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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

—Αναζητώντας τα ίχνη τους στον ελλαδικό χώρο

Στην Κνωσό ο Evans ονόμασε ένα μικρό
δωμάτιο ιδιωτικού σπιτιού «δωμάτιο
λατρείας του φιδιού» επειδή θεώρησε
ότι τα αγγεία που περιείχε αφορούσαν
σε μια τέτοια λατρεία. Η νεότερη έρευνα
αναγνώρισε σε αυτά μελισσοκομικά
σκεύη στην αποθήκη μελισσοκόμου.

ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ Β. ΧΑΡΊΣΗΣ
Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Μινωική παγίδα
για σερσένια. Φωτ.:
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02
«Κυψέλες» από
τα Μάλια (Poursat /
Knappett 2005, πίν.
13, αρ. 222, 223, 225).

προϊόν όπως το μέλι δεν θα μπορούσε να είχε
αγνοηθεί από τους προϊστορικούς κατοίκους
του ελλαδικού χώρου, πόσω μάλλον όταν η ελληνική φύση ευνοεί ιδιαίτερα την άσκηση της
μελισσοκομίας με κυψέλες.
Όμως, μέχρι πρόσφατα, ελάχιστα στοιχεία
διαθέταμε για την ύπαρξη της μελισσοκομίας
στο χώρο αυτό κατά την Προϊστορική εποχή.
Τα στοιχεία αυτά περιορίζονταν στα λίγα νεο-

λιθικά1 και μινωικά2 όστρακα αγγείων που έφεραν ίχνη κεριού, καθώς και στην ύπαρξη της
λέξης «μέλι» (me–ri) στις πινακίδες της Γραμμικής Β. Ωστόσο, είναι αδύνατον να πει κανείς
αν το κερί και το μέλι προέρχονταν από άγριες
μέλισσες ή από μέλισσες σε κυψέλες. Βέβαια,
οι απεικονιζόμενες λεπτομέρειες στο γνωστό
μινωικό περίαπτο από τη Νεκρόπολη Μαλίων
προδίδουν άριστη γνώση της διαδικασίας παραγωγής μελιού από τη μέλισσα και θα μποteyχοσ 1 26 Απρίλιος 2018 — 79
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Καπνιστήρι Πρώιμης
Χαλκοκρατίας από
την Ολυμπία (Hatzi
2008, σ. 39).
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«Καπνιστήρι» από τη
Φαιστό (Levi 1976,
πίν. 149e).
05
Καπνιστήρι από
τη Ζάκρο, «Οικία Ι,
Δωμάτιο 14» . Φωτ.:
Μουσείο Ηρακλείου.
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Καπνιστήρι Πρώιμης
Χαλκοκρατίας από
τη Μακεδονία. Φωτ.:
Γ. Πατρικιάνος, στο
Grammenos 2004,
σ. 43.

07
Τοιχογραφία από τον
τάφο του Rekhmire
στην Αίγυπτο
(λεπτομέρεια).
Aπεικονίζεται το
κάπνισμα μελισσών
σε κυψέλες οριζόντιου
τύπου (αντιγραφέας
Nina de Garis Davies,
1926, Metropolitan
Museum 30.4.88, από
Davies 1944).

ρούσαν ενδεχομένως να αποδοθούν στην ύπαρξη μελισσοκομίας με κυψέλες, υπόθεση που
ενισχύεται και από την εύρεση προϊστορικών
καπνιστηριών. Οριστικά καταφατική απάντηση στην παραπάνω αβεβαιότητα έδωσε η νεότερη έρευνα με την αναγνώριση πολλών μελισσοκομικών σκευών, τα οποία δεν είχαν ταυτιστεί
ως τέτοια από τους αρχικούς ανασκαφείς τους.

