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Οι ελληνικές κυψέλες κινητής κηρήθρας, χάρη
στις περιγραφές των περιηγητών του 17ου αιώνα,
έδωσαν στη Δύση τις βάσεις της σύγχρονης μελισσοκομίας.
Οι κυψέλες, κατασκευασμένες από πρόσφορα τοπικά
υλικά, ήταν πήλινες, λίθινες, σανιδένιες, μελισσοκόφινα.
Θάσος και Χαλκιδική μαζί με το Θριάσιο πεδίο της Αττικής
ήταν οι μόνες περιοχές με επαγγελματίες μελισσοκόμους.
Συχνά τοποθετούσαν τις κυψέλες σε «μελισσόκηπους» ή
«μελισσομαντριά» για να προστατεύονται,
ακόμα και από το βάσκανο μάτι.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΦΡΎΔΗΣ
Αρχαιολόγος,
Υποψ. Δρ Οικογεωγραφίας,
Εργαστήριο Βιογεωγραφίας
και Οικολογίας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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ΕΊΝΑΙ ΓΕΝΙΚΆ ΠΑΡΑΔΕΚΤΌ ΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΜΕΛΙΣΣΟ-

κομία άσκησε καίρια επιρροή στην εξέλιξη της παγκόσμιας μελισσοκομίας, η οποία
μάλιστα είχε διττό χαρακτήρα. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η σύγχρονη μελισσοκομία έλκει την καταγωγή της από τις ελληνικές κυψέλες κινητής κηρήθρας, οι οποίες έγιναν γνωστές στη Δύση τον 17ο αιώνα, όταν τις συνάντησαν
περιηγητές και τις περιέγραψαν στις ταξιδιωτικές τους εντυπώσεις1. Οι εν λόγω
κυψέλες διαθέτουν στην οροφή τους πήχεις‒κηρηθροφορείς, στους οποίους οι
μέλισσες προσκολλούν ανά μία τις κηρήθρες τους, κάτι που τους επιτρέπει να μετακινούνται κατά το δοκούν και να πραγματοποιούνται μελισσοκομικοί χειρισμοί2
που, σε διαφορετική περίπτωση, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν ή πραγματοποιούνται με μεγάλη δυσκολία. Η γνωστοποίηση λοιπόν του τρόπου λειτουργίας
και των δυνατοτήτων που προσέφεραν οι ελληνικές κυψέλες κινητής κηρήθρας3
έδωσε το έναυσμα σε σειρά ερευνητών της Δύσης, που αναζητούσαν ορθολογικότερο τρόπο άσκησης της μελισσοκομίας, να προτείνουν τύπους κυψελών που βασίζονταν στην ίδια αρχή λειτουργίας. Η αναζήτηση αυτή ολοκληρώθηκε στα μέσα
του 19ου αιώνα με τη δημιουργία, από τον L.L. Langstroth, της σύγχρονης πλαισιοκυψέλης και τον καθορισμό του «διαστήματος της μέλισσας»4.
Η επιρροή ωστόσο της ελληνικής παραδοσιακής μελισσοκομίας και δη των κυψελών κινητής κηρήθρας, οι οποίες σημειωτέον ήταν γνωστές στον ελληνικό χώρο
τουλάχιστον από τον 3ο αιώνα π.Χ.5, δεν σταματά με την ανακάλυψη της σύγχρονης πλαισιοκυψέλης και των μεθόδων της. Όταν, στα μέσα περίπου του 20ού αιώνα, διαπιστώθηκε πως η σύγχρονη κυψέλη δεν ήταν κατάλληλη για μελισσοκομία στην Υποσαχάρια Αφρική6, προτάθηκε από την Πηνελόπη Παπαδοπούλου,
υπεύθυνη μελισσοκομίας τότε στο Υπουργείο Γεωργίας της Ροδεσίας (σημερινή
Ζιμπάμπουε), η χρήση παραδοσιακών ελληνικών μελισσοκόφινων κινητής κηρήθρας τα οποία γνώριζε από την πατρίδα7. Οι κυψέλες αυτές από τη μία μπορούσαν
να κατασκευαστούν εύκολα και ανέξοδα από τον ντόπιο πληθυσμό και από την
άλλη προσέφεραν τη δυνατότητα σωρείας μελισσοκομικών επεμβάσεων οι οποίες δεν ήταν εφικτές με τις παραδοσιακές κυψέλες της περιοχής. Η αποδοχή των
κυψελών αυτών υπήρξε άμεση και ευρεία και σύντομα αρκετοί ήταν αυτοί, κυρίως από πανεπιστήμια της Δύσης, που πρότειναν παρόμοιες κυψέλες, ορθογώνιας όμως διατομής και κατασκευασμένες συνήθως από σανίδες, για τις χώρες της
Αφρικής8. Οι κυψέλες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας σε όλο τον
αναπτυσσόμενο κόσμο.
