
56 —  teyχοσ 1 2 8 Δεκέμβριος 2018

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΣΟΦΊΑ ΓΕΡΜΑΝΊΔΟΥ
Αρχαιολόγος

Οι κυψέλες, χρηστικά αγγεία «βιοτεχνικής» 
χρήσης και «παραγωγής–επεξεργασίας πρώτων 

υλών», έχουν παραμεληθεί από την έρευνα 
των βυζαντινολόγων, μαζί με όλα τα αγροτικά 
εργαλεία ή σκεύη. Τα ίχνη τους είναι πενιχρά, 
ενώ η επιφανειακή συλλογή και η ανεπαρκής 

τεκμηρίωση δεν πιστοποιούν την αποκλειστικά 
μελισσοκομική τους χρήση. Δείγμα 
«ανακύκλωσης» των κυψελών είναι  

η χρήση τους σε παιδικές ταφές. Για την 
πληρέστερη κατανόηση της μελισσοκομικής 

δραστηριότητας επιστρατεύονται  
η εικονογραφία και οι γραπτές πηγές.

Η
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΣΤΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ

—
Πίσω από χνάρια δυσδιάκριτα

01  
Δακτυλικό αποτύπωμα  
στο καπάκι της κυψέλης  
των Δελφών, τέλη 6ου–7ος αι. 

02 
Μικρογραφία από το χειρόγραφο 
των Κυνηγετικών του Ψευδο-
Οππιανού, κώδ. 479, φ. 62r,  
β' μισό του 11ου αι.  
Η προστατευτική προσωπίδα 
ενισχύει την απεικόνιση του 
Αρισταίου ως μελισσοκόμου (δεξιά). 
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ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ 
τη μελέτη κεραμικών ευρημάτων σχετικών με 
τη μελισσοκομία, και ειδικότερα της Βυζαντι-
νής εποχής, είναι σχετικά πρόσφατο. Ο σημα-
ντικότερος πρακτικός παράγοντας που οδήγησε 
στη μέχρι πρότινος απουσία της έρευνας ήταν η 
άγνοια της μορφής των κυψελών, η οποία δεν 
επέτρεπε την απόδοση οστράκων ή ακόμα και 
ολόκληρων αγγείων σε αυτή την κατηγορία χρη-
στικής κεραμικής. Η κυριότερη αφορμή για την 
αναγνώρισή τους στάθηκε ο ολοένα αυξανόμε-
νος εντοπισμός μιας ομάδας οστράκων με το ιδι-
αίτερο χαρακτηριστικό των εσωτερικών αβαθών 
αλληλοτεμνόμενων, παράλληλων (εικ. 4) ή ακα-
νόνιστα εγκάρσιων (εικ. 3) εγχαράξεων — αλλιώς 
ραβδώσεων ή αυλακώσεων. Εντούτοις, οι εσω-
τερικές εγχαράξεις δεν είχαν πρακτική σημασία 
και η απόδοσή τους οφειλόταν μάλλον στη δύ-
ναμη της συνήθειας και της μίμησης. Το γεγο-
νός αυτό συνιστά και το μεγάλο παράδοξο στην 
αρχαιολογία της μελισσοκομίας, αφού το βασι-
κό κατασκευαστικό γνώρισμα των κυψελών και 
η αφορμή για την ταύτισή τους δεν διαδραμάτι-
ζε ουσιαστικό ρόλο στη χρηστική τους λειτουρ-
γία (εικ. 6).

