσει κάποια χρή-
ματα και να παρακολουθήσει σεμινάρια σε κάποια ειδικά κέντρα 
εκπαίδευσης μελισσοκομίας ή δωρεάν στα κέντρα εκπαίδευσης 
«ΔηΜητΡΑ» του οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης» μου είπε.

Αφού τελειώσαμε την κουβέντα μας, τον ευχαρίστησα και 
έκλεισα το τηλέφωνο. 

Μετά από λίγες μέρες στάθηκα τυχερός, μιας και το τοπικό 
κέντρο εκπαίδευσης αγροτών «ΔηΜητΡΑ» της περιοχής μου 
διοργάνωσε σεμινάριο γύρω από τη μελισσοκομία, οπότε υπέ-
βαλα μια αίτηση και το παρακολούθησα. Βέβαια το θέμα του ήταν 
για την παραγωγή βασιλικού πολτού, αλλά στα διαλείμματα όλο 
και έπαιρνα το θάρρος και πλησίαζα το δάσκαλο και έκανα τις 
ερωτήσεις μου. Αυτός με άκουγε με προσοχή και μου απαντούσε 
υπομονετικά σε όλες τις απορίες μου.
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Αναζήτηση αγοράς  
μελισσιών 

Είχα αρχίσει να νιώθω ότι φθάνει επιτέλους ο καιρός που 
έπρεπε να προμηθευτώ τα μελίσσια, μιας και θεωρούσα ότι 

η μελέτη είχε προχωρήσει αρκετά. Αλλά από πού να τα προμη-
θευόμουν; Με πόσα να ξεκινούσα την ενασχόλησή μου; Ήταν η 
κατάλληλη εποχή το φθινόπωρο για την αγορά μιας και το προ-
σεχές χρονικό διάστημα θα έκανε την εμφάνισή του; 

Αυτά σκεφτόμουν, όταν περνώντας ένα Σάββατο από το βιβλι-
οπωλείο του κυρ-Σοφοκλή, αποφάσισα να αγοράσω ένα ακόμη 
βιβλίο που να αναφέρεται στη μέλισσα. Βιβλιοπωλείο με ιστορία 
και πασίγνωστο στη γύρω περιοχή το βιβλιοπωλείο αυτό. το είχε 
κληρονομήσει από τον πατέρα του και τώρα που κόντευε για 
σύνταξη τα ηνία του καταστήματος θα τα αναλάμβανε ένας από 
τους γυιους του. 

Μπήκα στο κατάστημα και αμέσως είδα εκατοντάδες τίτλους 
σε ράφια αλλά και στοιβαγμένοι δεξιά-αριστερά. Πραγματικός 
θησαυρός αυτό το βιβλιοπωλείο. Μπορούσες να βρεις τίτλους 
εκατοντάδων συγγραφέων και μάλιστα και πολύ παλιών εκδό-
σεων.
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«Καλημέρα κυρ-Σοφοκλή. Πώς είσαι;» του είπα, μόλις είδα 
την ευγενική φυσιογνωμία του. 

Ασπρομάλλης και με ένα λεπτό γενάκι στο σαγόνι ο κυρ-
Σοφοκλής σού έδινε την εντύπωση ενός πολύ φιλοσοφημένου 
ανθρώπου. 

«Καλώς τον. Πώς από δω σήμερα σαββατιάτικα;» με ρώτησε, 
μιας και ήξερε ότι συνήθως τα Σάββατα αυτή την ώρα είμαι στη 
λέσχη σκακιού. 

«Είπα να ρίξω μια ματιά στα βιβλία;» του απάντησα.
«Για το γνωστό θέμα;» με ρώτησε, και μου έκλεισε το μάτι 

με νόημα. 
Είχαμε συζητήσει για το θέμα που με απασχολούσε με τη 

μελισσοκομία στις προηγούμενες συναντήσεις μας και μάλιστα 
μου είχε προτείνει και μια σειρά από τίτλους βιβλίων γύρω από 
αυτό.

«Ναι, βέβαια» του απάντησα γνέφοντας καταφατικά.
«τότε να μην σε κρατάω. Ξεκίνα την αναζήτηση. Ξέρεις σε πια 

ράφια να ψάξεις» μου αποκρίθηκε.
Άρχισα να ψάχνω τα ράφια. Σε λίγο είχα στα χέρια μου μια 

μικρή στοίβα από αυτά, οπότε πήγα και κάθισα στο μικρό ανα-
γνωστήριο που είχε σε μια γωνία το βιβλιοπωλείο, ώστε να επι-
λέξω αυτό που θα αγόραζα. Θα είχε περάσει κάνα μισάωρο, όταν 
ακούω μια φωνή να με ρωτά: «Μελισσοκόμος;».