Μελισσοκομικά καπνιστήρια

Οι αρχαίοι μελισσοκόμοι, όπως και οι σύγχρονοι, κάπνιζαν τα μελίσσια τους προκειμένου να
κατευνάσουν τις μέλισσες. Αν και στην αρχαιότερη τεχνική καπνίσματος των μελισσών χρησιμοποιούνταν απλοί δαυλοί, στη συστηματική
μελισσοκομία απαιτούνται ειδικά σχεδιασμένα
καπνιστήρια προκειμένου να μην καούν οι μέλισσες ή οι κυψέλες αλλά και για να κατευθύνεται ο καπνός με μεγάλη ακρίβεια προς αυτές.
Οποιοδήποτε μικρό και ανοικτό αγγείο όπου
τοποθετείται η καύσιμη ύλη αποτελεί τον πιο
απλό τύπο καπνιστηριού. Θα αποκαλέσω αυτό
το καπνιστήρι «τύπου Ι». Παράδειγμα τέτοιου
καπνιστηριού απεικονίζεται σε παράσταση από
την Αίγυπτο του 2400 π.Χ.3, ενώ άλλο, παρόμοιο, απεικονίζεται στην τοιχογραφία από τον
αιγυπτιακό τάφο του Rekhmire4 (περ. 1450
π.Χ.) (εικ. 7). Το καπνιστήρι όμως αυτό ενέχει
για τις ζαλισμένες μέλισσες τον κίνδυνο να πέσουν μέσα σε αυτό.
Ένα πιο σύνθετο καπνιστήρι, που θα ονομάσω «τύπου ΙΙ», το οποίο εξαλείφει τον προαναφερθέντα κίνδυνο, είναι ένα ημίκλειστο δοχείο,
δηλαδή κλειστό από όλες τις πλευρές αλλά ανοικτό στην οροφή, προκειμένου να τοποθετείται
η καύσιμη ύλη, το οποίο φέρει μικρότερες οπές
στα πλάγια, ώστε να εισέρχεται ο αέρας που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της καύσης.
Το ιδανικότερο όμως καπνιστήρι μελισσών —
το ασφαλέστερο για τις μέλισσες αλλά και το καταλληλότερο ως προς τη δυνατότητα κατεύθυνσης του καπνού— είναι αυτό που θα αποκαλέσω
καπνιστήρι «τύπου ΙΙΙ», το οποίο είναι κλειστό
στην οροφή αλλά έχει δύο μεγάλες και αντιδιαμετρικά τοποθετημένες οπές ή δύο ακροφύσια
στα πλάγια τοιχώματα. Και σε αυτό τον τύπο είναι απαραίτητες οι μικρότερες οπές στα πλάγια
τοιχώματα για τη διατήρηση της καύσης.
Όλοι οι παραπάνω τύποι των καπνιστηριών
φέρουν λαβή ώστε να κρατιούνται άνετα παρά
την αυξημένη θερμοκρασία του δοχείου. Οι τύποι ΙΙ και ΙΙΙ χαρακτηρίζουν την πλειονότητα
των παραδοσιακών καπνιστηριών.
Φαίνεται ότι το καπνιστήρι τύπου ΙΙΙ υπήρχε
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ήδη από την Προϊστορική εποχή, δεδομένου ότι
τέτοια καπνιστήρια έχουν βρεθεί σε νεολιθικά
και Πρώιμης Χαλκοκρατίας στρώματα στη βόρεια και νότια Ελλάδα. Το 1908 ο Τσούντας δημοσίευσε ένα αγγείο με οπές, της Τελικής Νεολιθικής Φάσης του Σέσκλου στη Θεσσαλία, το
οποίο ταύτισε με μελισσοκομικό καπνιστήρι5.
Πράγματι, το αγγείο αυτό έχει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός καπνιστηριού τύπου ΙΙΙ. Ίδιου
τύπου είναι και το καπνιστήρι Πρώιμης Χαλκοκρατίας ΙΙΙ, που βρέθηκε στην Ολυμπία6 (εικ. 3).
Ένα αγγείο της Πρώιμης Χαλκοκρατίας χαρακτηρισμένο ως «φορητό θυμιατό για τη μεταφορά αναμμένων κάρβουνων», παρόμοιο με το καπνιστήρι από το Σέσκλο, βρέθηκε στο Αξιοχώρι
της Μακεδονίας (εικ. 6). Στη Μακεδονία έχει
βρεθεί ένα επιπλέον καπνιστήρι τύπου ΙΙΙ, επίσης της Πρώιμης Χαλκοκρατίας7. Τα παραπάνω
καπνιστήρια αποτελούν τα αρχαιότερα γνωστά
μελισσοκομικά σκεύη παγκοσμίως.
Ένα καπνιστήρι της Μέσης Μινωικής ΙΙ περιόδου (περ. 1900 π.Χ.) έχει βρεθεί στο φαράγγι που βρίσκεται κοντά στη Ζάκρο8. Πρόκειται
για ανοικτό στην οροφή κυλινδρικό αγγείο που
στενεύει σταδιακά στο ένα του άκρο, όπου υπάρχουν μικρές οπές, ενώ στον πυθμένα του φέρει
ένα μεγάλο άνοιγμα, καθώς και ένα ακροφύσιο
στο πλάι. Η κατασκευή του είναι από χοντρόκοκκο πηλό και φέρει ίχνη καύσης στο εσωτερικό του. Παρόμοια αγγεία έχουν βρεθεί στην
«Οικία Η, Δωμάτιο Υ»9 (Μέση Μινωική ΙΙ–ΙΙΙ)
και στην «Οικία Ι, Δωμάτιο 14»10 (Ύστερη Μινωική Ι, περ. 1500 π.Χ.) της Ζάκρου. Το τελευταίο αυτό αντικείμενο από την Οικία Ι (εικ. 5),
χονδροειδούς κεραμικής, είναι ένα κυλινδρικό
αγγείο που στενεύει σταδιακά για να καταλήξει
και αυτό σε ένα στρογγυλεμένο άκρο το οποίο
φέρει αρκετές μικρές οπές και στον πυθμένα
ένα μεγάλο άνοιγμα. Δύο λαβές είναι προσαρμοσμένες στη μία πλευρά του και δύο ζευγάρια
ποδιών στην άλλη. Μεταξύ των λαβών και των
ποδιών και κοντά στο μεγάλο άνοιγμα υπάρχουν
ακόμα δύο ζεύγη οπών. Το καπνιστήρι από την
πόλη της Ζάκρου δεν έχει ακροφύσιο αλλά το
μυτερό του άκρο με τις πολλές οπές θα μπορούσε να λειτουργήσει ως τέτοιο, κάτι που έχει επαληθευτεί από σχετική πειραματική αρχαιολογική μελέτη11.
Κάποια κυλινδρικά αγγεία, τέσσερα από τη
Φαιστό12 (Μέση Μινωική ΙΙΑ) και δύο από την
Αγία Ειρήνη Κέας13 (περίοδοι VI–VII, που αντιστοιχούν στην Ύστερη Μινωική Ι) έχουν ταυτιστεί με καπνιστήρια. Τα αγγεία από την Αγία Ειρήνη είναι δύο ψηλοί κύλινδροι (35 εκ. και 38 εκ.)
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Μινωική κεραμική
«κάθετη κυψέλη»
από την Κάτω Σύμη
Κρήτης (Λεμπέση
1983, πίν. 247c).
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Μινωική «κυψέλη»
από το Κοντοκέφαλο
Καρπάθου (Melas
1999, CVIIIa, c).
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Χρυσό δακτυλίδι
από το Σελλόπουλο
Κνωσού. Φωτ.:
Μουσείο Ηρακλείου,
HM 1034.
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11
«Κυψέλη» από
το Καστέλι Χανίων
(Hallager 2003,
σ. 241-3, εικ. 51, αρ. 8).