Οι πρώτες επισημάνσεις για την ιδιαιτερό-
τητα των αγγείων αυτών έγιναν από τον Oscar 
Broneer, με αφορμή τα ευρήματα που προέκυ-
ψαν από τις ανασκαφές στα Ίσθμια τη δεκαετία 
του 1950. Ο Βroneer τα είχε μάλιστα χαρακτηρί-
σει ομοιάζοντα με «umbrella stands», όπως εί-
χαν καταγραφεί και σε ημερολόγια ανασκαφών 
της Αρχαίας Αγοράς, αναφέροντας ωστόσο ότι 
ο Δημήτριος Πάλλας τα είχε αναγνωρίσει ως κυ-

ψέλες1. Η χημική ανάλυση με τη μέθοδο της αέ-
ριας χρωματογραφίας (gas chromatography), η 
οποία για πρώτη φορά εφαρμόστηκε σε δείγμα-
τα οστράκων με εσωτερικές εγχαράξεις, ευρή-
ματα από την ανασκαφή μιας αρχαίας αγροικίας 
στη Βάρη Αττικής, επιβεβαίωσε τη μελισσοκο-
μική χρήση τους. Η εύρεση υπολειμμάτων κε-
ριού στα εσωτερικά τοιχώματά τους πιστοποίησε 
ότι τα όστρακα αυτά ανήκαν πράγματι σε κυψέ-
λες. Ακολούθησε η δημοσίευσή τους στο θεμε-
λιώδες —για την αρχαιολογία της μελισσοκομί-
ας— άρθρο των ανασκαφέων Jones, Graham 
και Sackett το 19732. Η αέρια χρωματογραφία 
ως μέθοδος αναγνώρισης οστράκων κυψελών 
εφαρμόστηκε επιπλέον σε ανάλογης μορφής ευ-
ρήματα από το φρούριο του Εξαμιλίου κατά τη 
διάρκεια των ανασκαφών των πανεπιστημίων 
του Σικάγο και του Οχάιο. 

Αρκετά χρόνια μετά τη δημοσίευση των ευρη-
μάτων της Βάρης, ξεκίνησε αρχικά η επισήμαν-
ση και μετέπειτα η καταλογογράφηση παρόμοι-
ων οστράκων ή σπανιότερα ολόκληρων πήλινων 
κυψελών αρχαίας εποχής από τους Τράχωνες, το 
Σούνιο, τον Θορικό, γενικά την περιφέρεια της 
Αττικής και τα νότια προάστια της Αθήνας3. Η 
προσπάθεια τυπολογικής κατάταξης βάσει της 
σχηματικής διαμόρφωσης του σώματος, του χεί-
λους, του πίσω κλειστού άκρου ή του τρόπου δι-
άταξης των εσωτερικών εγχαράξεων οδήγησε σε 
κάποια πρωταρχικά συμπεράσματα για τις κυ-
ψέλες της Αρχαιότητας και της Ρωμαϊκής περι-
όδου, όπως έγινε από την Gundula Lüdorf στο 
βασικό και εκτενές άρθρο της που δημοσιεύτη-
κε το 1998/1999. Ωστόσο, η χρήση των μορφο-
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03 
Όστρακο πήλινης 
οριζόντιας κυψέλης. 
Θήβα, 6ος  
ή 8ος–9ος αι. 
Εγκάρσιες εγχαράξεις  
στο εσωτερικό  
του σώματος.