Σήκωσα το κεφάλι μου απορημένος και είδα μια κυρία να μου 
χαμογελάει. Περιποιημένο ντύσιμο και τα μαλλιά πιασμένα κότσο 
σού έδινε την εντύπωση γυναίκας φινετσάτης και με μόρφωση. 
την έκανα γύρω στα εξήντα.

«Προσπαθώ να γίνω» της είπα χαμογελώντας και συστήθηκα.
Μου συστήθηκε και αυτή με τη σειρά της ως Πελαγία Εκίζο-

γλου.
«Πολλή μελέτη παρατηρώ και καλά κάνετε, αν σκοπεύετε να 

εμπλακείτε στη μελισσοκομία. Πρέπει να μάθεις πολλά πρώτα 
για τη δομή της κοινωνίας των μελισσών, προτού ανοίξεις μια 
κυψέλη» μου είπε κοιτώντας με στα μάτια.

«Από τα λεγόμενά σας μου δίνετε την εντύπωση, κυρία Πελα-
γία, ότι γνωρίζετε για το θέμα. Έχετε ασχοληθεί με μελίσσια;».

«Είναι σαν να με ρωτάτε εάν ξέρω να περπατάω. Λοιπόν ακού-
στε. Παρότι σπούδασα γιατρός, πάντα συντηρούσα μέχρι πρό-
σφατα μερικές κυψέλες με μελίσσια. Βλέπετε, ο πατέρας μου 
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φρόντισε να μου περάσει το μικρόβιο στο αίμα από μικρή ηλικία, 
μιας και ο ίδιος αλλά και ο παππούς μου ασχολιόνταν με αυτά. 
Να σκεφτείτε ότι ο παππούς μου που καταγόταν από τη Μικρά 
Ασία, όταν έφυγε αναγκαστικά από εκεί με τη Μικρασιατική κατα-
στροφή του 1922 και άφησε τα κοφίνια με τα μελίσσια, πάντα 
αναρωτιόταν με πίκρα για χρόνια αν θα τα βρήκε κανένας να τα 
φροντίσει» μου απάντησε και κοίταξε με ένα απλανές βλέμμα έξω 
από το παράθυρο του βιβλιοπωλείου. 

Άδραξα την ευκαιρία να τη ρωτήσω: «Θα μπορούσατε ίσως να 
με βοηθήσετε με ένα πρόβλημα που έχω όσον αφορά τα μελίσ-
σια;».

«τι ακριβώς σας απασχολεί;» με ρώτησε και συγκέντρωσε το 
βλέμμα της σε εμένα.

«Να! θέλω επιτέλους να αγοράσω μελίσσια, αλλά δεν ξέρω 
πού να αποταθώ και βέβαια τι να προσέξω. Έχω μελετήσει κάποια 
πράγματα που αφορούν την αγορά αλλά θα ήθελα να ακούσω 
και εσάς που έχετε μεγάλη πείρα» τής είπα.

«Λοιπόν άκου. Καταρχήν θα πρέπει να επιλέξεις την κατάλ-
ληλη εποχή για αγορά. Πότε σκέφτεσαι να τα αγοράσεις;» με 
ρώτησε.

«Αυτό το μήνα που μας έρχεται. το Σεπτέμβριο. Από την άλλη 
βέβαια, σκέφτομαι να περιμένω την Άνοιξη» της απάντησα.

«Θα σου πρότεινα το Σεπτέμβριο για τους εξής λόγους. 
Καταρχήν το φθινόπωρο είναι η αρχή της μελισσοκομικής 
χρονιάς. Πέρα από αυτό το γεγονός αγοράζοντας τώρα 
έχεις όλο το διάστημα σιγά-σιγά να ασχοληθείς μέχρι την 
άνοιξη που τότε βέβαια υπάρχει μεγάλος φόρτος εργα-
σίας για το μελισσοκόμο. Μπορείς, λοιπόν, να αγοράσεις 
μερικά μελίσσια το Σεπτέμβριο. Θα πρότεινα παραφυά-
δες του Αυγούστου» μου είπε.
«τι εννοείτε παραφυάδες;» τη ρώτησα.
«Παραφυάδες εννοώ τα νέα μελίσσια που προέκυψαν 
μετά από το χωρισμό τους με τα αρχικά και έβγαλαν 
φυσικά και δικές τους νέες γονιμοποιημένες βασίλισσες 
ή έχει εισαχθεί ήδη γονιμοποιημένη βασίλισσα» μου απά-
ντησε.
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«Α! ναι, τώρα θυμήθηκα ότι το έχω διαβάσει κάπου» της είπα 
χαμογελώντας.

