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Η ΙΣΤΟΡΙΑ

• Η Δίκτη και ο Όλυμπος είναι από τα πιο πασίγνωστα βουνά 
της αρχαιότητος. Για την Δίκτη όλες οι αρχαίες πηγές την 
αναφέρουν σαν τοποθεσία γέννησης του Κρηταγενούς Δία:

• Aρχαίες πηγές:
• 1) ΗΣΙΟΔΟΣ 8ος -7ος αιώνας π.Χ,
• 2) ΑΡΑΤΟΣ ΣΟΛΕΥΣ (305-204)π.Χ,
• 3) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ  ( 1Ος αιώνας π.Χ),
• 4) ΑΡΡΙΑΝΟΣ ( 95-175 μ.Χ): αναφέρει
• Κρής ου Κρήτη επώνυμος  ο τον Δίαν κρύψας εν όρει

Δικταίω, ότε Κρόνος εμάστευεν εθέλων αφανίσαι αυτόν.
• Στο διάστημα της παραμονής του στο Δικταίο Άντρο 

τρεφόταν με το γάλα  της γίδας Αμάλθειας και από την Νύμφη 
Μέλισσα. 





ΜΕΛΙΣΣΑ:

Μυθολογικό πρόσωπο, νύμφη τροφός του Δία. Ήταν κόρη του πρώτου

βασιλιά της Κρήτης που και εκείνο τον έλεγαν Μελισσέα. Οι Κρητικοί

πίστευαν από την αρχαιότητα πως το καλύτερο μέλι έβγαινε στο νησί

τους. Επειδή την τέχνη της μελισσοκομίας την δίδαξε στους 

ανθρώπους αυτή η εξαιρετική νύμφη που άλλες πηγές την αναφέρουν 

και ως ιέρεια της Ρέας. Ήταν λοιπόν φυσικό η μητέρα του μεγάλου

θεού να εμπιστευθεί τον γιο της στα χέρια της Μέλισσας, ήξερε 

εκείνη να τον μεγαλώσει με το ξανθό και διάφανο παχύρευστο 

χρυσάφι της Κρήτης το ΜΕΛΙ. 

<< Πάσι θεοίς μέλι αμφορεύς >>

(Προσφέρετε σε όλους τους θεούς ένα αμφορέα Μέλι.)



Από τα παραπάνω μυθολογικά στοιχεία προκύπτει μια θεϊκή προσέγγιση

στην τέχνη της μελισσοκομίας από τα βάθη των αιώνων, απτή απόδειξη

η << Μέλισσα των Μαλίων >>,  από τις ανακτορικές ανασκαφές στις 

βόρειες παρυφές του Δίκτη.



<< Το έτος 2010 στις ανασκαφές της Ελεύθερνας ανευρέθη η θεά Μέλισσα που 

αποδεικνύει από τα χρόνια του Μύθου την τέχνη της 

Μέλισσας να έχει παγκρήτιο χαρακτήρα. >>



Μέσα από την πάροδο του χρόνου από τον Μύθο μέχρι σήμερα η 

τέχνη της Μέλισσας ουδέποτε παρήκμασε αλλά αντιθέτως ήταν 

βασική ασχολία των ανθρώπων του νησιού που άφησαν πίσω τους κι 

αυτοί με την σειρά τους σημαντικά στοιχεία παντοτινής αειφορίας

με αντικείμενο την Μέλισσα τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

Γεωγραφικά η ενότητα μας προσδιορίζεται στην περιοχή

<< Μεταξοχωρίου >> της επαρχίας Ιεράπετρας που βρίσκεται στις 

νοτιοδυτικές παρυφές της Δίκτης με τα ατελείωτα πευκοδάση.

Ανατολικά εκτείνονται τα πευκοδάση του Σελακάνου, Κρούστα, Πρίνας

και δυτικά τα πευκοδάση της Ρίζας και της Σύμης. Όλα μαζί

συναποτελούν το μεγαλύτερο σύμπλεγμα πευκοδασών της 

Κρήτης, αιτία που η μελισσοκομία σε όλον αυτόν τον ευρύτερο χώρο

από την εποχή του Μύθου έως σήμερα δεν σταμάτησε. 