04 
Όστρακο πήλινης 
οριζόντιας κυψέλης. 
Δομβραίνα, πιθανόν 
Υστερορωμαϊκή  
εποχή. Παράλληλες 
εγχαράξεις  
στο εσωτερικό  
του σώματος.
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λογικών χαρακτηριστικών αυτών των αγγείων, 
όπως η διαφοροποίηση στο σχήμα και τη χάραξη 
των εσωτερικών εγχαράξεων, ως κριτηρίων χρο-
νολογικής εξέλιξης αποδεικνύεται επισφαλής. 
Eπίσης, εξακολουθεί να απουσιάζει ένας γενικός 
όρος που να καλύπτει την κατηγορία των χρη-
στικών αγγείων «βιοτεχνικής» χρήσης, «παρα-
γωγής/επεξεργασίας πρώτων υλών», στα οποία 
ανήκουν και οι κυψέλες4. Επιπλέον, o μικρός 
αριθμός οστράκων και ολόκληρων αγγείων, σε 
συνδυασμό με την επιφανειακή τους συλλογή 
και την ανεπαρκή στρωματογραφική ή αρχαιο-
λογική τους τεκμηρίωση, δεν μπορεί να πιστο-
ποιήσει την αποκλειστική τους χρήση για μελισ-
σοκομικούς σκοπούς. Η «ανακύκλωση» και η 
επανάχρηση των κυψελών με διαφορετική λει-
τουργία, για παράδειγμα σε ταφές παιδιών από 
τον 4ο αιώνα π.Χ. έως και την Πρωτοβυζαντινή 
εποχή (ανατολικό νεκροταφείο Κυδωνίων–Χα-
νιά, Κεραμεικός, Μαραθώνας, Σπάτα, εικ. 5) ή 
ως εντοιχισμένα οικοδομικά υλικά σε τοιχοποι-
ίες, είναι αρχαιολογικά τεκμηριωμένη5. Πλέον, 
έχει αποδειχθεί και η χρήση της κάθετης ανά-
στομης κυψέλης με κηρηθροφορείς, της οποί-
ας μοναδικά πήλινα δείγματα έχουν βρεθεί στη 
Ράχη των Ισθμίων και, πρόσφατα, στο Αγαθονή-
σι, μια εξαιρετικά σημαντική θέση για την αρχαι-
ολογία της ελλαδικής μελισσοκομίας6. Επίσης, 
ένα δείγμα από την Αρχαία Αγορά της Αθήνας 
παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά για να εντα-
χθεί σε αυτήν την κατηγορία — διαστάσεις (0, 31 
μ. ύψος, 0, 35 μ. διάμετρος), σχήμα (καλαθόσχη-
μο), λαβές (δύο στα πλευρικά τοιχώματα), εσω-
τερικές εγχαράξεις7. Τα δείγματα αυτά κάθετων 

κυψελών χρονολογούνται από την Ελληνιστική 
εποχή και η εύρεσή τους υποδηλώνει μια τεχνο-
λογική εξέλιξη που μένει ακόμα να αποδειχθεί 
ότι κληροδοτήθηκε στο Βυζάντιο —αφού δεν 
έχει εντοπιστεί κανένα ανάλογο εύρημα— οπό-
τε δεν θα επεκταθούμε στην περαιτέρω παρου-
σίασή τους. 

Κατασκευαστικά, οι πήλινες κυψέλες οριζό-
ντιας τοποθέτησης είναι κατά κανόνα άβαφες. 
Η μόνη εξαίρεση που έχει παρατηρηθεί είναι 
στην κυψέλη των Δελφών, η οποία φέρει πλα-
τιές κοκκινωπές ταινίες που σχηματίζουν ζικ-
ζακ στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος 
(εικ. 13). Κατά τα άλλα, είναι όλες φτιαγμένες 
από χονδρόκοκκο πηλό με εγκλείσματα8 και 
δεν φέρουν εφυάλωση. Οι αρχαιότερες τυπο-
λογικά είναι καλαθόσχημες (από το β΄ μισό του 
5ου αι. π.Χ., εικ. 7) αλλά σταδιακά και προς τους 
πρώτους χριστιανικούς αιώνες γίνονται κυλιν-
δρικές έως χωνοειδείς (εικ. 12). Το σώμα τους 
επιμηκύνεται και διευρύνεται σταδιακά προς το 
ένα άκρο, όπου διαμορφώνεται άνοιγμα με τη 
συμβατική ονομασία «στόμα», με πλατύ, ενίο-
τε λοξότμητο χείλος. Το πίσω κλειστό άκρο δια-
μορφώνεται επίπεδο (εικ. 11), σχεδόν τριγωνικό 
ή έντονα αποστρογγυλεμένο — σε μία περίπτω-
ση με εξέχον αλλά χαμηλό κομβίο. Δεν φέρουν 
λαβές, παρόλο που είναι βαριές (εικ. 8)· προφα-
νώς, πολλές μαζί μετακινούνταν με υποζύγια. 
Οι διαστάσεις τους κυμαίνονται περίπου από 
0,71–0,51 μ. μήκος, 0,39–0,28 μ. διάμετρο ανοι-
κτού άκρου–στόματος και 0,35–0,14 μ. διάμετρο 
πίσω κλειστού άκρου: σε σχέση με τα δημοσιευ-
μένα παραδείγματα των αρχαίων κυψελών πα-