Στην Ελλάδα οι κυψέλες κινητής κηρήθρας απαντούσαν σε συγκεκριμένες περιοχές στα νότια, οι οποίες σχηματίζουν στο χάρτη ένα τόξο (εικ. 2) που το ένα του
άκρο βρίσκεται στην κεντροδυτική Κρήτη, η καμπύλη του αγκαλιάζει τα Αντικύθηρα, τα Κύθηρα, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Αργοσαρωνικού
και το άλλο άκρο του «πέφτει» στην Αττική και το νησί της Κέας9. Οι κυψέλες κατασκευάζονταν από διάφορα υλικά και υπήρχαν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις
περιοχές όπου χρησιμοποιούνταν. Πλεκτές κυψέλες (κοφίνια) κινητής κηρήθρας
χρησιμοποιούνταν στη δυτική Κρήτη, στα Κύθηρα, στην ανατολική Πελοπόννησο (εικ. 5), στα νησιά του Αργοσαρωνικού, στην Αττική (εικ. 4) και, σπανίως, στην
Κέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μελισσοκόφινα αυτά ήταν ανάστομα (με
άνοιγμα στο πάνω μέρος), υπήρχαν ωστόσο περιοχές, όπως ο νομός Χανίων και
τα ανατολικά των νομών Αρκαδίας και Λακωνίας, όπου χρησιμοποιούνταν, κυρίως ή αποκλειστικά, αμφίστομα κοφίνια (με το άνοιγμα βέβαια στην οροφή και
χωρίς βάση)10.
Πήλινες κυψέλες κινητής κηρήθρας χρησιμοποιούνταν στην κεντροδυτική Κρήτη11, όπου ήταν γνωστές ως «βρασκιά» ή «φρασκιά» (εικ. 6). Την παλαιότερη αναφορά σε αυτές την οφείλουμε στον Τζουάνε Παπαδόπουλο, ο οποίος περιέγραψε
στα τέλη του 17ου αιώνα τον τρόπο άσκησης της μελισσοκομίας με αυτές12. Κυψέλες του ιδίου τύπου ήταν σε χρήση και στο νησί της Κέας, όπου ονομάζονταν
«υψέλια»13 (εικ. 9), ενώ μια μοναδική παρόμοια κυψέλη (εικ. 8) αποκαλύφθηκε στα
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Χάρτης των περιοχών
όπου χρησιμοποιούνταν κυψέλες
κινητής κηρήθρας. Με κόκκινο χρώμα
σημειώνονται οι περιοχές
αποκλειστικής χρήσης, με πράσινο
οι περιοχές μικτής χρήσης
που περιλάμβαναν και κυψέλες
σταθερής κηρήθρας.
03
Υποζύγια φορτωμένα
με μελισσοκόφινα για μεταφορά.
Αρναία, αρχές της δεκαετίας του 1920
(φωτ.: Χ. Δημητρακούδη).
04
Ανάστομο μελισσοκόφινο της Αττικής.
05
Κοφίνι κινητής κηρήθρας, χωρίς
επίχρισμα, από τη βορειοανατολική
Πελοπόννησο (Καρατζάς Τροιζηνίας).
06
«Βρασκί». Πήλινη κυψέλη κινητής
κηρήθρας από την Κρήτη.
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Κύθηρα14. Σε αυτήν σημειώνονται εγχάρακτα η χρονολογία 1875, τα αρχικά «ΜΠ»,
που μάλλον αφορούν στον ιδιοκτήτη της, και ένας σταυρός15. Το ενδιαφέρον με
την κυψέλη των Κυθήρων είναι πως ενώ είχε κατασκευαστεί ως ανάστομη, όπως
όλες οι πήλινες κινητής κηρήθρας, στην ουσία διέθετε χαρακτηριστικά αμφίστομης, μιας και ο μελισσοκόμος χρήστης της είχε αποκόψει τμήμα της βάσης της.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της, που επίσης τη διαφοροποιεί από τις αντίστοιχες
της Κρήτης και της Κέας, είναι η ύπαρξη δύο αντικριστών υπερυψωμένων τμημάτων στο στόμιο, για να συγκρατούνται καλύτερα οι κηρηθροφορείς.
