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Μαθητική ομάδα 

Ευανθία Τουμπή 

Σταυρινή Κωνσταντίνου 

Μικαέλλα Τρύφωνος 

Μαρία Χαραλάμπους 

Άνθια Μαρούλη 

Στέφανη Βιολάρη 

Παναγιώτα Χριστοδούλου 

Γιώργος Κυριακίδης 

Ειρήνη Παρπούνα 

Συμεών Παρπούνας 

Αντρέας Χαραλαμπίδης 

Μαρία Παπαγίαννη 

Στέλιος Παπαγιάννης 

Ραφαηλία Χρυσοστόμου 

Αναστάσιος Τόσκας 

Ραφαήλ Χριστοδούλου 

Άννα Μαρία Διάκου 

Μαρία Αχιλλέως 

Μικαέλλα Λοΐζου 

Ήβη Κοντού 

Πέτρος Κουσής 

Χριστιάνα Γιάλλουρου 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Μέλισσα η Ζωογόνος 

Όπως η μέλισσα  γύρω από ένα άγριο λουλούδι, όμοια κι εγώ   

τριγυρίζω διαρκώς γύρω απ' τη λέξη, Ν. Βρεττάκος 

Σχεδόν το ένα τέταρτο των 

αγριομελισσών της Ευρώπης 

απειλούνται με εξαφάνιση, κυρίως 

λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά 

και της εντατικοποίησης της γεωργίας 

που οδηγεί στην καταστροφή του 

φυσικού τους περιβάλλοντος. 

H πρόπολη έχει αντισηπτική, 

αντιβιοτική και αντιφλεγμονώδη  

δράση.  Λειτουργεί καταλυτικά 

όσον αφορά το αναπνευστικό 

σύστημα. Το κεντρί της μέλισσας 

χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει 

ασθένειες όπως η αρθρίτιδα.  

 

Βιβλιογραφία 

 

•Τμήμα Γεωργίας 

•Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκομών 

•Διαδίκτυο 

•Μελισσοκόμοι 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες 

2013-2014: Μαρία Κυριακίδου- 

Μαρία Αντωνιάδου 

2014-2015: Μαρία Κυριακίδου- 

Έλενα Ροκόπου 

Ένα πολύ μεγάλο μέρος  

Των φυτών του πλανήτη μας 

παράγουν καρπούς και 

πολλαπλασιάζονται με την 

συνεισφορά της μέλισσας μέσω 

της επικονίασης. Η επικονίαση 

αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 

αναπαραγωγικής  

δραστηριότητας, επιβίωσης και 

εξέλιξης των φυτικών ειδών.  

Η μέλισσα χρησιμοποιεί για 

την κατασκευή των κελιών της 

το σχήμα του κανονικού 

εξαγώνου. Οι πλευρές του 

εφάπτονται χωρίς να αφήνουν 

κενά μεταξύ τους. Επίσης, το 

εξάγωνο σχήμα έχει τη 

μικρότερη περίμετρο, έτσι η 

μέλισσα χρησιμοποιεί λιγότερο 

κερί για την κατασκευή των 

κελιών της.  

Το μέλι λειτουργεί ως 

αντιβιοτικό σε δερματικές 

παθήσεις, ανακουφίζει από το 

τσίμπημα των κουνουπιών, 

τονώνει το ανοσοποιητικό 

σύστημα, βοηθά στην πέψη, δρα 

κατά της ακμής και θεωρείται 

φυτικό φάρμακο κατά της 

κόπωσης του οργανισμού.  

Ο βασιλικός πολτός με τις 

φαρμακευτικές του ιδιότητες  

προκαλεί μείωση των επιπέδων 

γλυκόζης του αίματος, βελτιώνει 

τον διαβήτη, την υπέρταση, την 

οστεοπόρωση   

Το μέλι είναι συμπυκνωμένη πηγή 

σακχάρων και περιέχει πολλά 

θρεπτικά συστατικά. Περιέχει  

προβιοτικές ουσίες, δηλαδή τροφή 

για τα καλά βακτήρια, τα οποία 

συμβάλλουν όχι μόνο στην 

γαστρεντερική υγεία, αλλά και στην 

πρόληψη των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων. 

 