ανοικτοί στο ένα άκρο, με σχισμές στις πλευρές
και μία κάθετη λαβή προσαρμοσμένη στη μία
πλευρά. Κανένα δεν έχει ίχνη καύσης ούτε πόδια στηρίγματος, κάτι που καθιστά μάλλον απίθανη τη χρήση τους ως καπνιστηριών. Αντίθετα, τα αγγεία που στηρίζονται κάθετα στο άκρο
με το μεγάλο άνοιγμα από τη Φαιστό (εικ. 4), χαρακτηρισμένα ως «αγγεία με κέρατα», θα μπορούσαν να αποτελούν καπνιστήρια δεδομένου
ότι φέρουν ίχνη από καύση και τα λεγόμενα «κέρατα» θα μπορούσαν να είναι πόδια στήριξης.
Ένα άλλο μακρόστενο πήλινο δοχείο της
Ύστερης Χαλκοκρατίας, ημικυκλικό σε διατομή, με πλατιά βάση, βρέθηκε σε τάφο στην
Έγκωμη της Κύπρου14. Το ένα άκρο του είναι
κλειστό και στρογγυλεμένο ενώ το άλλο είναι
ανοικτό. Υπάρχουν τρεις οπές κατά μήκος των
πλευρών του, τρεις άλλες στην οροφή και τρεις
στο κλειστό του άκρο. Οι διαστάσεις του είναι
37 εκ. μήκος, 11 εκ. πλάτος και 14 εκ. ύψος. Και
αυτό το αντικείμενο, βάσει του σχεδιασμού του,
θα μπορούσε να αποτελεί μελισσοκομικό καπνιστήρι15.
Πιστεύεται ότι τα καπνιστήρια από τη Ζάκρο
είναι κατάλληλα μόνο για το κάπνισμα κυψελών οριζόντιου τύπου (βλ. παρακάτω), κάτι που
αποδεικνύει την ύπαρξη αναπτυγμένης μελισσοκομίας σε μια πρώιμη εποχή, τη Μέση Μινωική περίοδο16. Πράγματι, σε αυτή την περίοδο
ανήκει ένα σύνολο αγγείων που βρέθηκαν από
τον Arthur Evans σε αποθήκη της Κνωσού, τα
οποία πρόσφατα ταυτίστηκαν με μελισσοκομικά σκεύη. Τα αγγεία αυτά θα περιγραφούν παρακάτω, αφού πρώτα αναφερθούν τα αρχαιολογικά δεδομένα που αφορούν στις προϊστορικές
κυψέλες.