06 07

05 
Τμήμα σώματος 
κυψέλης από τα Σπάτα. 
Είχε χρησιμοποιηθεί 
για την ταφή νηπίου 
και σήμερα εκτίθεται 
στο Μουσείο  
του Αεροδρομίου  
της Αθήνας.

06 
Παραδοσιακή,  
εν χρήσει, πήλινη 
οριζόντια κυλινδρική 
κυψέλη χωρίς 
εγχαράξεις  
στο εσωτερικό της.

07 
Μια από τις 
παλαιότερες οριζόντιες 
κυψέλες με σχήμα που 
θυμίζει κάλαθο. Αρχαία 
Αγορά Αθήνας, τέλος 
5ου–αρχές 4ου αι. π.Χ. 
© Αμερικανική Σχολή 
Κλασικών Σπουδών.
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ρατηρείται ότι οι οψιμότερες είναι μεν μεγαλύτε-
ρες σε μήκος αλλά μικρότερης διαμέτρου. Γύρω 
στον 6ο αιώνα στην πλειονότητά τους οι διαστά-
σεις των κυψελών πλησιάζουν τον μέσο όρο. 

Στον λειτουργικό εξοπλισμό των κυψελών 
ανήκουν τα κυκλικά ή δισκοειδή καπάκια, τα 
οποία προσαρμόζονταν και έφραζαν το άνοιγ-
μα του στόματος της κυψέλης. Πάνω στην επι-
φάνειά τους ανοιγόταν η κύρια οπή διόδου των 
μελισσών, ενώ μικρές οπές ανά ζεύγη χρησί-
μευαν στη στερέωση με σκοινί κάθετου ξύλι-
νου στελέχους για τη σφράγιση του καπακιού. 
Στις μονόστομες κυψέλες μόνο το ένα άκρο εί-
ναι ανοικτό. Αντίθετα στις δίστομες και τα δύο 
άκρα είναι ανοικτά9, διευκολύνοντας τον τρύγο, 
αφού δίνεται η δυνατότητα στις μέλισσες να δι-
αφεύγουν προς το αντίθετο άκρο από αυτό που 
δουλεύει ο μελισσοκόμος. Επίσης, αυτές οι κυ-
ψέλες δίνουν τη δυνατότητα στο μελισσοκόμο 
να τρυγάει τη μια χρονιά από το ένα άκρο και 
την επόμενη από το άλλο, ανανεώνοντας απο-
τελεσματικά τις κηρήθρες. Απ’ όσο γνωρίζουμε, 
δεν έχει χρονολογηθεί κάποια δίστομη κυψέλη 
στους βυζαντινούς χρόνους. 