Σκοπός της παρούσας προσπάθειας είναι η ανάδειξη παραδοσιακών
Μελισσοκομικών πρακτικών που ίσχυσαν στην Κρήτη και ειδικότερα στην
παρούσα εργασία στην  Ανατολική Κρήτη με επίκεντρο το χωριό Παρσάς ή
Μεταξοχώρι Ιεράπετρας στις Νοτιοδυτικές υπώρειες της Κρήτης. Η αρμονική
συνύπαρξη των ανθρώπων με την φύση επιβεβαιώνεται περίτρανα στην
φιλοσοφία και πρακτική των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την εκτροφή της
μέλισσας. Είναι ίσως ο απλούστερος τρόπος κατανόησης του όρου « Αειφορία »
στο οικοσύστημα, στην κοινωνία, στην οικονομία κλπ.
Τα περισσότερα μελίσσια διαβίωναν μέσα σε παραδοσιακές κυψέλες (πήλινες)
και ο μελισσοκόμος εν των πραγμάτων λειτουργούσε με μέτρο και
αυτοπεριορισμό.  Μνημεία μελισσοκομικά, αφηγήσεις, ομολογίες και ενθυμίσεις
γερόντων αλλά και  νεαρών μελισσοκόμων  που συνεχίζουν την παράδοση,
πρακτικοί θεραπευτές , μελισσοκομία  σε απρόσιτες περιοχές από τον φόβο
κλοπής τους άφησαν περίτεχνες κατασκευές  για να μας θυμίζουν ότι στην
Κρήτη << μέλισσα και άνθρωπος συνυπάρχουν  από παλαιόθεν.>>



Τα μελίσσια τότε εκτρεφόταν σε παραδοσιακές πήλινες κυψέλες . Σε καμία περίπτωση

δεν έθιγε το κεφάλαιο του υπεροργανισμού και πότε η ποσότητα δεν ήταν σε βάρος 

της ποιότητας και της βιολογικής αξίας των προϊόντων του. Μόνη επικουρία η πατρογ-

ονική και πανάρχαια μελισσοκομική του τεχνική. Απλά υλικά, όπως η ξηρά ασφόδελος 

και ο φλοιός της πεύκης « πύτικας » δημιουργούσε το περιβάλλον που το μελίσσι ξεκι-

νούσε την διαδρομή του.





Περίτεχνη πετρόκτιστη είσοδος σε μελισσοκομείο.



Παρατηρώντας στο παρακάτω φωτογραφικό υλικό οι σειρές τοποθέτησης 

μελισσοσμηνών που φαίνονται λέγονται «ορδίνια». 



Μελισσοκομείο χτισμένο με αμμοκονίαμα με κεντρική πόρτα  που κλείδωνε και με μικρό 

παράθυρο προς αποφυγήν κλοπής. Η διάταξη όπως εμφανίζεται είναι από την δεκαετία του 

1950.



Όπως συμβαίνει μερικές φορές στην ζωή μας κυριαρχεί το συναίσθημα για βιώματα

και καταστάσεις που μας συνεγείρουν όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Κάπως 

έτσι αισθάνθηκα επισκεπτόμενος το οικογενειακό μελισσοκομείο στην θέση 

Οψιμονερό που με έφερε πίσω 40 χρόνια και αισθάνθηκα βαθύτατη θλίψη. Αφήνο-

ντας πίσω τα συναισθήματα μου επανέρχομαι στην περιγραφή της λέξης «ορδίνι». 