Κυψέλες

Πριν από την ευρεία εξάπλωση της μοντέρνας
κυψέλης, που ανακαλύφθηκε το 1866 αλλά άρχισε να διαδίδεται στην Ελλάδα κυρίως μετά το
1930, η τυπολογία των κυψελών διέφερε από περιοχή σε περιοχή. Μεγάλη ποικιλία μορφών και
υλικών βρίσκονταν σε χρήση μέχρι περίπου το
1960. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της Κλασικής
περιόδου αφορούν σε κυψέλες από πηλό, πράγμα αναμενόμενο δεδομένης της αντοχής του υλικού αυτού στο χρόνο. Γνωρίζουμε όμως ότι πολλά διαφορετικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν στην
κατασκευή κυψελών. Ο Βάρρων, ο Βιργίλιος, ο
Κολουμέλλας, ο Πλίνιος και ο Παλλάδιος στη
Ρωμαϊκή εποχή αναφέρουν ως κατάλληλα υλικά το φλοιό δέντρου, τα κλαδιά νάρθηκα και λυγαριάς, τις κουφάλες δέντρων, τις ξύλινες σα-

νίδες, τη σβουνιά αγελάδας, την ξεραμένη στον
ήλιο λάσπη, τον πηλό, τα τούβλα και τις πέτρινες πλάκες.
Δύο τύποι κυψέλης των ιστορικών χρόνων
έχουν αναγνωριστεί: η οριζόντια και η κάθετη
κυψέλη. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι κάθετες πήλινες κυψέλες χρησιμοποιούνταν ήδη
στη Μέση Μινωική ΙΙ περίοδο στην Κρήτη, στην
Κάσο και στην Κάρπαθο. Μια τέτοια «κάθετη
κυψέλη» πιστεύεται ότι είναι το σχεδόν ακέραια σωζόμενο αγγείο, που φέρει εγχαράξεις
στο εσωτερικό του, από την Κάτω Σύμη Βιάννου στην Κρήτη17 (εικ. 8).
Ένα άλλο αγγείο του τέλους της Μέσης Μινωικής ΙΙ περιόδου από τον Κομμό, με εγχαράξεις που περιορίζονται στο κατώτερο μισό της
εσωτερικής επιφάνειάς του, έχει επίσης χαρακτηριστεί ως «κάθετη κυψέλη»18. Αρκετά προϊστορικά όστρακα αγγείων που φέρουν εσωτερικές εγχαράξεις, και που γι’ αυτόν και μόνο το
λόγο έχουν χαρακτηριστεί ως τμήματα κυψελών, έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία στην Κρήτη (Νεροκούρος19, Σφακιά20, Κόκκινο Φρύδι21)
και στα νησιά Κάσος και Κάρπαθος (σε 13 συνολικά θέσεις της ΜΜ–ΥΜΙ εποχής)22. Δύο κωδωνόσχημα αγγεία από την Κάσο και την Κάρπαθο με οριζόντια λαβή έχουν παραλληλιστεί23
με άλλα αποτμήματα «λεκανών» ή «πίθων με
στόμια σε σχήμα οπής» που έχουν βρεθεί σε διάφορες θέσεις στην Κρήτη, όπως στο Παλαίκαστρο24 (ΜΜ–ΥΜΙ), στο Λασίθι25 (ΠΜ–ΜΜΙΙΙ) και στα Μάλια26 (ΜΜΙ–ΙΙ). Συγκεκριμένα,
τα πέντε αγγεία («κάδοι») από τα Μάλια (εικ. 2)
με κάθετες λαβές, ύψους 34 εκ., διαμέτρου 40–
46 εκ., χωρητικότητας 29–35 λίτρων και με εσωτερικές εγχαράξεις, ταυτίστηκαν με κυψέλες27,
αν και η υπόθεση αυτή έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από τους ανασκαφείς28. Ένα σχεδόν πλήρες (αποκατεστημένο) δείγμα παρόμοιας «κυψέλης» προέρχεται από το Κοντοκέφαλο
Καρπάθου29 (εικ. 9). Βρέθηκε μαζί με άλλα αγγεία στο δάπεδο ενός αποθηκευτικού χώρου.
Έχει ύψος 31,5 εκ. και διάμετρο στομίου 45,6 εκ.
Φέρει δύο κάθετες λαβές στη μέση περίπου του
ύψους του και μικρή οπή στο κέντρο του πυθμένα του. Εγχαράξεις καλύπτουν όλη την εσωτερική επιφάνειά του. Επειδή οι εγχαράξεις αυτές
δεν μοιάζουν με τις εγχαράξεις των κυψελών της
Ελληνορωμαϊκής εποχής, η ταύτισή του με κυψέλη έχει αμφισβητηθεί30.
Η ύπαρξη οπής στο κατώτερο τοίχωμα, προς
τη βάση, μιας λεκάνης με εσωτερικές εγχαράξεις
από τον Μόχλο31 (ΥΜΙΙΒ), οδήγησε στην υπόθεση32 (αν και όχι από τους ανασκαφείς) ότι θα
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Χρυσό δακτυλίδι από
τον Πόρο Ηρακλείου.
Δεξιά απεικονίζεται
περισυλλογή σμαριού
από δέντρο. Φωτ.:
Μουσείο Ηρακλείου,
HM 1629.
13
Χρυσό δακτυλίδι από
τις Μυκήνες (CMS I,
126, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο
αρ. 3179). Αριστερά,
σκηνή σύλληψης
σμαριού από δέντρο.
Δεξιά απεικονίζονται
πέτρινες κυψέλες.
14
Χρυσό δακτυλίδι από
τα Καλύβια Φαιστού
(CMS II3, 114). Φωτ.:
Μουσείο Ηρακλείου.
Αριστερά, σκηνή
συλλογής σμαριού
μελισσών από κλαδί
δέντρου.
15
Χρυσό δακτυλίδι από
το Βαφειό Λακωνίας
(CMS I, 219, Εθνικό
Αρχαιολογικό
Μουσείο, αρ. 1801).
Κάτω από δέντρο
με σμάρια, στα δεξιά
του μελισσοκόμου που
συλλαμβάνει το σμάρι
από το κλαδί,
απεικονίζεται κυψέλη
οριζόντιου τύπου.