Τα καπάκια αποτελούν συνήθως την επι-
φάνεια όπου αποτυπώνεται η σφραγίδα του 
ιδιοκτήτη τους ή η διακοσμητική διάθεση του 
κατασκευαστή, που συνήθως εκφράζεται με 
γραμμικά σχέδια ή φυτικά μοτίβα (εικ. 1). Το ίδιο 
παρατηρείται και πάνω στην εξωτερική επιφά-
νεια των αγγείων. Σε άλλες περιπτώσεις χαράσ-
σονται μονογράμματα, πιθανόν ως ενδεικτικά 
κατοχής ή εργαστηριακής κατασκευής ή αποδί-
δονται ακόμα και σφραγίσματα (εικ. 17). Οι πλα-
τιές πινελιές (εικ. 13) στη μεγάλη κυψέλη από 
τους Δελφούς ενδεχομένως είχαν και λειτουρ-
γική χρήση, πέραν της διακοσμητικής, καθώς 
ίσως να υποβοηθούσαν τις μέλισσες να προσα-
νατολιστούν στην εστία τους. Πρέπει βέβαια να 
επισημανθεί ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε συνήθεια 
ούτε παράδοση, αφού προς το παρόν δεν υπάρ-
χουν αρχαιολογικά παράλληλα. 

Σύμφωνα με ό,τι είναι γνωστό και δημοσι-
ευμένο, η μέγιστη συγκέντρωση των λιγοστών 
ευρημάτων μελισσοκομίας των χριστιανικών 
χρόνων παρατηρείται στον 6ο αιώνα. Χαρακτη-
ριστικό είναι το γεγονός ότι εντοπίζονται μόνο 
σποραδικά (δημοσιευμένα) ευρήματα Μεσοβυ-
ζαντινής και Υστεροβυζαντινής περιόδου, διαπί-
στωση που έρχεται σε αντίθεση με τις ιστορικές 
συνθήκες και τις γραπτές πηγές, οι οποίες μνη-
μονεύουν ανάπτυξη της μελισσοκομίας. Γεω-
γραφικά, φαίνεται πως η μελισσοκομία με οριζό-
ντιες πήλινες κυψέλες εκτεινόταν στην κεντρική 

και τη νότια Ελλάδα (Αττική–Αθήνα και Μεσό-
γεια10, Βοιωτία–Θήβα και περίχωρα11, Δελφοί12, 
Κόρινθος–Ισθμία13, ενδεχομένως Σκύρος14), 
όπως και στην Κρήτη15, σύμφωνα τουλάχιστον 
με τα ανασκαφικά δεδομένα που έχουν δημοσι-
ευθεί και ερευνηθεί (εικ. 10). Η απουσία ευρημά-
των από τη βόρεια Ελλάδα είναι εμφατική και 
μπορεί να οφείλεται στην εντόπια χρήση κυψε-
λών με φθαρτά υλικά (ψάθινες, ξύλινες) που δεν 
διατηρήθηκαν στην πάροδο των αιώνων. Οι θέ-
σεις στις οποίες έχουν βρεθεί όστρακα κυψελών 
ή ακόμα και ολόκληρα αγγεία είναι στρατιωτικά 
κτίσματα, όπως στον πύργο και στο φρούριο του 
Εξαμιλίου, αγροικίες, όπως στην Άκρα Σοφία, 
εργαστήρια της υπαίθρου, στον περίγυρο εκκλη-
σιών ή ακόμα και σε ταφές, όπως στα περίχωρα 
των Αθηνών, ή και εντοιχισμένες σε τοιχοποιίες 
όπως στην Κρήτη. 

Μια κατασκευαστική και ταυτόχρονα λειτουρ-
γική ιδιοτυπία σώζεται σε μια οριζόντια κυλιν-
δρική κυψέλη που προέρχεται από τα περίχω-
ρα της Δομβραίνας (εικ. 4, 11, 16, 17). Στο πίσω 
κλειστό άκρο της ανοίγονται μικρές οπές, πι-
θανόν για λόγους εξαερισμού. Δεν αποκλείε-
ται, ωστόσο, η διάνοιξή τους να απέβλεπε στη 
διευκόλυνση του τρύγου, καθώς επέτρεπαν τη 
διαφυγή των μελισσών χωρίς να παρακωλύουν 
τον τρύγο και την εργασία του μελισσοκόμου 
στο εμπρόσθιο ανοικτό άκρο. Σύμφωνα και με 
μια άλλη ερμηνεία, με κλεισμένο το εμπρόσθιο 
άνοιγμα και τις μικρές οπές στο πίσω άκρο, απο-
τρέπονταν οι επιθέσεις των σφηκών, οι οποίες 
επέδραμαν σε κυψέλες αναζητώντας τροφή. 
Την ίδια ιδιοτυπία με τις μικρές οπές στο πίσω 
άκρο παρουσιάζει, πιθανόν, τμήμα κυψέλης από 
τη Γόρτυνα (Ρωμαϊκής εποχής) και, ακόμα πα-
λαιότερα, από την Αρχαία Αγορά της Αθήνας (γ΄ 
τέταρτο 3ου αι. π.Χ.)16. 