Στα Κύθηρα κυρίως, σποραδικά όμως και στην Κέα και τη νότια Πελοπόννησο,
ήταν σε χρήση και λίθινες κυψέλες κινητής κηρήθρας. Κατασκευάζονταν από τέσσερις συγκολλημένες μεταξύ τους πλάκες ή από ένα κομμάτι πωρόλιθου το οποίο
σκαλιζόταν ώστε να αποκτήσει το επιθυμητό σχήμα (εικ. 10).
Οι σανιδένιες κυψέλες κινητής κηρήθρας ήταν πιο σπάνιες· χρησιμοποιούνταν
στην Κρήτη, ιδίως στην περιοχή των Σφακίων16, στα Κύθηρα (εικ. 11) και τα Αντικύθηρα17, σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου18 και στην Κέα19.
Στην ελληνική μελισσοκομία δεν χρησιμοποιούνταν βέβαια μόνο κυψέλες κινητής κηρήθρας. Ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός τύπων παραδοσιακών κυψελών
έχει καταγραφεί, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που οφείλεται πρωτίστως
στη μακρόχρονη έρευνα του μελετητή της μελισσοκομικής μας παράδοσης Θανάση Μπίκου. Συγκρίνοντας τους τύπους των ελληνικών παραδοσιακών κυψελών
με τους τύπους που χρησιμοποιούνταν στις άλλες περιοχές όπου απαντά η δυτική
λεγόμενη μέλισσα (Apis mellifera), εύκολα διαπιστώνει κανείς πως η μεγαλύτερη
—με διαφορά— ποικιλομορφία υπήρχε στην Ελλάδα. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο
γεγονός ότι η ελληνική χερσόνησος —ίσως και η Μικρά Ασία— υπήρξε, ήδη από
την αρχαιότητα, η ενδιάμεση εκείνη ζώνη όπου χρησιμοποιούνταν συγχρόνως20
τόσο οριζόντιοι τύποι κυψελών (χαρακτηριστικοί διαχρονικά για την Εγγύς Ανατολή και τη βόρεια Αφρική) όσο και κάθετοι (οι οποίοι τύγχαναν ευρείας χρήσης
στα Βαλκάνια και στο κεντρικό τμήμα της Ευρώπης). Η μεγάλη ποικιλία των υλικών κατασκευής των παραδοσιακών κυψελών που παρατηρείται στη χώρα μας θα
πρέπει μάλλον να αποδοθεί στις ιδιαιτερότητες των κλιματολογικών συνθηκών και
της χλωρίδας της. Οι κυψέλες, με άλλα λόγια, κατασκευάζονταν από τα υλικά που
ήταν πρόσφορα στην κάθε περιοχή.
Οι σπουδαιότερες περιοχές της Ελλάδας όσον αφορά στη μελισσοκομία ήταν
αναμφίβολα αυτές της Θάσου και της Χαλκιδικής. Μαζί με το Θριάσιο Πεδίο της
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Αττικής υπήρξαν οι μοναδικές περιοχές όπου απαντούσαν επαγγελματίες παραδοσιακοί μελισσοκόμοι, μελισσοκόμοι δηλαδή με αποκλειστικό ή κύριο επάγγελμα
τη μελισσοκομία21. Στις εν λόγω περιοχές έκανε την εμφάνισή του ένα επίστομο
κοφίνι με χαρακτηριστικά το περίπου κυλινδρικό σχήμα του και κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως η ύπαρξη κομβίου στην οροφή, που το καθιστούσαν ιδανικό για
τη νομαδική μελισσοκομία στην οποία επιδίδονταν οι τοπικοί μελισσοκόμοι (εικ.