«Ωραία. Χαίρομαι που το ακούω. Μπορείς λοιπόν να πάρεις 
μικρά μελίσσια τώρα το Σεπτέμβριο που το καθένα να “πατάει” 
σε πέντε πλαίσια» μου είπε.

«τι εννοείτε, κυρία Πελαγία, να “πατάει”;».
«Εννοώ να είναι καλυμμένα και τα πέντε πλαίσια με πληθυσμό 

από μέλισσες και μάλιστα να μην υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές 
παραμορφωμένες ή χωρίς φτερά μέλισσες, γιατί αυτό θα δήλωνε 
ίσως κάποια ασθένεια. Βέβαια ασθένεια μπορεί να δήλωνε και το 
γεγονός να βλέπεις μπροστά στην κυψέλη υπερβολικό αριθμό 
από νεκρές μέλισσες ή πολλά περιττώματα από αυτές μέσα και 
έξω από την κυψέλη» μου απάντησε.

«Ναι, αλλά γιατί να μην αγοράσω μελίσσια με τρία πλαίσια 
πληθυσμού και έτσι να δώσω και λιγότερα χρήματα, μιας και από 
ό,τι έχω μάθει, η χρέωση αυτών γίνεται ανάλογα με τα πλαίσια;» 
τη ρώτησα.

«Γιατί είναι πολύ μικρά τα μελίσσια αυτά και μπορεί να μην 
επιζήσουν το χειμώνα. Να τα χάσεις ή ακόμη, ακόμη την άνοιξη 
να μην μπορέσεις να τα ετοιμάσεις για παραγωγή μελιού» μου 
είπε με νόημα.

«Καλώς, κυρία Πελαγία. Επανέρχομαι για την εποχή. Γιατί 
είπαμε φθινόπωρο η αγορά;».

  Νεκρή μέλισσα
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«Γιατί προμηθεύεσαι μελίσσια και έχεις όλο το διάστημα μέχρι 
την άνοιξη να εξοικειωθείς με αυτά και να τα ετοιμάσεις για παρα-
γωγή. Άσε που και η αγορά μελισσιών αυτή την εποχή είναι η 
φθηνότερη» μου αποκρίθηκε.

«Ωραία, αλλά τι εννοείτε, κυρία Πελαγία, να εξοικειωθώ με 
αυτά;».

«Εννοώ να μάθεις να τα διαχειρίζεσαι σωστά. Ένας λάθος χει-
ρισμός μπορεί να επιφέρει και το τέλος αυτών και βέβαια άλλο 
να έχεις να διαχειριστείς μελίσσια με δέκα χιλιάδες μέλισσες 
έκαστο και άλλο με είκοσι χιλιάδες και περισσότερες, ειδικά όταν 
μελλοντικά θα προσθέσεις και όροφο. Άρα βγαίνεις διπλά κερδι-
σμένος. Από τη μία δε δίνεις πολλά χρήματα που θα έδινες την 
άνοιξη για αγορά – και λογικό είναι αυτό μιας και ο μελισσοκόμος 
τα ξεχειμωνιάζει και τα αναπτύσσει με δικά του έξοδα και δεύ-
τερον και σημαντικότερο μαθαίνεις σιγά-σιγά όλο αυτό το διά-
στημα πριν από την επερχόμενη άνοιξη που τότε, όπως είπαμε, 
έχει αυξημένο φόρτο εργασίας και μπορεί να πελαγώσεις» μου 
αποκρίθηκε.

 «Κατάλαβα. Με πόσα μελίσσια θα μου προτείνατε να 
ξεκινήσω;» τη ρώτησα.
«Θα έλεγα μέχρι πέντε. Θεωρώ ότι παραπάνω ίσως να 
πελάγωνες ή να μην έχεις τον απαιτούμενο χρόνο για να 
τα διαχειριστείς. Έχω δει εγώ στα τόσα χρόνια ανθρώ-
πους να ξεκινούν και με εκατό μελίσσια και στο χρόνο 
να τους έχουν μείνει ελάχιστα ή και καθόλου. Με λίγα 
μπορείς να πειραματιστείς και λάθος να κάνεις – που θα 
κάνεις, μικρό το κακό» μου απάντησε.

«Ναι, καταλαβαίνω και έχετε δίκιο. Αλλά πείτε μου τι να προ-
σέξω στην αγορά; Πιστεύω να μη σας κούρασα, αλλά βλέπετε δε 
βρίσκω εύκολα άνθρωπο για κουβέντα επί του θέματος» της είπα. 

«Όχι, καθόλου. Απολαμβάνω τη συζήτηση. Λοιπόν, για να 
επανέρθουμε στο θέμα, να σου πω ότι το νέο μελισσοκόμο τον 
βλέπουν πολλοί ως ένα γεμάτο πορτοφόλι. Εννοώ ότι υπάρχουν 
κάποιοι επιτήδειοι στο χώρο που θα θελήσουν να σου πουλήσουν 
φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γι’ αυτό θέλει πολύ προσοχή» 
μου αποκρίθηκε.