Στην Αττική, το Αγαθονήσι, την Κρήτη και 
τη Θήβα, έχουν βρεθεί πήλινοι κυκλικοί δακτύ-
λιοι, τα προεκτάματα, που φέρουν εγχαράξεις 
στα εσωτερικά τοιχώματά τους17. Ο δακτύλιος 
προσαρμοζόταν στο ανοικτό στόμα της κυψέλης 
για να αυξηθεί το μήκος της κατά 0,07–0,010 μ. 
(εικ. 15). Πρόκειται πιθανόν για νεωτερισμό των 
Αθηναίων μελισσοκόμων, ο οποίος εφαρμόστη-
κε από τον 3ο αιώνα π.Χ., όταν χρονολογούνται 
και τα πρώτα σχετικά ανασκαφικά ευρήματα. Τα 
προεκτάματα και τα τμήματά τους που εντοπί-
στηκαν σε περιορισμένες θέσεις του ελλαδικού 
χώρου αφενός επιβεβαιώνουν την επικράτηση 
του οριζόντιου τύπου κυψελών, αφετέρου πιστο-
ποιούν τη διάδοση της τεχνογνωσίας —ως προς 
την αύξηση της χωρητικότητας των κυψελών— 

08 
Μεταφορά πήλινης 
οριζόντιας κυψέλης.

09  
Κυματιστή γραμμή 
ανάμεσα σε 
παράλληλες ευθείες,  
σε όστρακο από  
το σώμα κυψέλης. 
Θήβα, 6ος  
ή 7ος–9ος αι.

10 
Χάρτης με τις θέσεις 
εύρεσης (πρωτο-)
βυζαντινών κυρίως 
κυψελών στον 
ελλαδικό χώρο, 
σύμφωνα με τα 
δημοσιευμένα 
δείγματα.

11  
Επίπεδο κλειστό πίσω 
άκρο κυψέλης. 
Δομβραίνα, πιθανόν 
Υστερορωμαϊκή εποχή.

12 
Χωνοειδής κυψέλη. 
Εξαμίλιο Ισθμίας,  
6ος αι.

13  
Κυλινδρική κυψέλη  
με πλατιά ζικ-ζακ 
κόκκινη ταινία. Δελφοί,  
τέλη 6ου–7ος αι.

08
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και εκτός των ορίων της Αττικής. Σύμφωνα επί-
σης με μια άλλη ενδιαφέρουσα υπόθεση, από τα 
προεκτάματα ενδεχομένως συλλεγόταν το περί-
φημο «ακάπνιστο» μέλι. Η φήμη του οφειλόταν 
στη συλλογή του χωρίς τη χρήση καπνού, την 
καθιερωμένη πρακτική για τον τρύγο του κοινού 
μελιού, που όμως αλλοίωνε τη σύστασή του ως 
προς το χρώμα και το άρωμα18. 