Είναι σειρά τοποθέτησης μελισσοσμηνών το ένα δίπλα στο άλλο με την είσοδο τους 

πάντα προς τον νότο. Έτσι εύκολα μπορούσε κάποιος να ανοίξει την κυψέλη και  

μπροστά και πίσω στο τρύγημα. Το όρος Δίκτη είναι κατεξοχήν πευκόφυτο με μελιττ-

οφόρα πεύκα σε μεγάλη έκταση και η μελισσοκομική παράδοση ήταν εξαπλωμένη 

σε όλες τις οικογένειες του χωριού. Τα μελισσοκομεία τα οποία δείξαμε παραπάνω 

ήταν τοποθετειμένα σε πολύ μεγάλα υψόμετρα μέχρις και 1500 μέτρα για να έχουν 

καλύτερες αποδόσεις. Οι μεταφορές γινόταν νύχτα με υποζύγια και οι πήλινες κυψέ-

λες  έμπαιναν μέσα σε τσουβάλια εάν συνέβαινε ατύχημα να μην κινδυνέψει ο μελι-

σσοκόμος και το υποζύγιο. Η διαχείμαση γινόταν από Νοέμβριο στις νότιες υπώρειες 

του Δίκτη «Σαρακίνας – Χαράκι». Το ανέβασμα στο πεύκο γινόταν από 20 Ιουλίου

έως τέλη Οκτωβρίου. Το πρώτο τρυγητό γινόταν τέλη Αυγούστου, η ερείκη ήταν 

ανοιχτή και μαζί με το τρυγητό έκαναν και παραφυάδες τις οποίες ονόμαζαν «τρυγο-

διάκοπα». 





Όλα τα παραπάνω μελισσοκομεία που δείξαμε ήταν τοποθετημένα στις
παρυφές του δάσους. Παρακάτω θα δείξουμε μνημεία μελισσοκομικής 
τέχνης που συνδύαζαν την τραχύτητα του βουνού και του ανθρώπου 
εκείνης της εποχής.





Μελισσοκομείο Σπυρίδου Χαράκι μέσα στο φαράγγι Μεταξοχωρίου

Θέα από την νότια πλευρά



Μελισσοκομείο Σπυρίδου Χαράκι μέσα στο φαράγγι Μεταξοχωρίου

Θέα από την βόρεια πλευρά (είσοδος)  



Το έτος 2000 ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Λασιθίου προσπαθώντας
να διατηρήσει μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής κληρονομιάς την 
μελισσοκομική τεχνική της περιοχής και μέσα από το πρόγραμμα <<Leader>>
ανέδειξε μελισσοκομικά μονοπάτια με πινακίδες σήμανσης και αποκατάστασης 
των μονοπατιών και αναστήλωση παλαιού παραδοσιακού μελισσοκομείου. 
Παρατίθεται φωτογραφικό υλικό :

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΠΟΡΟΣ



Μελισσόκηπος χτισμένος σε απόκρημνο βράχο με τοίχο ασφαλείας περιμετρικά 





Λίγο παραπάνω αναφέρθηκε η τραχύτητα του ανθρώπου 
και του βουνού. Τρανταχτό δείγμα η απόπειρα σύλληψης 
αφεσμού σε κάθετο βράχο ύψους 30 μέτρων. Φαίνονται 
ακόμα και σήμερα κάποιοι πάσσαλοι μπήγμένοι μέσα στις 
τρύπες του ασβεστόλιθου για να μπορέσει να ανέβει ο 
μελισσοκόμος. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο 
μελισσοκόμος επιτυχώς μάζεψε τον πληθυσμό και τις πίτες 
από το μέλι και κατέβηκε σώος. Όταν όμως κατέβηκε 
θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει το μαχαίρι του.
Ξανανέβηκε για να πάρει το μαχαίρι του αλλά στην δεύτερη 
του κάθοδο κάποιος πάσσαλος υποχώρησε με αποτέλεσμα 
να τραυματιστεί θανάσιμα. Παρατίθεται φωτογραφία του 
βράχου και των πασσάλων:





Η πορεία στο φαράγγι αναδεικνύει τα μελισσοκομικά φυτά να κρέμονται 
από τις κάθετες και απόκρημνες βραχώδεις πλευρές του. Ερείκη, 
θρίμπη, δίκταμος, σφεντάμια και κρητικός έβενος. 



Η ευρύτερη περιοχή απαρτίζεται σε μεγάλη έκταση από πεύκο και θυμάρι και κατά τους 
μήνες Ιούλιο , Αύγουστο οι μέλισσες συλλέγουν ταυτόχρονα μέλι από πεύκο και θυμάρι 
και έτσι παράγεται το περίφημο Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης, το οποίο φέτος αποτελεί 
προϊόν  Π.Ο.Π μετά από πολύχρονους αγώνες.