12). Αναλόγως μάλιστα του τρόπου μεταφοράς του, διά θαλάσσης ή με υποζύγια,
το κοφίνι αυτό ποίκιλλε τόσο στο μέγεθος όσο και στα υλικά κατασκευής του και,
συνακόλουθα, στο βάρος. Τα κοφίνια που μεταφέρονταν διά θαλάσσης ήταν μεγαλύτερα και κατασκευασμένα από βέργες λυγαριάς για υφάδι, ενώ αυτά που μεταφέρονταν με υποζύγια ήταν αισθητά μικρότερα και για υφάδι είχαν κυρίως σχίζες
καλαμιού, οι οποίες, αν και λιγότερο ανθεκτικές, είναι αρκετά ελαφρύτερες22. Το
ίδιο μελισσοκόφινο απαντούσε και στα νησιά των Βορείων Σποράδων, όπως και
στη Σκύρο23. Έχει μάλιστα αναφερθεί πως η διάδοσή του εκεί οφείλεται πιθανώς
στα μετόχια που είχαν σε αυτά τα νησιά μονές του Αγίου Όρους, όπου χρησιμοποιούσαν επίσης αποκλειστικά αυτόν τον τύπο κυψέλης24.
Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πότε ήταν σε χρήση το νομαδικό αυτό
κοφίνι. Αν και η παλαιότερη σαφής περιγραφή του ανάγεται μόλις στα τέλη του
19ου αιώνα25, φαίνεται πως από τις αρχές τουλάχιστον του 18ου και πιθανώς πολύ
νωρίτερα το εν λόγω κοφίνι χρησιμοποιούνταν ως αποκλειστικός τύπος κυψέλης σε
Θάσο και Χαλκιδική26. Με το μελισσοκόφινο πάντως αυτό, και φυσικά τις γνώσεις
τους, οι μελισσοκόμοι της Θάσου και της Χαλκιδικής κατάφερναν να λαμβάνουν
εξαιρετικά μεγάλες παραγωγές. Χαρακτηριστικά τα όσα γράφει ο Γάλλος πρόξενος
στη Θεσσαλονίκη, Félix Beaujour, το 1797 σε μια από τις αναφορές του προς την
κυβέρνηση της χώρας του. Σύμφωνα με αυτή, «η Χαλκιδική παράγει κάθε χρόνο
30 έως 40.000 οκάδες κερί. Το νησί της Θάσου 25.000…»27. Η παραγωγή μελιού
την ίδια περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη πως η αναλογία κεριού–μελιού στην παραδοσιακή μελισσοκομία της χώρας μας ήταν γύρω στο 10%, θα πρέπει να ανερχόταν
σε τουλάχιστον 350 και 250 χιλιάδες οκάδες αντίστοιχα, ήτοι σε 450 και 320 τόνους.
Σε μια προσπάθεια αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσης των μελισσοβοσκών
και για να μειωθούν ορισμένα προβλήματα οφειλόμενα στις κλιματολογικές κυρίως συνθήκες, οι μελισσοκόμοι της Θάσου και της Χαλκιδικής ξεκίνησαν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Όσοι ήταν από τη Χαλκιδική, και ιδίως από τα ορεινά
της ανατολικής της πλευράς (περιοχή Αρναίας), άρχισαν να δραστηριοποιούνται
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«Ξεμελιστήρι». Πρέσα
για την εξαγωγή μελιού,
από τους Βαρυπατάδες
Κέρκυρας (φωτ.: Σ. Σκαφιδάς).
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Πήλινη κυψέλη κινητής
κηρήθρας του 1875
από τα Κύθηρα
(φωτ.: Γ. Πρωτοψάλτης).
09
«Υψέλι». Πήλινη ανάστομη
κυψέλη, από την Κέα.
10
«Γούρνα». Πωρολίθινη ανάστομη
κυψέλη, από τα Κύθηρα.
11
«Κασάκι». Σανιδένια κυψέλη
κινητής κηρήθρας,
από τα Κύθηρα.
12
Επίστομο νομαδικό
μελισσοκόφινο
από τη βόρεια Ελλάδα
(Γομάτι Χαλκιδικής).
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(και) στην αναπαραγωγική λεγόμενη μελισσοκομία, τη μελισσοκομία δηλαδή που
είχε ως σκοπό τη δημιουργία μελισσοσμηνών28. Τα μελίσσια αυτά πωλούσαν στη
συνέχεια στους Θάσιους συναδέλφους τους, το νησί των οποίων, για μια σειρά από
λόγους, δεν ενδεικνυόταν για το ξεχειμώνιασμα και τη γρήγορη ανάπτυξη των μελισσιών την άνοιξη. Η αγοραπωλησία των μελισσιών γινόταν σε δυο μελισσοπανηγύρεις στα ανατολικά παράλια της χερσονήσου· την άνοιξη στην παραλία της
Λιμπσάσντας (σημ. Ολυμπιάδα) και το καλοκαίρι στην παραλία της Ιερισσού29.
