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 Χορός  Συλλόγου

Μ ετά από πολλή σκέψη, η απόφαση πάρθηκε απ’ το Δ.Σ.
του Συλλόγου να πραγματοποιηθεί χορός και να κάνουμε
μια αλλαγή στον τόπο συνάντησης και να το κάνουμε στο

Γκάζι, στο «Πηνελόπη και μνηστήρες», μια και το μαγαζί είναι
κροκυλειώτικο.

Όλοι υποσχεθήκαμε να δουλέψουμε γι’ αυτή τή συνάντηση,
επειδή οι καιροί είναι λίγο περίεργοι και δεν γνωρίζαμε την αν-
ταπόκριση του κόσμου ήμασταν πολύ ανήσυχοι.

Όμως την παραμονή του χορού δεν πιστεύαμε ούτε εμείς ότι
θα είχαμε αυτή την προσέλευση, νομίζαμε ότι κάναμε λάθος στην
πρόσθεση. Την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, όταν το μαγαζί γέμισε,
όταν μείναμε από λαχνούς, τότε καταλάβαμε ότι η προσέλευση
ήταν εκτός πραγματικότητας για το Σύλλογό μας.

Οι μουσικοί καταπληκτικοί ξεσήκωναν μικρούς - μεγάλους
γιά χορό. Οι γύροι των χορών ήταν παντού, η νεολαία στο τέλος
ανέβηκε στα τραπέζια λικνίζοντας τα νεανικά τους σώματα.

Στη συνάντησή μας αυτή ήταν όλες οι ηλικίες από μικρά μέχρι
πολύ μεγάλα μωρά της ογδόης και ενάτης δεκαετίας.

Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016, 
γύρω στις 12.00 το μεσημέρι, 
στο Αλποχώρι (πλατεία Ανδρεόπουλου)
θα βγει το μοσχάρι που θα σιγοψήνεται 
όλο το βράδυ στη σούβλα.
Ελάτε όλοι να χαρούμε τη φύση, 
να συμμετέχουμε στην εκδήλωση, 
να χαλαρώσουμε (τριήμερο Αγ. Πνεύματος).
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Μοσχαριού
γιορτή 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Δ Ω Ρ Ε Α  
ΟΥΡΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ  ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά από ενέργειες του
Δήμου Ξανάλατου η Ούρσου-
λα και ο γιός της Κρίστοφερ
στην μνήμη του Γιώργου Αν-
δρεόπουλου αποστέλουν ένα
μεγάλο, για εμάς, χρηματικό
ποσό που είχε προγραμματί-
σει ο Γιώργος πριν το μεγάλο
ταξίδι του.

Μέχρι την ώρα που τυπώ-
νεται η εφημερίδα το έμβα-
σμα έχει φύγει από Αμερική κ’
δεν έχει μπει στο λογαριασμό
του συλλόγου.

Στο επόμενο φύλλο θα αναφερθούμε αναλυτικά.
συνέχεια στη σελ. 2
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Κοινωνικά
Γεννήσεις:

• Ο Γιάννης Δ. Κωστόπουλος και η Μυρτώ
Κωστοπούλου απέκτησαν ένα τρισχαριτω-
μένο κοριτσάκι.

Ο Γιάννης είναι γιος του Τάκη και της Σάλ-
λυς Κωστοπούλου.

• Ο Θανάσης Χρονόπουλος και η Ανθή
Χρονοπούλου απέκτησαν ένα τρισχαριτω-
μένο αγοράκι.

Ο Θανάσης είναι γιος της Γιάννας
(Πλεύρη) και του Γιώργου Χρονόπουλου.

• Ο Σταύρος Χρονόπουλος και η Κατερίνα
Χρονοπούλου απέκτησαν ένα τρισχαριτω-
μένο κοριτσάκι.

Ο Σταύρος είναι γιος της Γιάννας και του
Γιώργου Χρονόπουλου.