Στην πορεία μας μέσα στο πευκόφυτο φαράγγι θα ήταν λάθος μας να μην αναφερθ-
ούμε και στο καταφύγιο του γυπαετού που μας αγνάντευε από ψηλά, να του 
διαταράσσουμε την ηρεμία του μέσα στο καταφύγιο του που έχει οριοθετηθεί από το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης γι αυτήν μας την απερισκεψία του ζητάμε συγγνώμη για την 
ενόχληση που του προκαλέσαμε.



Το φαράγγι σε αρκετά σημεία δημιουργεί μικρούς χείμαρρους που διατηρούν για 
αρκετό καιρό δροσερό και γάργαρο νερό για τα πουλιά, τα ζώα και τους 
ανθρώπους και δημιουργούν ένα περίεργο βουητό που διαταράσσει την αρμονία 
ευχάριστα .



ΘΥΜΑΜΑΙ-ΘΥΜΑΜΑΙ 

Το παλιό καφενείο του μπάρμπα-
Γιάννη του γραμματικού, κλειστό και 
έρημο  κρατάει μέσα του μνήμες και 
ιστορίες μελισσοκομικές ερμητικά 
σφιχτά. Ο μπάρμπα-Γιάννης 
μεγαλομελισσοκόμος για την εποχή 
του φτιάχνοντας τα καφεδάκια στους 
κουρασμένους συγχωριανούς του 
τους πείραζε όταν τους έβλεπε να 
μπαίνουν με πρησμένο το μάτι από τα 
τσιμπήματα της άγριας και επιθετικής 
Κρητικής Μέλισσας αλλά πάντα είχε 
ένα καλό λόγο να τους πει. 



Η τέχνη του κεριού αποτυπωνόταν  σε σχήματα περίτεχνα, ιδιαίτερα 
στις μεγάλες γιορτές π.χ το Πάσχα. Η εκκλησία έβγαζε μια ευχάριστη 
πανδαισία αρωμάτων από το κάψιμο του κεριού της μέλισσας, από το 
λιβάνι και τα λουλούδια του Επιταφίου. Η γιαγιά και το εγγόνι σε 
αγαστή συνεργασία ο ένας έλιωνε το κερί και  ο άλλος κρατούσε το 
νήμα (μπαμπάκα) και με ιδιαίτερη τέχνη η γιαγιά έστριβε το λιωμένο 
κερί και δημιουργούσε τα κεριά και τις λαμπάδες της οικογένειας και το 
ωραιότερο το προσέφερε στον εγγονό.



Τελειώνοντας την μελισσοκομική μας διαδρομή μέσα στον χρόνο από 
την εποχή του μύθου μέχρι και σήμερα η Μέλισσα παραμένει στο μυαλό και στην
καρδιά του Κρητικού Μελισσοκόμου. Αυτή η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με 
την μέλισσα επιβεβαιώνεται περίτρανα στον τρόπο ζωής, την ιστορία και λαογραφία 
των μελισσοκόμων. 

Στο μυθιστόρημα της Σου Μανκ Κίντ <<Η κρυφή ζωή των μελισσών >> διαβάζουμε:
Από μακριά μοιάζει με μεγάλο πινάκα από εκείνους που υπάρχουν στα μουσεία
αλλά τα μουσεία δεν μπορούν να αιχμαλωτίσουν τον ήχο. Γίνεται αισθητός από
δεκαπέντε μέτρα μακριά, ένα βουητό που ακούγεται λες και είναι από άλλο
πλανήτη. Στα δέκα μέτρα το δέρμα σου αρχίζει να πάλλεται. Οι τρίχες σου
σηκώνονται στο σβέρκο σου. Το μυαλό, σου λέει, μην προχωρείς άλλο, αλλά η
κάρδια σου θα στείλει κατευθείαν στο βουητό που θα σε καταπιεί. Θα στέκεσαι
εκεί και θα σκέπτεσαι: είμαι το κέντρο του σύμπαντος όπου τα πάντα γεννιούνται
από το τραγούδι.