μπορούσε να αποτελεί τμήμα κυψέλης. Όμως η
διάμετρος της οπής (περίπου 5 εκ.) είναι εξαιρετικά μεγάλη για οπή εισόδου–εξόδου μελισσών,
η οποία στις κυψέλες της Ιστορικής περιόδου
έχει συνήθως διάμετρο 1–3 εκ. Ένας μεγάλος
πίθος (ΥΜΙΙΙΒ) με διάμετρο βάσης 26 εκ., διάμετρο χείλους 32 εκ., ύψος περίπου 30 εκ., με
εσωτερικές εγχαράξεις στο κατώτερο μέρος της
εσωτερικής επιφάνειας και με δύο οριζόντιες λαβές στο άνω τμήμα του σώματος, από το Καστέλι
Χανίων της Κρήτης, έχει επίσης χαρακτηριστεί
ως κάθετη κυψέλη33 (εικ. 11). Η απουσία οπής εισόδου–εξόδου μπορεί να οφείλεται στο ότι μεγάλο τμήμα του αγγείου δεν διατηρήθηκε. Απότμημα ενός παρόμοιου αγγείου της ΥΜΙΙΙΓ έχει
βρεθεί στην ίδια θέση. Επίσης, μια λεκάνη της
ΥΜΙΙΙΓ από την Κνωσό34 έχει χαρακτηριστεί
ως πιθανή κάθετη κυψέλη35.
Πρέπει να τονιστεί ότι στα αγγεία αυτά η
ύπαρξη εσωτερικών εγχαράξεων δεν παραπέμπει από μόνη της απαραιτήτως σε κυψέλες,
εφόσον και άλλα χρηστικά αγγεία έφεραν το
χαρακτηριστικό αυτό, όπως αγγεία για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων36 ή για τρίψιμο τροφών, ακόμα και απλές κούπες37, ενώ,
σύμφωνα με μία υπόθεση38, η εσωτερική εγχάραξη βοηθούσε στην όπτηση αγγείων με παχύ
τοίχωμα. Επιπλέον, οι παραδοσιακές κεραμικές κυψέλες σπάνια έχουν εσωτερικές εγχαράξεις — οι οποίες σε κάθε περίπτωση βοηθούν
στην κατασκευή της κηρήθρας μόνο στις οριζόντιες κυψέλες, ενώ στις κάθετες δεν εξυπηρετούν σε τίποτα39. Οι υποθέσεις ότι οι εσωτερικές εγχαράξεις στις κάθετες κυψέλες αποτελούν
«μια ασυναίσθητη συνέχεια της κατασκευαστικής πρακτικής των οριζόντιων κυψελών» ή «μια
απόπειρα μίμησης των πλεκτών κυψελών»40 είναι αδύναμες. Το σύγχρονο αρχαιολογικό «δόγμα» ότι «η εσωτερική εγχάραξη ισούται με κυψέλη»41 έχει οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα
που από μελισσοκομικής άποψης είναι εντελώς
παράλογα, όπως το να θεωρηθούν ως κάθετες
κυψέλες αγγεία με ανεπαρκή χωρητικότητα.
Άλλα, πολύ πιο αξιόπιστα, διαγνωστικά χαρακτηριστικά κυψελών έχουν προταθεί42: α) χωρητικότητα 40–50 λίτρα (αν και κάποιες κυψέλες
μπορεί να έχουν τη διπλάσια, ενώ κάποιες άλλες,
καλαθόπλεκτες, τη μισή), β) ίχνη κεριού, και γ)
οπή ή οπές εισόδου–εξόδου των μελισσών, διαμέτρου 1–2 εκ. Μια οπή στο κατώτερο μέρος του
τοιχώματος είναι πολύ πιο ασφαλές διαγνωστικό
στοιχείο απ' ό,τι οι εσωτερικές εγχαράξεις. Λόγω
όμως της αποτετμημένης φύσεως των παραπάνω προϊστορικών ευρημάτων, στις περισσότερες
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περιπτώσεις είναι αδύνατον να διαπιστωθεί με
σιγουριά η ύπαρξη οπής. Η οπή στο κέντρο του
πυθμένα του αγγείου από το Κοντοκέφαλο, που
θεωρήθηκε ως σημείο εισόδου–εξόδου των μελισσών, οδήγησε στην υπόθεση ότι το αγγείο τοποθετούνταν ανάποδα. Πράγματι, μόνο σε αυτή
την περίπτωση θα μπορούσαν να έχουν νόημα οι
δύο κάθετες λαβές στο κατώτερο μέρος του τοιχώματος. Όμως, εθνογραφικά δείγματα τέτοιων
ανάποδα τοποθετημένων κυψελών, αντίθετα με
τους ισχυρισμούς του αρχαιολόγου που ανακάλυψε το αγγείο, δεν υπάρχουν43.
Παρ’ όλα αυτά είναι πιθανόν το συγκεκριμένο αγγείο να ήταν πράγματι μια κάθετη κυψέλη
με ξύλινους πήχεις–κηρηθροφορείς, παρόμοιο
με το παραδοσιακό κρητικό «βρασκί», τοποθετημένο όμως όχι ανάποδα, αλλά σε κάποια απόσταση από το έδαφος, πάνω σε πέτρες, ώστε οι
μέλισσες να εξέρχονται από τον πυθμένα44. Σε
αυτήν όμως την περίπτωση υπολείπεται μια εξήγηση για τις χαμηλά τοποθετημένες λαβές. Και
ο «πίθος» από τα Χανιά που αναφέρθηκε παραπάνω θα μπορούσε να αποτελεί ένα προϊστορικό
βρασκί. Πάντως χωρίς τη διαπίστωση κάποιων ή
όλων των παραπάνω διαγνωστικών χαρακτηριστικών, κανένα από τα προαναφερθέντα αγγεία
δεν μπορεί να ταυτιστεί με ασφάλεια με «κάθετη κυψέλη».
Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι οι παραδοσιακές οριζόντιες κυψέλες στην Ελλάδα αποτελούν συνέχεια αυτών της Κλασικής εποχής.
Οι οριζόντιες κυψέλες τοποθετούνταν πλαγιαστά και σταθεροποιούνταν σε τοίχους, δέντρα
ή με πέτρες, ή τοποθετούνταν η μία πάνω στην
άλλη όπως απεικονίζεται στην αιγυπτιακή τοιχογραφία από τον τάφο του Rekhmire (εικ. 7).
Το σχήμα των κυψελών αυτών διατηρήθηκε σχεδόν αναλλοίωτο στην αιγυπτιακή παραδοσιακή
μελισσοκομία. Αν και είναι πολύ πιθανόν οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι να είχαν γνωρίσει και υιοθετήσει τις οριζόντιες κυψέλες από τους γείτονές τους Αιγύπτιους, δεν υπάρχουν βεβαιωμένα
αρχαιολογικά ευρήματα που να πιστοποιούν τη
χρήση τους στον ελλαδικό χώρο κατά την Προϊστορική εποχή. Έχει εκφραστεί η άποψη ότι το
ιδεόγραμμα *168 της Γραμμικής Β, που απαντά
σε πινακίδες της Κνωσού, απεικονίζει οριζόντια
κυψέλη45.
Αυτό όμως δεν είναι παρά μια υπόθεση — άλλες, διαφορετικές υποθέσεις για το παραπάνω
ιδεόγραμμα έχουν προταθεί επίσης46. Το αρχαιότερο εύρημα οριζόντιας κυψέλης χρονολογείται στον 10ο αιώνα π.Χ. και προέρχεται από ανασκαφές στο Tel Rehov, στο Ισραήλ47.
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Τα μελισσοκομικά
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στην Κνωσό (Evans
1935, σ. 95, εικ. 109).