Να τους ζήσουν.

Θάνατοι:
Έφυγε απ’ τη ζωή για το αιώνιο ταξίδι η Ιφι-

γένεια Ξαναλάτου στις 14/5/16. Η ταφή της
έγινε στις 16/5/16 στο Βαρνάβα Αττικής.

Αιωνία η μνήμη.

Στη μνήμη του Ηλία Ζαχαρή

Γράμμα στον πατέρα
Πέρασαν τρεις μήνες από το ταξίδι σου

και ακόμηη νομίζουμε ότι έφυγες για λίγο
στο χωριό και θα ξανάρθεις. Το σπίτι μας
έκλεισε, η βεράντα είναι άδεια, η καρέκλα
σου με το τραπέζι εκεί. Εσύ όμως όχι. Ήθελες
να φύγεις, είχες κουραστεί, είχες βαρεθεί να
ζεις και δεν μπορούσες να κυκλοφορείς
πλέον. Από τότε που σταμάτησες το περπά-
τημα των χιλιομέτρων ήθελες να φύγεις.

«Τι να ζω έτσι; ζωή είναι αυτή; και εσάς
ταλαιπωρώ και εγώ ταλαιποριέμαι». Αυτά
ήταν τα λόγια που έλεγες.

Ναι, πατέρα, αυτή είναι η αλήθεια. Κου-
ραστήκαμε και οι δύο πλευρές. Μπορεί να
είναι πικρή, αλλά αυτή είναι. Ο Θεός, για ν’
απαλύνει τον πόνο, σε φέρνει σε μια κατά-
σταση που αποζητάς το ταξίδι.

Εσύ, βέβαια, έκανες πρώτα ένα μεγάλο
κύκλο ζωής με δυσκολίες, λύπες αλλά και
πολλές χαρές. Είδες τα παιδιά σου μεγάλα,
εγγόνια, δισέγγονα. Ήσουν δίκαιος πατέρας,
δεν ξεχώρισες ποτέ τα παιδιά σου, αλλά και
τη γνώμη σου θα την έλεγες, και μ’ όλα θ’
ασχολιόσουν.

Δυστυχώς αυτά που μας έλεγες, μας πί-
κραναν πολλές φορές και μας έκανες να
κλαίμε, αλλά να ήξερες πόσες φορές και εμείς
και οι φίλοι μας σε θυμόμαστε και λέμε «Ο
Ηλίας είχε πολύ δίκιο».

Πάντως, να ξέρεις, όλα θα γίνουν όπως
σου υποσχεθήκαμε. Να προσέχεις τη μαμά.

Μας λείπεις.
Τα παιδιά σου

Οικονομικές ενισχύσεις
Κωνσταντακοπούλου Όλγα                       10
Σακκάς Ιωάννης                                             20
Λαμπρόπουλος Αριστ. Γιάννης                 50
Κονταξή Λούλα                                             30
Αλεξανδρή Νίκη                                            50
Υφαντής Πάνος                                              20
Τσαλτάκης Λεωνίδας                                   40
Γκάνου Φωτεινή και Κατερίνα                  20
Ματθαιάσου Μαρία                                     20

Εις μνήμην Ηλία Ζαχαρή
Τσακανίκα - Καραμήτσου Μαρία             20
Λαμπρόπουλος Γιάννης                              50

Εις μνήμην της μητέρας Γεωργίας
Τερζίδη Τίτη                                                 100

Εις μνήμην του Χρήστου Μουντρούνα
Κωστόπουλος Θύμιος                                 50
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3 Συγχαρητήρια στη Σωτηρία για το μα-
γαζί. Έχει βάψει όλο το μαγαζί με τη

βοήθεια του γιου της, το έχει τακτοποιημένο
και πεντακάθαρο.

Τάκη, να διατηρήσεις αυτό που έφτιαξε
η Σωτηρία.