Οι Θάσιοι από την πλευρά τους επικεντρώθηκαν στη μέγιστη δυνατή παραγωγή
προϊόντων (μέλι, κερί, «μελόρακο» και «μουντοβίνα» — οινοπνευματώδη ποτά
από τα υπολείμματα κατά την εξαγωγή του μελιού) και επειδή ήταν οι μοναδικοί
μελισσοκόμοι στην Ελλάδα που γνώριζαν πώς να συνενώνουν μελίσσια πετύχαιναν τεράστιες για τα τότε δεδομένα αποδόσεις30.
Επίστομα κοφίνια επίπεδης σχεδόν οροφής, πέραν του χώρου όπου χρησιμοποιούνταν το νομαδικό κοφίνι της Βόρειας Ελλάδας, απαντούσαν —παράλληλα
με άλλους τύπους κυψελών— στην Αττική και τη Λάρισα. Ήταν όμως αρκετά μεγαλύτερα και δεν διέθεταν το χαρακτηριστικό κομβίο στην οροφή που βοηθούσε
στην πρόσδεση και το ανασήκωμα κατά τη μεταφορά31. Στην Αττική, οι Κουντουριώτες μελισσοκόμοι που τα χρησιμοποιούσαν στις αρχές του περασμένου αιώνα
δεν προβληματίζονταν από το μέγεθος και το βάρος τους, διότι η ύπαρξη αμαξιτών
οδών στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν τους επέτρεπε να χρησιμοποιούν
για τις μεταφορές τους σούστες (δίτροχες άμαξες)32.
Οξύληκτα και καμπανόσχημα επίστομα κοφίνια ήταν γνωστά στο νησί της Άνδρου, ενώ η χρήση τους ήταν ευρεία στη Θράκη (εικ. 14), τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία χωρίς να απουσιάζουν και από περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και από Έλληνες μελισσοκόμους στην Ανατολική Θράκη
και σε ορισμένες περιοχές του Πόντου, όπως η Ματσούκα33.
Κάθετες κυψέλες από άλλα υλικά απαντούσαν σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής, κυρίως, Ελλάδας. Κυψέλες από κουφωμένους κορμούς δέντρων (εικ.
17) χρησιμοποιούνταν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, την
Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την κεντρική και βορειοδυτική Πελοπόννησο34.
Από τα νησιά ήταν γνωστές μόνο στη Σαμοθράκη και την Ίμβρο35. Στις περιοχές
όπου χρησιμοποιούνταν κάθετες κυψέλες από κορμούς χρησιμοποιούνταν συνήθως και παρόμοιες, κατασκευασμένες από σανίδες. Εκτός όμως από τις παραπάνω περιοχές, σανιδένιες κάθετες κυψέλες χρησιμοποιούνταν σε ορισμένα από
τα Ιόνια νησιά (Κέρκυρα, Ζάκυνθο) και σε περιοχές της Κορινθίας36. Από τις σανιδένιες αυτές κυψέλες που, ανά περιοχή, έφεραν διάφορες ονομασίες, ξεχωρίζει
ένας ιδιαίτερος τύπος σε χρήση στην Τριφυλία Μεσσηνίας, τον οποίο θα χαρακτηρίζαμε υβριδικό. Στο κάτω μισό της κυψέλης αυτής, το οποίο προοριζόταν για τις
μέλισσες, οι κηρήθρες ήταν σταθερές, αλλά στο άνω τμήμα της οι μελισσοκόμοι
της περιοχής τοποθετούσαν κατάλληλους πήχεις για τη δημιουργία κινητών κηρηθρών και τρυγούσαν από εκεί37.
Πήλινες κάθετες κυψέλες, εκτός αυτών
της κινητής κηρήθρας, ήταν σπάνιες.
Στην Άνδρο και τη Γυάρο χρησιμοποιούνταν οι λεγόμενες «καμπάνες» (εικ.
13) οι οποίες, μαζί με τις ομώνυμες, πυραμιδικού σχήματος, κυψέλες από σανίδες38,
μιμούνταν στην ουσία το σχήμα των επίστομων οξύληκτων κοφινιών. Κάθετος αλλά αμφίστομος τύπος πήλινης κυψέλης σταθερής
κηρήθρας ήταν και το μοναδικό στο είδος
του «κλεμπούρι» (εικ. 15) της Κέρκυρας39.