Όπως έχει υποστηριχτεί σε μεγαλύτερη έκταση αλλού48, μια οριζόντια κυψέλη σε ημι-οριζόντια θέση απεικονίζεται στο χρυσό δακτυλίδι (CMS I, 219, ΥΜΙΙΑ–Β) από τον θολωτό
τάφο στο Βαφειό Λακωνίας (εικ. 15). Στο ίδιο
δακτυλίδι απεικονίζονται, ως ιπτάμενες κουκίδες, μέλισσες γύρω και πάνω στο σώμα του
μελισσοκόμου.
Αλλά το πλέον χαρακτηριστικό μοτίβο είναι η
σύλληψη σμαριού μελισσών από κλαδί δέντρου.
Ως γνωστόν, τα σμάρια των μελισσών επικάθονται στα κλαδιά των δέντρων όταν εγκαταλείπουν την κυψέλη. Εκεί παραμένουν για μερικές
μέρες και μετά, αν δεν συλληφθούν από το μελισσοκόμο, πετάνε μακριά και χάνονται. Αυτό
αποτελεί σημαντική απώλεια για το μελισσοκόμο για τον οποίο ένα σμάρι ανέκαθεν άξιζε πολλά, εξ ου και το παραδοσιακό ευρωπαϊκό γνωμικό «ένα σμάρι αξίζει όσο και ένα μοσχάρι».
Στους χετιτικούς κώδικες αναφέρεται ότι ένα
σμάρι άξιζε όσο και ένα πρόβατο49.
Το μοτίβο περισυλλογής σμαριού συναντάται
συχνά σε εικονογραφήσεις βιβλίων της μεσαιωνικής και της σύγχρονης περιόδου. Το ίδιο μοτίβο περισυλλογής σμαριού από δέντρο συναντάται και στο χρυσό δακτυλίδι (CMS II3, 114)
από τον τάφο «των Ευγενών», στα Καλύβια της
Φαιστού, χρονολογημένο περίπου στο 1400 π.Χ.
(εικ. 14), αλλά και στο χρυσό δακτυλίδι από τον
θαλαμωτό τάφο του Πόρου Ηρακλείου (HM
1629) (εικ. 12) και στο χρυσό δακτυλίδι από τις
Μυκήνες (CMS I, 126) (εικ. 13).
Στο τελευταίο δακτυλίδι, αντί για τους λεγόμενους «βωμούς», θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ένα άλλο είδος κυψέλης, την πέτρινη
κυψέλη. Η κυψέλη αυτή αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο είδος στην ελληνική παραδοσιακή
μελισσοκομία50 και είχε συνήθως ύψος 50 εκ.
Στις πέτρινες κυψέλες του δακτυλιδιού μπορούμε να αναγνωρίσουμε την οριζόντια πλάκα που τις σκεπάζει αλλά και τις κηρήθρες
που αναπτύσσονται κάθετα μέσα στις κυψέλες, όπως συμβαίνει και στην πραγματικότητα.
Επιπλέον, όπως ο «βωμός» στη δεξιά πλευρά
του δακτυλιδιού βρίσκεται δίπλα από ένα δέντρο με σμάρια, έτσι και οι πέτρινες κυψέλες
τοποθετούνταν δίπλα σε δέντρα ώστε το σμάρι να καθίσει στα κλαδιά τους προκειμένου να
μην πετάξει μακριά και χαθεί.
Σε άλλα δακτυλίδια απεικονίζονται και άλλες
μελισσοκομικές σκηνές. Στο χρυσό δακτυλίδι
(HM 1034) (εικ. 10) από τον 3ο θαλαμωτό τάφο
στο Σελλόπουλο, κοντά στην Κνωσό, απεικονί-