Ένα ενδιαφέρον καπάκι είχε βρεθεί σε ανα-
σκαφή των προσκτισμάτων της βασιλικής στο 
Πάνορμο Κρήτης19. Το καπάκι έχει διάτρητη 
επιφάνεια, με οπές ανοιγμένες ανά τακτά δι-
αστήματα σε δύο κυκλοτερείς ζώνες. Στο κέ-
ντρο προεξέχει ένα κομβίο, το οποίο θα διευκό-
λυνε τη μετακίνηση του καπακιού. Πρόκειται 
για ιδιομορφία που ενδεχομένως σχετίζεται 
με την προστασία της κυψέλης από τη σφήκα 
Vespa orientalis (τον λεγόμενο σκούρκο), αφού 
οι πολλές και μικρές οπές (μικρότερες από την 
τυπική οπή διόδου) παρεμπόδιζαν την είσοδο 
του επιτιθέμενου, και μεγαλύτερου από τις μέ-
λισσες, εντόμου. Ανάλογο δείγμα αρχαίου καπα-
κιού έχει βρεθεί στην Παροικιά της Πάρου, ενώ 
οι εθνολογικές έρευνες το εντοπίζουν στη μελισ-
σοκομική παράδοση των νησιών του Αιγαίου20. 

Απούσα στη βιβλιογραφία είναι η αναγνώριση 
οποιουδήποτε εργαλείου ή σκεύους Βυζαντινής 
εποχής που να σχετίζεται με τη μελισσοκομία, 
ακόμα και όταν πρόκειται για κάτι εύκολα ανα-
γνωρίσιμο, όπως το καπνιστήρι21. Η ανεπάρκεια 
επιστημονικής και ανασκαφικής έρευνας σχετι-
κά με τα αγροτικά εργαλεία εν γένει δεν επιτρέ-
πει περαιτέρω αναλύσεις για ζητήματα ακόμα 
πιο ενδιαφέροντα, όπως η εξειδικευμένη χρήση 
του εργαλειακού εξοπλισμού ή τα αγγεία επε-
ξεργασίας των παραγόμενων μελισσοκομικών 
προϊόντων. Για μια πληρέστερη εικόνα της με-
λισσοκομικής δραστηριότητας πρέπει να συν-
δράμει η εικονογραφία και η μαρτυρία των γρα-
πτών πηγών. Από μια πολύτιμη μικρογραφία 
των Κυνηγετικών του Ψευδο-Οππιανού μάς πα-
ραδίδεται η χρήση της προστατευτικής προσω-
πίδας (εικ. 2)22, ενώ μία μοναδική αναφορά στην 
πραγματεία των Γεωπονικών περιγράφει το κα-
πνιστήρι ως χυτρίδιο23, απεικόνιση του οποίου 
ενδεχομένως εντοπίζεται σε μικρογραφία του 
Barberini Exultet (Vat. Lat. 592, 1070–1100)24 
(εικ. 14). Εξίσου άγνωστη ανασκαφικά είναι η 
αναγνώριση κτηριακών καταλοίπων με μελισ-
σοκομεία. Την εικόνα συμπληρώνουν αναγκα-
στικά παράλληλα μελισσοκομείων με οριζόντιες 
πήλινες κυψέλες από άλλες εποχές και περιο-
χές (εικ. 19) με τη σημαντική αρωγή της εθνο-
γραφίας. 

16

18

17

14  
Πιθανή απεικόνιση 
καπνιστηριού σε 
μικρογραφία από το 
χειρόγραφο Barberini 
Exultet (Vat. Lat. 592, 
1070–1100).

15 
Προεκτάματα 
προσαρμοσμένα σε 
παραδοσιακές 
κυψέλες. Αντίπαρος.

16  
Κυψέλη Δομβραίνας, 
πιθανόν 
Υστερορωμαϊκής 
εποχής.

17  
Σφραγίσματα σε χείλος 
κυψέλης. Δομβραίνα, 
πιθανόν 
Υστερορωμαϊκής 
εποχής.