3 Το Πάσχα ο Τάκης με τη Σωτηρία προ-
σπάθησαν να μας ευχαριστήσουν

όλους, όσο μπορούσαν. Τους ευχαριστούμε
και να είναι καλά.

3 Στη Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων
επαναλειτουργεί το αγροτικό ιατρείο

στο Κροκύλειο. Η γιατρός είναι η κα. Κα-
τρέβα και το τηλέφωνό της είναι, 697 81 91
572

3 Πρέπει τα κτήματά μας και όσο μπο-
ρούμε τους δημοτικούς χώρους να

τους καθαρίζουμε, γιατί σιγά - σιγά δεν θα
έχουμε ορατότητα στους δρόμους.

3 Όλο το Αλποχώρι έχει δωρεάν Inter-
net. Ευχαριστούμε τον Δήμο Δωρίδας

και τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Τάκη
Μπρούμα.

3 Το ταβάνι του Πολιτιστικού βάφτηκε
και προχωράμε για τα υπόλοιπα του

Πολιτιστικού.

3 Τα Μάια και τα ίτσα δεν έλλειψαν από
κανένα σπίτι.

3 Τον Μάρτιο τέσσερις γιατροί ερχόμε-
νοι από Κάτω Χώρα στο διάσελο τους

χάλασε το αυτοκίνητο και δεν μπορούσαν
ούτε την εκδρομή τους να κάνουν, αλλά και
κανείς από κρατικές υπηρεσίες τους βοή-
θησε, γιατί και ο καιρός ήταν πολύ χειμω-
νιάτικος (βροχή - κρύο), αλλά και αυτοί δεν
ήξεραν πού ήσαν. Όταν ειδοποιήθηκε ο Τά-
κης Μπρού μας από άνθρωπο της Κάτω Χώ-
ρας, τους μετέφερε με το δικό του αυτοκί-
νητο στο χωριό, τους φιλοξένησε όπως
ξέρουν όλοι οι Δωριείς, τους τακτοποίησε
με αυτοκίνητο που οι άνθρωποι αφού δια-
νυκτέρευσαν εκεί, την άλλη μερα θα συνέ-
χιζαν το ταξίδι τους.

Οι γιατροί ήσαν από το νοσοκομείο «Αλε-
ξάνδρα» και για ένα ευχαριστώ προς το χω-
ριό υποσχέθηκαν την ημέρα της γιορτής του
μοσχαριού να εξετάσουν τον κόσμο Δω-
ρεάν.

Τους ευχαριστούμε και τους περιμέ-
νουμε. Βέβαια ο Σύλλογος συναντήθηκε
μαζί τους στο χορό μας.

Τάκη, να προσέχεις την υγεία σου, και
πάντα να είσαι γερός για να προσφέρεις.

3 Με πρωτοβουλία της Αθανασίας Κων-
σταντακοπούλου μερικοί Αλποχωρίτες

περιέφραξαν τον περιβάλλοντα χώρο της
Αγίας Παρασκευής. Βοήθειά τους.

Αλποχωρίτικα

Η νεολαία του χωριού μας και της Ζο-
ριάνου έδωσε το «παρών» της και τους ευ-
χαριστούμε.

Το γλέντι ξεκίνησε απ’ το μεσημέρι ως
το βράδυ που έφυγαν οι τελευταίοι.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους:
• Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Τάκης

Μπρούμας
• Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιάννης

Τρίγκας
• Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ζοριάνου κ.

Γιώργος Νικολόπουλος
• Η Δημ. Σύμβουλος Δάφνης - Υμηττού κα

Αργυρώ Σακκά-Βογιατζόγλου
• Ο Δημ. Δύμβουλος Βύρωνα κ. Λευτέρης

Τριανταφύλλου
• Αντιπροσωπείες χωριών Διακοπίου, Πεν-

ταγιού, Ζοριάνου
• Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γυναικών

Αγίου Βασιλείου.
Όλους και καθένα ξεχωριστά σας ευχα-

ριστούμε για την παρουσία σας και του
χρόνου να είμαστε καλά με ακόμη περισ-
σότερη αισιοδοξία.