ζεται η επίθεση του πτηνού μελισσοφάγου προς
τις μέλισσες και ένας μελισσοκόμος που προστατεύει ένα σμάρι που έχει μόλις συλλέξει από
ένα δέντρο και το έχει τοποθετήσει μέσα σε μελισσόσακο φτιαγμένο από στομάχι βοδιού, όπως
αναφέρεται στις πηγές για την αρχαία και παραδοσιακή μελισσοκομία51. Επίθεση μελισσοφάγου απεικονίζεται και στο δακτυλίδι από τον
Πόρο, ενώ ο μελισσόσακος εμφανίζεται και στο
δακτυλίδι από τα Καλύβια.
Σε άλλο χρυσό δακτυλίδι από τις Μυκήνες
(CMS I, 17) απεικονίζονται μελισσοκόμοι που
χτυπούν χάλκινα αντικείμενα (πιθανώς πρόκειται για οκτώσχημες χάλκινες ασπίδες)52, μια
πανάρχαια τεχνική καθήλωσης του ιπτάμενου
σμαριού στο κοντινότερο δέντρο προκειμένου
να μπορέσει ο μελισσοκόμος να το συλλάβει. Η
τεχνική αυτή εφαρμοζόταν μέχρι πρόσφατα και
η αρχαία της ονομασία ήταν «μελιττοπηχείν».
Μελισσοκομικές παραστάσεις απαντούν και
σε άλλα προϊστορικά δακτυλίδια ή σφραγίσματα (σφράγισμα CMS II7, 6 από τη Ζάκρο, χρυσό
δακτυλίδι «Βερολίνου» CMS XI, 29, σφράγισμα
Αγίας Τριάδας CMS II6, 6, χρυσό δακτυλίδι ΑΜ
1938.1127 από την Κρήτη, χρυσό δακτυλίδι AM
1919.56 κ.ά.)53.
Στην πραγματικότητα, λοιπόν, οι παραστάσεις στα διάσημα αυτά χρυσά δακτυλίδια δεν
αφορούν σε θρησκευτικές παραστάσεις «λυγίσματος ιερού δένδρου», άποψη που διατύπωσε ο Evans πριν από περίπου εκατό χρόνια54,
αλλά σε αξιοθαύμαστης ζωντάνιας μελισσοκομικές παραστάσεις.