«τι εννοείτε, κυρία Πελαγία, με αυτό;».
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«Κατά την αγορά πρέπει να αναζητήσεις σε κάθε μελίσσι τη 
βασίλισσα. Αυτό να το ζητήσεις επιτακτικά. Μη σου πει απλά ο 
μελισσοκόμος ότι είναι νέα η βασίλισσα και όχι γερασμένη και 
στηριχθείς σε αυτό και μόνο» μου απάντησε.

«τι νέα και όχι γερασμένη;» τη ρώτησα με μια απορία ζωγρα-
φισμένη στο πρόσωπο μου.

«Άκου. Θέλουμε να είναι μικρή ηλικιακά η βασίλισσα. Όπως 
θα έχεις ίσως ήδη διαβάσει, ζει μέχρι πέντε χρόνια. Όσο τα χρό-
νια περνούν, ειδικά μετά τα πρώτα δυο ο αριθμός των αβγών 
που γεννά μειώνεται με αποτέλεσμα να μειώνεται και η δύναμη 
που μελισσιού, που τι σημαίνει αυτό;» με ρώτησε χαμογελώντας.

«Μειωμένη παραγωγή μελιού» τής απάντησα μηχανικά.
«Μπράβο, πολύ καλά. Μελέτησες βλέπω. Να προσθέσω επί-

σης προσβολή μεγαλύτερη από αρρώστιες και τάση για σμη-
νουργία. Δηλαδή το μελίσσι, όταν είναι αδύναμο, δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει διάφορες αρρώστιες που μπορεί να το μαστίζουν, 
που δεν είναι και λίγες, εδώ που τα λέμε, και επίσης μπορεί να 
εγκαταλείψει την κυψέλη, όταν είναι γερασμένη η βασίλισσα. 
Κατάλαβες;» με ρώτησε.

«Ναι, αλλά πώς θα ξέρω την ηλικία της βασίλισσας;» τη 
ρώτησα.
«η νέα βασίλισσα είναι ζωηρή, ανοιχτόχρωμη καστανή με 
μακριά κοιλιά, με ακέραια τα φτερά και έχει χνούδι στο 
πίσω μέρος. Επίσης ο γόνος στα κελλιά των κηρηθρών 
είναι υγιής» μου είπε.
«τι εννοείτε υγιής;» της είπα.
«Απλά, εννοώ η γέννα της είναι συμπαγής και ομοιό-
μορφη, συνεχόμενη χωρίς κενά κελλιά και καλύπτει όλη 
την κηρήθρα από ορθοστάτη σε ορθοστάτη. τα καλυμ-
μένα κελλιά του γόνου έχουν χρώμα ανοιχτό καφέ και δεν 
είναι βυθισμένα. Αυτός ο γόνος, όσο και να εκτείνεται, 
έχει ομόκεντρες ζώνες από γύρες και μέλι στο επάνω 
μέρος της κηρήθρας, ώστε οι παραμάνες μέλισσες μπο-
ρούν άμεσα να ταΐζουν το γόνο.

Επαναλαμβάνω όμως και πάλι ότι σε όποιον μελισσοκόμο 
αποφασίσεις να στραφείς για την αγορά πρέπει να ζητήσεις 
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  Βασίλισσα στο μελίσσι

  Συμπαγής γόνος
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οπωσδήποτε να σου δείξει τη βασίλισσα σε κάθε μελίσσι» μού 
απάντησε.

«Καλώς, αλλά μια στιγμή όμως. τι εννοείτε, κυρία Πελαγία, με 
τον όρο παραμάνες;» τη ρώτησα, μιας και μου διέφευγε.

«οι εργάτριες μέλισσες έχουν διάφορους ρόλους. οι παραμά-
νες μέλισσες ή μέλισσες-τροφοί είναι αυτές που διατηρούν στα-
θερή τη θερμοκρασία του γόνου και γενικά τον φροντίζουν. Υπάρ-
χουν επίσης οι μέλισσες καθαρίστριες, οι μέλισσες φρουροί της 
εισόδου της κυψέλης και οι συλλέκτριες μέλισσες που συλλέγουν 
νέκταρ, γύρη και νερό και πέρα από αυτές οι κηφήνες που είναι 
υπεύθυνοι για τη γονιμοποίηση των βασιλισσών» μού απάντησε.

«Απίστευτο πόση οργάνωση έχει το μελίσσι. Αλλά πείτε μου 
να τα προμηθευτώ τα μελίσσια μαζί με τις κυψέλες του πωλητή 
μελισσοκόμου;» τη ρώτησα.