Χορός  Συλλόγου
συνέχεια από τη σελ. 1
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Χριστός Ανέστη και χρόνια καλά και πολλά.
Φέτος το Αλποχώρι τη Μ. Εβδομάδα θύμιζε λίγο αρχές

Αυγούστου από κόσμο στο χωριό. Κανείς δεν περίμενε
τόσες αφίξεις. Πολλά σπίτια άνοιξαν και άλλα θα πα-
ραμείνουν πλέον ανοικτά μέχρι το τέλος φθινοπώρου.

Ο π. Απόστολος, πραγματικός ήρωας-ιερέας, κτυπούσε
την καμπάνα καθημερινά παρά τα 85 χρόνια του. Δεν μπο-
ρείτε να φανταστείτε πώς ακουγόταν η καμπάνα μέσα
στην ανοιξιάτικη γαλήνη του χωριού μας.

Από την Μ. Τετάρτη κάθε μέρα η εκκλησία ήταν με
κόσμο.

Την Μ. Παρασκευή, αφού οι γυναίκες στολίσαν τον
επιτάφιο με κισσό, Μάϊα, γαρύφαλλα και πασχαλιές, έγινε
η αποκαθήλωση και το βράδυ 4 νεαροί άνδρες (ο Στέφα-
νος Βέργης, ο Κώστας Κουκουζέλης, ο Σπύρος Μπρού -
μας και ο Γιάννης Β. Κωστόπουλος) κρατούσαν τον επι-
τάφιο στην περιφορά του. Όλα έγιναν με θεία κατάνυξη.
Βοήθειά τους, να έχουν αυτοί και οι οικογένειές τους υγεία.

Το Μ. Σάββατο η Ανάσταση έγινε ακριβώς 12.00 τα
μεσάνυχτα και όλοι ανταλλάξαμε ευχές να είμαστε όλοι
εκεί και του χρόνου.

Την Κυριακή ο Τάκης είχε την τιμητική του. Οι ψη-
σταριές πήραν φωτιά. Το μπαλκόνι και ο χώρος μπροστά
απ’ την ψησταριά (ήταν) γεμάτο κόσμο.

Χαιρόσουν και συμμετείχες στο γλέντι. Είκοσι δύο
αρνιά-κατσίκια ψήστηκαν εκείνο το πρωινό. Πραγματική
γιορτή! Ανάσταση και ψυχική και σωματική.

Το μαγαζί μας θύμιζε καλοκαίρι γιατί όλα ήταν ωραία.
Ο λόγγος, πίνακας ζωγραφικής… τα πουλιά, τα δέντρα,
τα ζώα, όλα υμνούσαν τον Πλάστη.

Ο καιρός ήταν εξαιρετικός. Μέχρι την Δευτέρα του
Πάσχα το μεσημέρι ήταν πολύ καλός, από εκεί και πέρα
η βροχή πήρε τη θέση της και συνέχιζε για μέρες.

Του χρόνου το Πάσχα είναι νωρίς αλλά πραγματικά
αξίζει το «Πάσχα στο χωριό». Του χρόνου, λοιπόν, να εί-
μαστε όλοι εκεί.

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο - Σύλλογος
Επειδή μερικοί «συγχωριανοί» τώρα τελεταία

έχουν μπερδέψει ορισμένα πράγματα, διευκρινίζω
για πολλοστή φορά, αλλά και τελευταία, ότι ο Σύλ-
λογος δεν έχει καμιά σχέση με το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο και γενικότερα με τα έργα στις εκκλησίες
του χωριού.

Αν του ζητηθεί η βοήθεια, θα την προσφέρει και
μέχρι εκεί. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να κάνει έργο
μες στην εκκλησία δίχως την έγκριση του συμβου-
λίου της.