Σκεύη μελισσοκομικής αποθήκης
στην Κνωσό

Σημαντικές πληροφορίες για τις μελισσοκομικές πρακτικές της Μινωικής Κρήτης μπορούμε
να αντλήσουμε από τα αγγεία (ΜΜΙΙΙΒ–ΥΜΙΙ)
που βρέθηκαν σε ένα μικρό δωμάτιο ιδιωτικού
σπιτιού βόρεια του «βορειοδυτικού θησαυροφυλακίου» της Κνωσού55 (εικ. 17). Ο Evans θεώρησε ότι τα αντικείμενα αυτά αφορούσαν στη
λατρεία φιδιού και γι’ αυτό ονόμασε το δωμάτιο αυτό «δωμάτιο λατρείας του φιδιού»56 παραγνωρίζοντας πλήρως τη φύση των αγγείων.
Στην πραγματικότητα τα αντικείμενα αυτά είναι
μελισσοκομικά σκεύη και το δωμάτιο αποτελεί
αποθήκη μελισσοκόμου57.
Δύο από αυτά τα αντικείμενα, και τα δύο διάτρητα, είναι καπνιστήρια τύπου ΙΙ και ΙΙΙ (εικ.
18, 22).
Ένα σκεύος, το οποίο ο Evans ταύτισε με
«τράπεζα προσφορών σε φίδια»58, μπορεί να
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21
Μινωική πρέσα
κηρηθρών.
Φωτ.: Μουσείο
Ηρακλείου.

ταυτιστεί, πολύ πιο λογικά, με πρέσα κηρηθρών
(εικ. 21). Η αφαίρεση του μελιού από την κηρήθρα γίνεται παραδοσιακά με πίεση είτε με το χέρι
είτε με πολύπλοκες συσκευές59. Εδώ πρόκειται
για μια απλή αλλά προσεκτικά σχεδιασμένη κατασκευή: στους τέσσερις χώρους της τοποθετούσαν τις κηρήθρες τις οποίες συμπίεζαν με ένα ξύλινο πίεστρο (που δεν σώθηκε), με αποτέλεσμα
το μέλι να ρέει από τα αυλάκια μέσα σε δοχείο (ή
δοχεία) περισυλλογής που βρισκόταν κάτω από
τη συσκευή (εικ. 20).
Ό,τι απομένει να βγει από τη στυμμένη από το
μέλι κηρήθρα είναι το κερί της. Αυτό παραδοσιακά γίνεται με την εμβάπτισή της σε ζεστό νερό,
με αποτέλεσμα το κερί να λιώνει και να επιπλέει στην επιφάνεια του νερού απ' όπου και περισυλλεγόταν60.
Ακολουθώντας την ίδια αρχή, ο Μινωίτης μελισσοκόμος τοποθετούσε τις κηρήθρες μέσα σε
τρία σωληνωτά δοχεία (εικ. 19) και ρίχνοντας
βραστό νερό μέσα σε αυτά ανάγκαζε το λιωμένο κερί να ξεχειλίσει στα τέσσερα ενσωματωμένα γύρω από τα τοιχώματα πιάτα, που κάλυπταν
όλη την περίμετρο του σώματος του αγγείου και
από τα οποία περισυλλεγόταν εν συνεχεία το
κερί. Τα τριποδικά αγγεία με ίχνη στάχτης που
βρέθηκαν στην αποθήκη προφανώς χρησίμευαν για βράσιμο του νερού.
Στην επάνω σειρά των σκευών της αποθήκης
υπάρχουν τέσσερα πιάτα (εικ. 17) που έχουν τα
ίδια μορφολογικά χαρακτηριστικά με το πιάτο με κηρήθρες και μέλισσες που απεικονίζεται σε αιγυπτιακή τοιχογραφία του τάφου του
Thanuro στο Luxor (1448–1420 π.Χ.) (εικ. 16),
καθώς και στην τοιχογραφία από τον τάφο του
Rekhmire όπου απεικονίζεται η διαδικασία
σφράγισης κηρηθρών μέσα σε κεραμικά πιάτα.
Παρόμοια χαρακτηριστικά έχει ένα άλλο πιάτο
με υπολείμματα κηρήθρας του 1350 π.Χ., πάλι
από την Αίγυπτο61, αλλά και τα παραδοσιακά
πιάτα κηρήθρας από την Ινδία62. Επομένως, τα
πιάτα της αποθήκης θα μπορούσαν να αποτελούν πιάτα συσκευασίας κηρηθρών.
Τέλος, το αντικείμενο (εικ. 1) που ο Evans χαρακτήρισε ως «τριμερή κηρήθρα με τυλιγμένο
φίδι που έχει στο στόμα του ένα βάτραχο» θα
μπορούσε να ταυτιστεί με παγίδα για σερσένια
(θανάσιμος εχθρός των μελισσών που μοιάζει με
μεγάλη σφήκα), ειδικά σχεδιασμένη να μοιάζει
με κηρήθρα. Με το δόλωμα που ήταν τοποθετημένο στο εσωτερικό της, προσέλκυε τα σερσένια να μπουν. Όταν το δοχείο γέμιζε με σερσένια, εμβαπτιζόταν στο νερό προκειμένου αυτά
να πνιγούν.
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