«Ναι, μπορείς να το κάνεις, αν και θα πρότεινα να ετοιμάσεις 
τις δικές σου κυψέλες. τέλος πάντων, αν πάρεις του πωλητή, να 
προσέξεις την κατάστασή τους και γενικά αν αυτές καθώς και τα 
εξαρτήματά τους είναι παλαιά ή καινούργια. Α! να μην ξεχάσω 
πέρα από αυτά σε πολλές περιπτώσεις αρκετοί μελισσοεκτροφείς 
εκδίδουν υγειονομικά πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη μη ύπαρξη 
ασθενειών. Βέβαια, εάν είχες μελίσσια και έπαιρνες επιπλέον, θα 
τα έβαζες ξεχωριστά από τα άλλα για ένα διάστημα, γιατί παρά το 
πιστοποιητικό μπορεί να υπάρχει πρόβλημα» μου είπε.

  Γόνος με στεφάνωμα
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«Κατάλαβα. τι άλλο να προσέξω, κυρία Πελαγία;».

«οι κυψέλες να είναι φτειαγμένες από εργοστάσιο κυψε-
λών με σταθερές διεθνείς διαστάσεις και όχι από κάποιο 
ξυλουργείο, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται προβλή-
ματα, όταν θέλεις να ανταλλάξεις πλαίσια από κυψέλη 
σε κυψέλη. Επίσης πρόσεξε να μην είναι σάπιος ο πάτος 
και το ξύλο να είναι καλής ποιότητας. τέλος, να σου πω 
να προσέξεις να είναι καλά βαμμένες, αλλιώς το ξύλο 
διαβρώνεται γρήγορα» μου είπε.
«Κατάλαβα. Από θέμα κηρηθρών τι να προσέξω;» τη 
ρώτησα.
«Να μην είναι μαύρες και παραμορφωμένες, γιατί έχουν 
κατάλοιπα από εφαρμογές φαρμάκων που έχουν γίνει 
στο παρελθόν και μπορεί να γίνει και μετάδοση ασθε-
νειών» μού απάντησε.

«Α! αυτό είναι πολύ σημαντικό» της είπα. 
«Εάν, κυρία Πελαγία, κάποιος ήθελε να ασχοληθεί βιοπορι-

στικά με τη μελισσοκομία, δηλαδή να την ασκεί ως κύριο επάγ-
γελμα, τι θα τον συμβουλεύατε; Ποια απόδοση από μέλι ανά 
κυψέλη θεωρείται καλή και ποιες οι τιμές πώλησης του μελιού;» 
τη ρώτησα με περιέργεια.

«Κρίσιμα ερωτήματα. Ας τα δούμε σιγά-σιγά. Από θέμα από-
δοσης προσπαθούμε να πάρουμε 20 και πλέον κιλά από κάθε 
κυψέλη. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: εμπει-

  Μαύρη κηρήθρα
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ρία μελισσοκόμου, καιρικές συνθήκες, ανθοφορίες, ασθένειες, 
κατάσταση βασίλισσας, ανάπτυξη μελισσιού και ούτω καθεξής. 
Για να πάρουμε αυτά τα κιλά μπορεί να χρειαστεί να τρυγήσουμε 
2 φορές. Βασικά μπορούμε να κάνουμε μέχρι 3 τρύγους. Βέβαια 
στα νησιά κάνουν από μισό έως 1,5 τρύγους. Μια κακή χρονιά 
πάντως θα έλεγα ότι κυμαίνεται από 10-20 κιλά ανά κυψέλη, ενώ 
μια καλή μπορεί να ξεπεράσει και τα 30 κιλά ανά μελίσσι. η τιμή 
στο μέλι εξαρτάται από το είδος και τη ζήτηση. τα ανθόμελα μπο-
ρεί να πουληθούν 7-10 € το κιλό ενώ το μέλι από θυμάρι 12-25 €. 
το μέλι από πεύκο 9-10 €, το μέλι από ρείκι 9-15 €, από έλατο 
12-15 €. το βιολογικό 15 € και επάνω. Κατάλαβες;» με ρώτησε.