Οριζόντιοι τύποι κυψελών χρησιμοποιούνταν στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου,

13
«Καμπάνα». Πήλινη κυψέλη
από την Άνδρο
μέσα στη θυρίδα της
(φωτ.: Φ. Χατζήνα).
14
Επίστομο οξύληκτο κοφίνι
από τη Θράκη
(Στέρνα Ορεστιάδας).
15
«Κλεμπούρι». Πήλινη
αμφίστομη κυψέλη
σταθερής κηρήθρας,
από την Κέρκυρα
(φωτ.: Γ. Βλάχος).
16
Οριζόντια μονόστομη
πήλινη κυψέλη
από την Αμοργό.
17α, β
Κάθετες κυψέλες
από κουφωμένο κορμό
και φλούδα δέντρου (ελάτης)
από την Ευρυτανία.
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στην Κύπρο, τον Πόντο, τη δυτική Μικρά Ασία, την Καππαδοκία και σποραδικά σε περιοχές της Μακεδονίας. Κατασκευάζονταν από διάφορα υλικά. Πήλινες
κυψέλες, κυλινδρικές συνήθως και μονόστομες (με άνοιγμα δηλαδή μόνο από το
ένα τους άκρο, από όπου περνούσαν και οι μέλισσες) απαντούσαν στα περισσότερα Κυκλαδονήσια (εικ. 16), σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σε ορισμένα
από τα Δωδεκάνησα40. Δίστομες πήλινες κυλινδρικές κυψέλες ήταν γνωστές
στα περισσότερα από τα Δωδεκάνησα41, σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά
και στην Κύπρο, όπου συχνά τις τοποθετούσαν σε πολλές σειρές δημιουργώντας
έτσι ιδιόμορφα μελισσοκομεία42. Στην Κύπρο επίσης ήταν σε χρήση και χωμάτινες —από ξεραμένη στον ήλιο λάσπη— δίστομες κυλινδρικές κυψέλες43, όμοιες
σε σχήμα με αυτές του 10ου–9ου αιώνα π.Χ., που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στο
Tel Rehov του Ισραήλ44.
Σε ορισμένες περιοχές, όπως στην ανατολική Κρήτη και την Ίο, οι δίστομες πήλινες κυψέλες δεν ήταν κυλινδρικές αλλά είχαν σχήμα κόλουρου κώνου45. Σε άλλες, όπως στην Ικαρία και την Ηρακλειά46, οι μελισσοκόμοι συνήθιζαν να δημιουργούν, με σπάσιμο, μικρό άνοιγμα στην κλειστή πλευρά των μονόστομων κυψελών,
προσδίδοντάς τους με τον τρόπο αυτό χαρακτηριστικά δίστομων.
Κυψέλες από κουφωμένους κορμούς δέντρων που λειτουργούσαν οριζόντια
ήταν σε χρήση στη νότια Εύβοια, σε ορισμένα από τα Δωδεκάνησα και σε νησιά
του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέσβος, η Σάμος και η Χίος47. Απαντούσαν επίσης και στον Πόντο, αν και εκεί συνηθιζόταν ο κορμός να σκίζεται στη μέση, έτσι
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα το πάνω του μισό να ανασηκωθεί48. Στη Ρόδο, εκτός
από τους ολόκληρους, ήταν σε χρήση και μισοί κορμοί, οι οποίοι δημιουργούσαν
ημικυκλικού σχήματος κυψέλη που εδραζόταν σε σανίδα49. Οριζόντιες κυψέλες
κατασκευασμένες από σανίδες ήταν γνωστές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σε
πολλά από τα Δωδεκάνησα, στην Κύπρο και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της
Μακεδονίας (Δράμα, Γρεβενά, Πρέσπες)50. Οριζόντιες κυλινδρικές κυψέλες από
σβουνιά βοοειδών χρησιμοποιούνταν στην Καππαδοκία. Στο χωριό Ανακού μάλιστα, την κατασκευή των εν λόγω κυψελών αναλάμβαναν οι γυναίκες, οι οποίες ήταν
άλλωστε και αυτές που στη συνέχεια τις χρησιμοποιούσαν στη μελισσοκομία51.