18  
Μοναχός–
μελισσοκόμος καπνίζει 
πήλινες οριζόντιες 
κυψέλες, «τζιβέρτια». 
Άγ. Ηρακλείδιος 
Κύπρου, τέλη 19ου αι. 
© Συλλογή 
Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας 
Κύπρου.
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*  Πολλοί καλοί συνάδελφοι βοήθησαν 
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τον ειδικό Γιώργο Μαυροφρύδη, τον 
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στον Ηλία Αναγνωστάκη, κύριο ερευνητή του 
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αναφέρονται σε γενικό κατάλογο βυζαντινής 
κεραμικής (Vroom 2005, σ. 50–51), και σε 
πανεπιστημιακό εγχειρίδιο (Πετρίδης 2013,  
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σ. 95, εικ. 8. Ο ίδιος 2013, σ. 197, εικ. 40.

13 Anderson–Stojanović / Jones 2002,  
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προεκταμάτων κυψελών είναι αβέβαιη καθώς 
δεν φέρουν εσωτερικά εγχαράξεις. 

18 Μαυροφρύδης 2009, σ. 200–209. Για τις 
ποιότητες του μελιού και το διαχωρισμό του 
σε άγριο και οικιακό, Anagnostakis 2018,  
σ. 105–118. 

19 Καλοκύρης 1955, σ. 325, πίν. 123β.

20 Μαυροφρύδης υπό έκδ. 

21 Κάποια πήλινα ευρήματα από ανασκαφή στην 
Αξιούπολη, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί 
καπνιστήρια, είναι αγωγοί. Σαββοπούλου / 
Τσαγκαράκη 2005, σ. 227–239.

22 Spatharakis 2004, εικ. 51. Liveri 2010, εικ. 8.

23 Beckh 1994, τόμ. ΙΕ΄, σ. 447, κεφ. 6, παρ. 1–3.

24 Για τις σκηνές μελισσοκομίας στα Exultet,  
βλ. Γερμανίδου 2016, σ. 66–76. 

25 Διαρκώς αυξανόμενος είναι ο αριθμός 
κυψελών που βρίσκονται σε ανασκαφές στην 
Ελεύθερνα και αλλού στην Κρήτη, στα νησιά 
του Αιγαίου, στα προάστια της Αθήνας (Βούλα 
κ.α.) και το κέντρο της πόλης (Μακρυγιάννη). 

26 Μavrofridis 2018, σ. 52–61.

Η μελλοντική δημοσίευση πληρέστερα τεκ-
μηριωμένων μελισσοκομικών ευρημάτων, 
παράλληλα με την εξειδικευμένη μελέτη της 
πληθώρας των σχετικών ιστορικών πηγών, θα 
διαφωτίσει σημαντικά τα χαρακτηριστικά της 
κατασκευής και θα αποκαλύψει νέες παραμέ-
τρους της χρήσης των κυψελών αλλά και της 
τοπογραφίας των οικισμών όπου αυτές βρίσκο-
νται25. Κομβικά θέματα έρευνας–desiderata ει-
δικά της βυζαντινής μελισσοκομικής αρχαιολο-
γίας αφορούν την περαιτέρω τεκμηρίωση της 
αποδεδειγμένης —αλλού— ανασκαφικά, ιστο-
ρικά και παραδοσιακά «αστικής μελισσοκομί-
ας» (εικ. 19)26, της διάδοσης κάθετων πήλινων 
κυψελών με κηρηθροφορείς, του ρόλου των μο-
ναστηριών στην οργάνωση και την παραγωγικό-
τητα (εικ. 18), της εργασίας του μελισσοκόμου 
(εικ. 2, 14). Παράλληλα, θα αναδείξει μία ακόμη 
πτυχή τής —παραμελημένης ερευνητικά— κα-
θημερινότητας των λαϊκών, ειδικά των αγροτών, 
που αποτελούσαν και τη δυναμική πλειονότητα 
της βυζαντινής κοινωνίας. 

19  
Μελισσοκομείο στο κέντρο  
του οικισμού του Tel Rehov  
στο Ισραήλ, 9ος αι. π.Χ. 
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