
Πώσ περάςαμε ςτη Μελιςςοκομική; 
Σθν Παραςκευι 12 Μαρτίου 2010 πιγαμε ςτθ 

Μελιςςοκομικι Δωδεκανιςου. 
 Η Μελιςςοκομικι είναι ζνα μεγάλο εργαςτιριο που εκεί 

φτιάχνουν μζλι και άλλα προϊόντα τθσ μζλιςςασ, που είναι ο 
βαςιλικόσ πολτόσ, θ γφρθ, θ πρόπολθ και το κερί. Η 
Μελιςςοκομικι δεν πουλάει μόνο. Είναι ζνα μουςείο. Εκεί 
μακαίνουμε πϊσ γίνεται το μζλι, αλλά και για τθ ηωι τθσ 
μζλιςςασ.  

Τι είδαμε ςτη μελιςςοκομική; 
Είδαμε τισ μζλιςςεσ που ζρχονταν από τα χωράφια μζςα ςτθν κυψζλθ, 

είδαμε κυψζλεσ, παλιζσ και καινοφριεσ, είδαμε τθ βαςίλιςςα μζςα ςτθν κυψζλθ 
τθσ, είδαμε ζνα ψεφτικο μελιςςοκόμο, μια κοφκλα, που ψζκαηε τισ μζλιςςεσ για 
να θρεμιςουν και να ηαλιςτοφν για να μπορζςει να πάρει ο μελιςςοκόμοσ το 
μζλι, είδαμε το χάρτθ τθσ Ρόδου που ζδειχνε ποφ υπάρχουν κυψζλεσ. Οι 
πορτοκαλί κυψζλεσ ιταν αυτζσ που οι μζλιςςεσ γζμιηαν με νζκταρ και γφρθ από 
δζντρα ενϊ οι μωβ ιταν γεμάτεσ από νζκταρ και γφρθ από λουλοφδια και 
κυμάρια. Είδαμε τον μελιτοεξαγωγζα που είναι ςαν ζνα μίξερ που εκεί ο 
μελιςςοκόμοσ βάηει τισ κθρικρεσ με το μζλι και το μίξερ γυρνάει και ζτςι το μζλι 
ξεκολλάει από τθν κθρικρα. Είδαμε και ζνα DVD ντοκιμαντζρ με μζλιςςεσ και τθ 
Μάγια Μζλιςςα και είδαμε και κεραμικά από τα αρχαία χρόνια που είχανε 
ηωγραφιζσ με μζλιςςεσ. Είδαμε τον κφριο Μελιςςουργό που ιταν ζνασ αλθκινόσ 
μελιςςοκόμοσ και αυτόσ είναι ο υπεφκυνοσ τθσ Μελιςςοκομικισ. Σου κάναμε 
ζνα δϊρο για να του ποφμε ευχαριςτϊ που μασ ζδειξε πϊσ γίνεται το μζλι και 
που μασ απάντθςε ςτισ ερωτιςεισ μασ. 
 

Μετά τη Μελιςςοκομική μάθαμε ότι: 

1. Οι μζλιςςεσ παίρνουν από τα λουλοφδια γφρθ και νζκταρ και με το ςάλιο 
τουσ φτιάχνουν τισ κθρικρεσ τουσ και το βαςιλικό πολτό.  

2. Οι μζλιςςεσ μζνουν ςε κυψζλεσ που είναι κοντά ςε λουλοφδια, κάμνουσ ι 
δζντρα, ςε χωράφια ι δάςθ.  

3. ε κάκε κυψζλθ ηουν χιλιάδεσ εργάτριεσ και πολλοί κθφινεσ αλλά μόνο μια 
βαςίλιςςα. 

4. Οι εργάτριεσ ταΐηουν τα μωρά τθσ βαςίλιςςασ βαςιλικό πολτό και κάνουν 
με τα φτερά τουσ αζρα για να φφγει το πολφ νερό από το νζκταρ που 
φζρνουν μζςα ςτθν κυψζλθ και ζτςι να γίνει το μζλι.  

5. Για να μασ τςιμπιςει μια μζλιςςα πρζπει να τθν ενοχλιςουμε. 



6. Ο μελιςςοκόμοσ ψεκάηει τισ μζλιςςεσ για να ηαλιςτοφν και να θρεμιςουν 
για να τον αφιςουν να πιάςει τισ κθρικρεσ με το μζλι μζςα από τθν 
κυψζλθ.  

7. Ο μελιςςοκόμοσ βγάηει με ζνα ειδικό μαχαίρι από τισ κθρικρεσ το μζλι.  
8. Μζλι ζχουμε ςκοφρο που είναι από τα δζντρα και ανοιχτόχρωμο που είναι 

από τα λουλοφδια ι από τα κυμάρια.  
9. Σο μζλι τθσ Ρόδου είναι από τα καλφτερα του κόςμου. 
10. Σο μζλι κάνει δυνατά τα κόκκαλα. 
11. Σο μζλι μασ κάνει να μθν κουραηόμαςτε. 
12. Σο μζλι μασ κάνει καλό ςτο μυαλό. 
13. Σο μζλι κάνει καλό ςτα δόντια.  
14. Σο μζλι βοθκάει να κλείςει μια πλθγι.  
 

Άρα μπορείτε κάκε μζρα να τρϊτε: μζλι με γάλα, ψωμί με βοφτυρο και 
μζλι, μελεκοφνια, γιαοφρτι με μζλι και καρφδια… 
Άντε και καλι ςασ όρεξθ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