Έγνεψα καταφατικά το κεφάλι μου και αυτή συνέχισε.
«Ας υποθέσουμε ότι κάποιος προμηθεύεται τα μελίσσια το 

φθινόπωρο, μιας και τότε ξεκινά, όπως είπα και πριν, η μελισσο-
κομική χρονιά. Υποθέτουμε επίσης ότι αγοράζει 10 μελίσσια με 
ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για έναν αρχάριο μελισσοκόμο 
και επιδιώκει να τα πολλαπλασιάσει χρονιά με τη χρονιά για να 
φτάσει κάποια στιγμή να έχει ένα καλό αριθμό μελισσοσμηνών» 
μού είπε και στη συνέχεια πήρε έναν μολύβι και άρχισε να σχεδι-
άζει πίνακες με τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και διάφορες περι-
πτώσεις δημιουργώντας ένα πλάνο σε βάθος χρόνου. 
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Αρχικό στάδιο

Προμήθεια 10 μελισσιών των 5 πλαισίων:  

5 x 10 € x 10=500 €

Αγορά 10 μονών κυψελών  

10 x 30 € =300 €

Εξοπλισμός βασικός: 200 €
10 πατώματα με πλαίσια και φύλλα κηρήθρας: 250 €
Για μελέτη: 100 €

Σύνολο εξόδων: 1.350 €

1η Μελισσοκο-

μική χρονιά

(Οκτώβριος-

Σεπτέμβριος)

10 μελίσσια + 

10 παραφυάδες

Να διπλασιάσουμε τα μελίσσια, οπότε:

Αγορά 10 κυψελών διώροφων: 10 x 45 €=450 €

Στερεά τροφή χρονιάς: 100 €

Διεγερτική τροφοδότηση (άνοιξη-φθινόπωρο)/Ζαχ.: 

4 κιλά/μελίσσι x 10 x 1 € =40 €

Θεραπεία: 40 € (4 €/μελίσσι)

Καύσιμα: 100 €

Εξοπλισμός γενικός (σήτες πρόπολης, γυρεοπαγί-

δες, ταΐστρες, σύρμα, φύλλα κηρήθρας): 100 €

Σύνολο εξόδων: 830 €

Παραγωγή μελιού:

10 x 15 κιλά x 10 € = 1.500 €
Σύνολο εσόδων: 1.500 €
Παρατηρήσεις: Πολλαπλασιάζουμε τα μελίσσια 

διαιρώντας το καθένα. Πολλαπλασιάζουμε αρχές 

Αυγούστου.
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2η Μελισσοκομική 

χρονιά

20 μελίσσια  

παραγωγικά + 

10 παραφυάδες

Αυξάνουμε τα μελίσσια κατά 10, οπότε:

Αγορά 10 κυψελών διώροφων: 10 x 45 € = 450 €

Στερεά τροφή χρονιάς: 200 €

Διεγερτική τροφοδότηση (άνοιξη-φθινόπωρο)/

Ζαχ.: 4 κιλά/μελίσσι x 20 x 1 € = 80 €

Θεραπεία: 80 € (4 € ανά κυψέλη)

Καύσιμα: 100 €
Εξοπλισμός γενικός (ταΐστρες, φύλλα κηρήθρας): 

100 €

Εξοπλισμός τρύγου: 1.000 €

Σύνολο εξόδων: 2.010 €

Παραγωγή μελιού: 20 x 15 κιλά x 10 € =3.000 €

Σύνολο εσόδων: 3.000 €
Παρατηρήσεις: Ένα μέρος του μελιού θα χαριστεί 

προκειμένου να το γνωρίσουν υποψήφιοι πελάτες. 

Η παραγωγή μπορεί να είναι και διπλάσια και η 

τιμή μεγαλύτερη εάν π.χ. είναι θυμαρίσιο μέλι.

3η Μελισσοκομική 

χρονιά

30 μελίσσια  

παραγωγικά +

10 παραφυάδες

Αυξάνουμε τα μελίσσια κατά 10, οπότε:

Αγορά 10 κυψελών διώροφων: 10 x 45 € = 450 €

Στερεά τροφή χρονιάς: 300 €

Διεγερτική τροφοδότηση (άνοιξη-φθινόπωρο)/

Ζαχ.: 4 κιλά/μελίσσι x 30 x 1 € =120 €

Θεραπεία: 120 € (4 € ανά κυψέλη)

Καύσιμα: 100 €

 Εξοπλισμός γενικός (ταΐστρες, φύλλα κηρή-

θρας): 100 €

Σύνολο εξόδων: 1.190 € 

Παραγωγή μελιού: 30 x 15 κιλά x 10 € = 4.500 €

Σύνολο εσόδων: 4.500 €

Για κάθε επόμενη χρονιά συνεχίζουμε να κάνουμε 

τρύγους άνοιξη, καλοκαίρι και πολλαπλασιάζουμε 

αρχές Αυγούστου, οπότε όλα τα μελίσσια μπαίνουν 

στην παραγωγή.
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4η Μελισσοκομική 

χρονιά

40 μελίσσια  

παραγωγικά +  

10 παραφυάδες

Αυξάνουμε τα μελίσσια κατά 10, οπότε:

