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Παραδοσιακή μελισσοκομία στην Άνδρο

● Μαρτυρίες για ευρείας κλίμακας μελισσοκομία από τον 16ο αιώνα & 

εντεύθεν

● Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός τύπων παραδοσιακών κυψελών σε 

παράλληλη χρήση – γεγονός μοναδικό για ένα μικρό νησί

● Οριζόντιες πήλινες κυψέλες – συνέχεια της νησιωτικής 

(κυκλαδίτικης) μελισσοκομικής παράδοσης από την αρχαιότητα

● Κάθετοι επίστομοι και κτιστοί τύποι κυψελών – η μελισσοκομική 

συνεισφορά των επήλυδων στο βόρειο & νότιο τμήμα του νησιού



Τύποι παραδοσιακών κυψελών της Άνδρου

ΚΑΘΕΤΟΙ & ΚΤΙΣΤΟΙ ΤΥΠΟΙ

● Επίστομα μελισσοκόφινα

● Πήλινες «καμπάνες»

● Επίστομες σανιδένιες 

● Κάθετες από κουφωμένο κορμό

● Κυψέλες «σπηλιές»

● Κυψέλες «σπηλιοντούλαπα»

● Κυψέλες «ντουλάπια» εμπρόσθιου ή 

οπίσθιου ανοίγματος

(προέλευση από τα ηπειρωτικά)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΤΥΠΟΙ

● Πήλινα μονόστομα «κανόνια», 

(κυκλαδίτικη παράδοση)



Τύποι θυρίδων της Άνδρου



Κυψέλη  «σπηλιά» & κυψέλες «σπηλιοντούλαπα»



Κυψέλες ντουλάπια σε διάφορα κτήρια άλλης 

κύριας χρήσης



Μελισσότοιχοι της Άνδρου



Μελισσόσπιτα Ι



Μελισσόσπιτα ΙΙ



Εσωτερικό μελισσόσπιτων



Ληνοί εντός μελισσόσπιτων



Μελισσόσπιτα μικρού μεγέθους & ελάχιστων 

ντουλαπιών



Μεγάλα μελισσόσπιτα με δεκάδες κυψέλες 

ντουλάπια



Είσοδοι μελισσών στους εξωτερικούς τοίχους 

μελισσόσπιτων



Κλαδιά εντός ντουλαπιών για κηρήθρες θερμής
διάταξης



Ανοίγματα (καπάσοι) στην οροφή μελισσόσπιτων



Είσοδοι με υπόστεγο σε μελισσόσπιτα του Αγ. Πέτρου



Χάρτης με τις θέσεις των μελισσόσπιτων της βόρειας Άνδρου



Αποτυπώσεις μελισσόσπιτων



Καταγραφή μελισσόσπιτων με  χρήση ΣμηΕΑ (drones)



Μελισσότοιχοι σε άλλες περιοχές

● Μάνη (χρήση τουλάχιστον 

από τον 18ο αιώνα)

● Κεφαλονιά (χρήση 

τουλάχιστον από τον 18ο 

αιώνα)

● Απουλία Ιταλίας (πιστεύεται 

πως αποτελούν 

αρχαιοελληνική επιρροή)



Μελισσόσπιτα σε άλλες περιοχές
Μελισσόσπιτο στο χωριό Αλαμινός της Κύπρου

Μελισσόσπιτο στην Γκουανταλαχάρα της

Ισπανίας

«Ντουλάπι» σε μελισσόσπιτο της

Γκουανταλαχάρα



Έναρξη χρήσης των μελισσόσπιτων στην Άνδρο

● Τα παλαιότερα μελισσόσπιτα, σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα -

προφορικές μαρτυρίες και εγχάρακτες χρονολογίες- φαίνεται πως 

κατασκευάστηκαν  στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα

● Ο παλαιότερος μελισσότοιχος (αυτός στο Άνω Βιτάλι) κατασκευάστηκε 

πριν τα μέσα του 19ου αιώνα και πιθανώς αρκετά νωρίτερα 



Εγκατάλειψη της χρήσης μελισσόσπιτων στην Άνδρο

● Σταδιακή εγκατάλειψη από τη δεκαετία του 1970 για τη σύγχρονη 

άσκηση της μελισσοκομίας

● Χρήση «υβριδικών» ντουλαπιών, τα οποία προσπαθούσαν να 

μιμηθούν τη σύγχρονη πλαισιοκυψέλη, σε μία περίπτωση

● Η έλευση της βαρρόα (1979-1980) στην Άνδρο σηματοδότησε τη 

μαζική  εγκατάλειψη των εναπομείναντων εν λειτουργία 

μελισσόσπιτων

● Το τελευταίο μελισσόσπιτο (αυτό στην Μπαθίστρα) ήταν εν χρήσει 

έως τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1980



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