Μονόστομες και δίστομες κυψέλες κατασκευασμένες με χρήση λίθινων πλακών
απαντούσαν σε νησιά των Κυκλάδων (εικ. 22), στους Φούρνους, τη Χίο και σε αρκετά από τα Δωδεκάνησα52. Όσον αφορά στις οριζόντιες πλεκτές κυψέλες, χρησιμοποιούνταν σε αρκετά νησιά, όπως στη Λέσβο, την Ικαρία, την Αμοργό και τα
Αντικύθηρα, σποραδικά στην Κύπρο και, από πρόσφυγες, στην περιοχή της Δράμας53. Έλληνες ποντιακής καταγωγής χρησιμοποιούσαν οριζόντια κοφίνια, κολουροκωνικού όμως σχήματος, στο Ακ Νταγκ Ματέν της Ανατολίας και, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, στον Μεσόκαμπο Φλώρινας, όπου εγκαταστάθηκαν54.
Κτιστές κυψέλες ήταν σε χρήση στην Κέρκυρα, τους Παξούς, την Κεφαλονιά,
τη Λευκάδα, τη Μάνη, την Άνδρο, τη Χίο, σε περιοχές των νομών Φλώρινας, Καρδίτσας και Λάρισας, όπως και στην Κύπρο55. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις,
όπως στην Άνδρο (εικ. 18) και την Κύπρο (εικ. 20), κατασκευάζονταν ειδικά κτίσματα, τα «μελισσόσπιτα», τα οποία έφεραν κτιστές κυψέλες στους τοίχους τους
(εικ. 19), και ο τρύγος γινόταν από το εσωτερικό τους. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως
στη Μάνη (εικ. 1) και την Κεφαλονιά (εικ. 21), κτιστές κυψέλες σε πολλές σειρές
δημιουργούσαν μεγάλα, ιδιότυπα μελισσοκομεία.
Για προστασία από τους κλέφτες, τα κοπάδια των ζώων, τους ανέμους αλλά
και… το κακό μάτι, οι κυψέλες τοποθετούνταν συχνά εντός περίκλειστων λίθινων
κατασκευών (εικ. 23), τους «μελισσόκηπους» ή τα «μελισσομαντριά», οι τοίχοι
των οποίων ξεπερνούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις σε ύψος ακόμη και τα τέσσερα μέτρα. Παρόμοιες κατασκευές έχουν καταγραφεί στην Κρήτη, τα Κύθηρα, τις
Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Σε αυτά τα «μελισσομαντριά», σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνταν στους τοίχους ειδικές κόγχες, όπου τοποθετούνταν οι παραδοσιακές
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18
«Μελισσόσπιτο» στην Άνδρο
(φωτ.: Φ. Χατζήνα).
19
Εσωτερική πλευρά «μελισσόσπιτου»
στην Άνδρο. Διακρίνονται —λόγω
της κατεστραμμένης οροφής—
οι εντοίχιες κυψέλες του
(φωτ.: Γ. Σπέης).

κυψέλες για προστασία από τα στοιχεία της φύσης56. Άλλοτε παρόμοιες κόγχες,
γνωστές συνήθως ως «θυρίδες», τις συναντάμε σε διάφορους —ξηρολιθικούς κυρίως— τοίχους (εικ. 25), όπως οι αιμασιές (ξηρολιθικές αναβαθμίδες) στα νησιά57.
Αξίζει να αναφερθεί πως παρόμοιες χτιστές κατασκευές για προστασία των κυψελών ήταν γνωστές τόσο στην αρχαιότητα, όσο και στο Βυζάντιο58.
Η νομαδική μελισσοκομία, είτε ως αναγκαιότητα λόγω των τοπικών συνθηκών
είτε ως μέθοδος με καλύτερα αποτελέσματα, ασκούνταν από Έλληνες μελισσοκόμους σε αρκετές περιοχές. Αποκλειστικά νομαδικό χαρακτήρα είχε, όπως είδαμε, η μελισσοκομία στη Θάσο και τη Χαλκιδική (εικ. 3), όπου οι μεταφορές με
διάφορα μέσα (ιστιοφόρα, ζώα και κάρα παλαιότερα, αργότερα φορτηγά, ακόμη και τρένο) κάλυπταν έναν ευρύ χώρο: μεγάλο τμήμα της Θράκης και της Μα-

19
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20
«Μελισσόσπιτο» στην Αλαμινό
της Κύπρου (φωτ.: Λ. Ελευθερίου).