Αγορά 10 κυψελών διώροφων: 10 x 45 € = 450 €

Στερεά τροφή χρονιάς: 400 €

Διεγερτική τροφοδότηση (άνοιξη-φθινόπωρο)/

Ζαχ.: 4 κιλά/μελίσσι x 40 x 1 € =160 €

Θεραπεία: 160 € (4 € ανά κυψέλη)

Καύσιμα: 100 €

 Εξοπλισμός γενικός (ταΐστρες, φύλλα κηρή-

θρας): 100 €

Σύνολο εξόδων: 1.370 € 

Παραγωγή μελιού: 40 x 15 κιλά x 10 € = 6.000 €

Σύνολο εσόδων: 6.000 € 

Παρατηρήσεις: Η παραγωγή μπορεί να είναι και 

διπλάσια.

Αφού τελείωσε, μου είπε: «έχω κάνει εδώ, όπως βλέπεις, 
κάποιους υπολογισμούς. Στο τέλος του 4ου χρόνου θα υπάρχουν 
50 μελίσσια. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο, μιας και δε βάζω 
και περιπτώσεις όπου μπορεί να χαθούν μελίσσια από ασθένειες, 
κλοπές και πυρκαγιές. Επιπλέον, το χειμώνα υπάρχει μια φθορά 
στα μελίσσια. Δηλαδή μπορεί να χαθεί το 10-15%. Επίσης μπο-
ρεί να υπάρξει μεγαλύτερος πολλαπλασιασμός αυτών με μικρό-
τερη παραγωγή μελιού. Από θέμα εξόδων έβαλα ότι θα τα έχει 
τοποθετήσει κοντά στον τόπο κατοικίας του και έτσι δε θα πραγ-
ματοποιεί πολλές μετακινήσεις. Μια μετακίνηση για ανθοφορία 
σε μακρινή περιοχή και επιστροφή σε ένα μήνα πίσω στη βάση. 
τέλος, δεν έχω προσθέσει κόστος για αγορά οχήματος μεταφο-
ράς των κυψελών και συντήρηση (μηχανολογικά, τέλη κυκλοφο-
ρίας)» μού είπε.

«Πολλά τα έξοδα» είπα σκεπτικός.
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«Ναι, πράγματι. Μπορεί όμως να κάνει κάποιες κινήσεις, 
ώστε να ρίξουν το κόστος. Υπάρχουν πολλοί μελισσοκό-
μοι που αφήνουν τη μελισσοκομία για διάφορους λόγους, 
όπως συνταξιοδότηση, προβλήματα υγείας, απρόοπτα. 
Μπορεί, λοιπόν, από αυτούς να προμηθευτεί κανείς 
μεταχειρισμένες κυψέλες με μικρότερο κόστος και με 
μια μικρή συντήρηση να τις χρησιμοποιήσει. Επίσης τα 
σύνεργα του τρύγου μπορεί και αυτά να τα πάρει μεταχει-
ρισμένα σε καλή τιμή. Δηλαδή τα 1.000 € για αγορά εξο-
πλισμού τρύγου να γίνουν 500 €. το κόστος των καυσίμων 
μπορεί να το μειώσει, εάν στην περιοχή που έχει το μελισ-
σοκομείο του, το έχει και άλλος μελισσοκόμος, οπότε 
συνεργάζονται στο θέμα αυτό και μοιράζονται τα έξοδα 
μετακίνησης. το κόστος θεραπείας μπορεί να πέσει πάρα 
πολύ, εάν χρησιμοποιήσει οξαλικό οξύ ή κρυσταλλική 
θυμόλη που είναι και μη χημικές ουσίες. Δηλαδή τα 4 € 
ανά κυψέλη να είναι λιγότερο από 1 €. το κόστος αγοράς 
κυψελών περιορίζεται πολύ, όταν κάποια στιγμή σταθε-
ροποιηθεί ο αριθμός των κυψελών που θα διαχειρίζεται. 
Πάντα να υπολογίζει ότι το 1/4 περίπου από τις πωλήσεις 
θα είναι έξοδα. τέλος να πω ότι το σχέδιο που ανέπτυξα 
πιο πάνω μπορεί να ανατραπεί τελείως εάν θελήσεις να 
κάνεις τα 10 μελίσσια σου 30 ή 40 από τον πρώτο κιό-
λας χρόνο. Αυτό γίνεται με το να βοηθήσεις με κατάλ-
ληλη σίτιση τα μελίσσια την άνοιξη να αναπτυχθούν και 
να γίνουν διώροφα με 20 πλαίσια πληθυσμού, οπότε από 
το καθένα, εφαρμόζοντας μια τεχνική, να πάρεις αρκε-
τές παραφυάδες. Κάποιες βέβαια, μπορεί να αποτύχουν 
οπότε τον πληθυσμό τους να τον μοιράσεις στις άλλες. 
Πάντως πάντα υπάρχουν λύσεις, απλώς θέλει προσεχτι-
κές κινήσεις και ψάξιμο» μου είπε.

