
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 

Η μέλισσα εμφανίστηκε στον 

πλανήτη μας την Τριτογενή περιοδο 

στην αρχή της Καινοζωϊκής εποχής, 

δηλαδή πριν 65 εκατομμύρια χρόνια, 

πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση του 

ανθρώπου. Αν υποθέσουμε ότι μαζί με 

τις μέλισσες εμφανίστηκε και το μέλι 

, μπορούμε να συμπεράνουμε με 

σιγουριά ότι από τότε μέχρι σχεδόν 

το16ο μ.Χ. αιώνα το μέλι ήταν το 

μοναδικό ζαχαρώδες μη 

παρασκευασμένο τρόφιμο στον τότε 

"γνωστό" κόσμο. 



ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

Στην ελληνική μυθολογία, η μέλισσα και άμεσα ή έμμεσα το μέλι κατέχουν 

σημαντική θέση. 

Αρισταίος Εφέσια Άρτεμη 

Απόλλωνας Τροφώνιος 



ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 

Σε αυτή τη φάση της ιστορίας ο άνθρωπος 

υπήρξε κυνηγός και η τροφή ήταν αδιάρρηκτα 

δεμένη με τον τόπο που ζούσε. Σε βραχώδεις 

περιοχές οι μέλισσες εύκολα εύρισκαν 

καταφύγιο και έφτιαχναν τις φωλιές τους. Στις 

ίδιες αυτές περιοχές οι άνθρωποι ζωγράφισαν 

τη διαδικασία αυτού του εντυπωσιακού 

κυνηγιού. Κυνηγοί μελιού και όχι κυνηγοί 

"ζώου". Κυνηγοί δηλαδή τροφής χωρίς να 

θανατώνουν το ζώο που την παράγει και 

μάλιστα μιας πολύ γλυκιάς τροφής που όμοιας 

της δεν υπήρξε μέχρι την ανακάλυψη της 

ζάχαρης.  

Στην Ισπανία έχουμε 

τις πρωιμότερες 

απεικονίσεις συλλογής 



Στην Ινδία, την Ύστερη μεσολιθική εποχή, έχουν βρεθεί απεικονίσεις μελισσών σε 

σπήλαια 

Στον Ελληνικό χώρο το πιο παλιό εύρημα είναι από το Σέσκλο της 

Θεσσαλίας, με σκεύος πιθανά για κάπνισμα των μελισσών στην τελική 

νεολιθική περίοδο (4500 - 3300 π.Χ.).  

Σε άλλες περιοχές του κόσμου έχουν βρεθεί ανάλογες παραστάσεις, όπως 

στην Αφρική (KwaZulu Natal, Zimbabwe),στην Ασία (Bhutan) και στην 

Αυστραλία (Queensland) 



ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Τα στοιχεία για αυτή την χρονική 

περίοδο είναι πάρα πολλά και δεν 

θα αρκούσαν για την καταγραφή 

τους ακόμη και δεκάδες βιβλία. Θα 

περιοριστούμε εν συντομία στον 

ευρύτερο Μεσογειακό χώρο, 

αναφέροντας βέβαια ότι στοιχεία 

για άσκηση μελισσοκομίας και 

εκμετάλλευση μελιού υπάρχουν σε 

όλα τα πλάτη και μήκη της γης, 

όπως είναι αναμενόμενο και από τα 

προϊστορικά ευρήματα. Στην 

περίοδο αυτή γίνεται φανερό ότι το 

μέλι εκτός από τρόφιμο σαν 

αυτούσιο υλικό, είχε περίοπτο θέση 

στη λατρεία, στην κατασκευή 

φαρμάκων, αλοιφών, αρωμάτων, 

ποτών και αφεψημάτων, ενώ αρχίζει 

δειλά η εμπορία του από χώρα σε 

χώρα. 

Στη Μεσοποταμία, σε έναν 

τόπο που άνθισαν οι πρώτες 

οργανωμένες κοινωνίες, έχουμε 

τις πρώτες καταγραφές (2700 

π.Χ.) για την φαρμακευτική και 

διατροφική αξία του μελιού.  

Στην Αρχαία Αίγυπτο, είναι 

γνωστά τα πρωϊμότερα 

στοιχεία για την ύπαρξη 

συστηματικής μελισσοκομίας 

και μάλιστα σε "συστάδες" 

πολλών κυλινδρικών πήλινων 

κυψελών. 



Στην Αρχαία Ελλάδα η μέλισσα, το μέλι και το κερί κατείχαν 

περίοπτη θέση σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες. Από τις 

πινακίδες Γραμμικής γραφής Β της Κνωσού, των Μυκηνών και της 

Πύλου αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για τη διακίνηση μελιού, 

χωρίς όμως να αναφέρονται στοιχεία για συστηματική 

μελισσοκομία.  



ΜΕΣΣΑΙΩΝΑΣ 

Στον Μεσσαίωνα εξελίσσεται σε επαγγελματική βάση εκμεταλλευόμενη 

την αύξηση της ζήτησης μελιού και κεριού. Η πληθυσμιακή αύξηση και 

η σύνδεση του κεριού με τις θρησκευτικές και καθημερινές λειτουργίες 

αποτελούν την κινητήρια δύναμη. Η μελισσοκομία αναπτύσσεται σε όλη 

την Ευρώπη και εμφανίζονται νέοι τύποι κυψελών με τη χρήση υλικών 

κατασκευής που αφθονούν στις κατά τόπους περιοχές. 



ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ 

Η πρώτη "ανακάλυψη" είναι η γενικευμένη διάδοση της ζάχαρης, που μείωσε 

δραματικά τη χρήση του μελιού. Η μεταφορά της ήταν πιο εύκολη από αυτή 

του μελιού. Οι δυνατότητες παραγωγής τεράστιες 

Η δεύτερη ανακάλυψη είναι η εφεύρεση της σύγχρονης κυψέλης με τα 

κινητά πλαίσια κηρηθρών.Μέχρι τότε για να εξαχθεί το μέλι από την 

κυψέλη έπρεπε να καταστραφεί η κηρήθρα που το φιλοξενούσε, γιατί η 

διαδικασία απαιτούσε σύνθλιψη της κηρήθρας. Οι μέλισσες αναγκάζονταν 

να "χτίσουν" νέες κηρήθρες εξ' αρχής σπαταλώντας άφθονο νέκταρ κάθε 

φορά. 

Τα τελευταία χρόνια, ο δυτικός κόσμος ανακαλύπτει ξανά το μέλι σαν 

τρόφιμο και σαν φαρμακευτικό βοήθημα. Η παγκόσμια παραγωγή 

ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο τόνους.Η κατανάλωση μελιού 

αυξάνεται και η πρόκληση παραγωγής ποιοτικού μελιού είναι μεγάλη, 

ιδιαίτερα για εμάς που τυποποιούμε μόνο το μέλι που οι ίδιοι 

μπορούμε να παράγουμε. 
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