21
Χτιστές κυψέλες στην Κεφαλονιά
(φωτ.: Θ. Μπίκος).
22
Οριζόντια μονόστομη κυψέλη από
λίθινες πλάκες της Τήνου
(φωτ.: Θ. Μπίκος).

23
«Βρασκιά». Πήλινες κάθετες
κυψέλες μέσα σε κρητικό
μελισσόκηπο
(φωτ.: Κ. Σαββάκης).
24
«Κηρόμυλος» του 1926
από τη Ρόδο (φωτ.: Κ. Συμιακός).

κεδονίας και τα παράλια του νομού Λάρισας. Στη Σκύρο η μελισσοκομία ήταν
επίσης νομαδική, εντός όμως των ορίων του νησιού. Μεταφορές μελισσιών σε
διάφορους τύπους κυψελών σταθερής κηρήθρας (κουφωμένους κορμούς, σανιδένιες, ακόμη και πήλινες οριζόντιες) γίνονταν επίσης στην Εύβοια και την
ανατολική Στερεά, στα μικρασιατικά παράλια, στην Κρήτη, σε περιοχές της Πελοποννήσου και στην Ίο59.
Όσον αφορά στις κυψέλες κινητής κηρήθρας, παρόλο που αυτές δεν ήταν ενδεδειγμένες για νομαδική μελισσοκομία, λόγω του ότι οι κηρήθρες είναι προσκολλημένες μόνο στους πήχεις της οροφής και ενέχει ο κίνδυνος να αποκοπούν κατά
τη μεταφορά, εντούτοις σε αρκετές περιοχές μεταφέρονταν, με τη δέουσα, φυσικά, προσοχή και με συγκεκριμένες μεθόδους φόρτωσης. Τέτοιες περιοχές ήταν
τα Κύθηρα, η Κέα, η Κυνουρία και ιδίως η δυτική Κρήτη60. Για τις μεταφορές χρησιμοποιούνταν ζώα, άμαξες και ιστιοφόρα καΐκια ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις,
τις μεταφορές διενεργούσαν πεζή οι ίδιοι οι μελισσοκόμοι φορτωμένοι με μία ή
δύο κυψέλες.
Τέλος, σε περιοχές με μεγάλη παραγωγή, έφτιαχναν ειδικές κατασκευές για την
εξαγωγή του κεριού και του μελιού, τους «κηρόμυλους» και τις μελόπρεσσες. Παρόμοιες κατασκευές έχουν καταγραφεί στη Θάσο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά Ελλάδα, τη Ρόδο (εικ. 24), την Κέρκυρα (εικ. 7) και την Κύπρο61. Η παλαιότερη σχετική αναφορά είναι του 1849 και αφορά σε πωλητήριο έγγραφο από το Κάστρο της
Θάσου, στο οποίο γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για έναν «κηρόμυλο»62. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1871, η Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, για να καλύψει την
ανάγκη των ντόπιων μελισσοκόμων και να έχει έσοδα, κατασκεύασε «κηρόμυλο»
στο μετόχι της στο Βουργάρω (σημερινό Ραχώνι) της Θάσου63. Είναι ενδιαφέρον
πως οι περισσότερες από τις κατασκευές αυτές χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή
ενός και μόνο μελισσοκομικού προϊόντος, του κεριού ή, σπανιότερα, του μελιού,
και μόνο η λεγόμενη «ξυλογαϊδάρα» στη Στερεά Ελλάδα64 χρησιμοποιούνταν για
την εξαγωγή και των δύο.

* Θερμές ευχαριστίες οφείλονται: στο Ινστιτούτο
Γεωπονικών Επιστημών (Κτήμα Συγγρού) για τη
δυνατότητα φωτογράφισης των εκθεμάτων της
Μελισσοκομικής Συλλογής που φιλοξενεί· στα
περιοδικά Μελισσοκομική Επιθεώρηση και Αρναία
για την άδεια να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες
που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί στις σελίδες
τους και στους Γιάννη Βλάχο, Σοφία Γερμανίδου,
Λευτέρη Ελευθερίου, Γιάννη Πρωτοψάλτη,
Σπύρο Σκαφιδά, Γιώργο Σπέη και Φανή Χατζήνα
για την παραχώρηση άδειας δημοσίευσης
φωτογραφιών τους.
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