«Ωραία, χαίρομαι που το ακούω. Πάντως, πόσα μελίσσια πρέ-
πει να έχει κάποιος για να μπορεί να πει ότι καλύπτει τα έξοδα 
και έχει και ένα καλό ετήσιο εισόδημα;» τη ρώτησα.

«Θα έλεγα περισσότερα από 100 μελίσσια. Αν είναι βέβαια 
για συμπληρωματικό εισόδημα και τα μισά είναι μια χαρά. Ανά-
λογα με πόσο συμπληρωματικό εισόδημα νιώθει κάποιος ικα-
νοποιημένος. Μπορεί πάντως κάποιος με 50 μελίσσια να πάρει 
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μέλι περισσότερο από κάποιον 
που έχει 100. Είναι θέμα κατάλ-
ληλων χειρισμών. Απλώς αυτές 
οι αποδόσεις δεν έρχονται 
από την αρχή. Θέλει κάποιος 
να αναπτύξει την κατάλληλη 
εμπειρία. Επίσης να σου πω 
ότι δε θα προσδοκά μόνο από 
το μέλι. Υπάρχουν και άλλα 
προϊόντα της μέλισσας» μου 
είπε.

«Δηλαδή, κυρία Πελα-
γία;».

«Για δες αυτό τον πίνακα 
και θα καταλάβεις. οι τιμές 
είναι ενδεικτικές. Δηλαδή λίγο πάνω, λίγο κάτω» μού 
είπε και ξεκίνησε με το μολύβι να δημιουργεί έναν πίνακα σε 
χαρτί.

Πήρα το χαρτί και μελέτησα τον πίνακα. τελικά είχε δίκιο. Δεν 
πρέπει να προσδοκά κάποιος μόνο από το μέλι.

«οι τιμές πώλησης φυσικά είναι παραπάνω, εάν πρόκειται για 
βιολογικά προϊόντα» συμπλήρωσε.

«Πάντως, κυρία Πελαγία, η αγορά είναι ένα θέμα που με προ-
βληματίζει αρκετά. Έχω δει κάποιες αγγελίες που κάποιοι μελισ-
σοκόμοι πουλάνε μελίσσια, αλλά, αν έχετε να μου προτείνετε 
κάποιον μελισσοκόμο έμπιστο, θα το εκτιμούσα».

«Προσωπικά γνωρίζω πολλούς με τους οποίους θα μπορού-
σες να συνδιαλλαγείς. Δώσε μου ένα χαρτί να σημειώσω» μου 
είπε.

της έδωσα και αμέσως το πήρε και έγραψε έναν αριθμό τηλε-
φώνου. 

«Πάρε αυτόν και πες του εκ μέρους μου να σου προμηθεύ-
σει μελίσσια. Και τώρα, μου επιτρέπεις να φύγω για να προλάβω 
κάποιες δουλειές να κάνω; Χάρηκα πάντως πολύ την κουβέντα» 
μού είπε χαμογελώντας.

«Και εγώ, κυρία Πελαγία», της είπα ανταποδίδοντας το χαμό-
γελο.

την ευχαρίστησα εγκάρδια και τη χαιρέτησα.

Κηρήθρα µε µέλι 300γρ.: 10€Παραφυάδες: 10€/πλαίσιοΒασιλικός πολτός:30€ /10γρ.Πώληση βασιλισσών: 10 - 15€ έκαστηΓύρη: 30 - 50€/Κιλό
Κηραλοιφή: 10€/100 ml.Μαστίχες πρόπολης: 15€/25 γρ.Βάµµα πρόπολης: 10€/100 mlΣαπούνι µε µέλι: 4-6€/100 γρ.Σαπούνι µε πρόπολη: 4-6€/100 γρ.Κερί: 10€/Κιλό
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Στη συνέχεια επέλεξα ένα βιβλίο και πήγα στο ταμείο του 
βιβλιοπωλείου. 

«Σαν να άλλαξε η όψη σου. Σε βλέπω χαρούμενο. Βρήκες 
αυτό που γύρευες;» με ρώτησε ο κυρ-Σοφοκλής όταν με είδε.

«Και με το παραπάνω. Θα σου πω όμως άλλη φορά, γιατί τώρα 
βιάζομαι» του είπα, καθώς πλήρωνα για το βιβλίο. 

Βλέπεις ανυπομονούσα να επικοινωνήσω με το μελισσοκόμο 
που μου είχε προτείνει η κυρία Πελασγία.
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