Μετά απ’ αυτή τη διευκρίνηση δεν θα ήθελα να
πέσουν στην αντίληψή μου διάφορα σχόλια και
όποιος έχει απορίες ας επικοινωνήσει μαζί μου.

Η διακονία καλό είναι να γίνεται αθόρυβα και
χωρίς μεγάλες κορώνες, γνωριζόμαστε μεταξύ μας.

Γιώτα Τσακατούρα
Πρόεδρος Συλλόγου Αλποχωριτών

Πάσχα στο χωριό
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Το μέλι είναι πολύ περισσότερο από ένα
ακόμη τρόφιμο. Είναι ένας θησαυρός που μας
χαρίζει η φύση. Είναι μια φυσική, βιολογική
τροφή με ανυπολόγιστη αξία, φτάνοντας σε
εμάς χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση-επε-
ξεργασία.

Δεν είναι ένα ακόμη βιολογικό προϊόν. Εί-
ναι ο ορισμός του βιολογικού. Μας δίνει τη
γλυκιά του γεύση, εμπλουτισμένη με μέταλλα
και ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και έν-
ζυμα. Το μέλι έχει αντιβακτηρι-
διακή δράση και είναι πλούσιο
σε αντιοξειδωτικά (μία κουτα-
λιά μέλι ισοδυναμεί με είκοσι
ρόδια).

Με τη μελισσοκομία ασχο-
λούνται πολλοί, την πραγματική
αξία του προϊόντος όμως τη
γνωρίζουν λίγοι. Το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διεξά-
γει έρευνες και τα αποτελέσματά τους είναι πολύ
χρήσιμα τόσο για το μελισσοκόμο όσο και για
τον καταναλωτή.

Σε φετινή έρευνα του ΑΠΘ έγινε σύγκριση
ανάμεσα στο παγκόσμια γνωστό μέλι μανούκα,
του οποίου η τιμή αγγίζει το εντυπωσιακό πο-
σό των250 €/kg λόγω της περιεκτικότητάς του
σε αντιοξειδωτικές ουσίες που φτάνουν τις 115
μονάδες, και στα επτά αμιγή ελληνικά μέλια. Τα
αποτελέσματα της έρευνας είναι εξίσου εντυ-
πωσιακά, αφού διαπιστώθηκε ότι το μέλι της
βελανιδιάς συγκεντρώνει 225 μονάδες(!!!) αν-
τιοξειδωτικών ουσιών, τα σκουρόχρωμα 90-
105, ενώ της πορτοκαλιάς μόλις 20.

Ένα άλλο μέλι «παρεξηγημένο» είναι της
καστανιάς, λόγω της πικρής του γεύσης. Είναι
όμως εξαιρετικής ποιότητας γιατί περιέχει με-
γάλη ποσότητα γυρεόκοκκων(87%). Η γύρη εί-
ναι η πρόσθετη αξία αυτού του μελιού. Αθλη-
τικοί σύλλογοι ζητούν μέλι καστανιάς για τους
αθλητές.

Τι είναι όμως η γύρη;
Η γύρη είναι το αρσενικό γενετικό υλικό

των φυτών. Για τη μέλισσα είναι η πρωτεϊνική
της διατροφή. Για εμάς είναι πηγή βιταμινών,
ιχνοστοιχείων, αμινοξέων. Στη γύρη βρίσκεται
και η ρουτίνη, ουσία ενάντια στα εγκεφαλικά.
Και πόσοι από εμάς καταναλώνουμε γύρη; Αν
ενημερωθούμε, ΟΛΟΙ!!!

Η κατανάλωση γύρης βελτιώνει τη σωματική
και διανοητική λειτουργία, καταπολεμά την αϋ-
πνία, και ηρεμεί τα νεύρα. Ρυθμίζει την εντερική
λειτουργία. Ενισχύει το ανοσοποιητικό και βοη-
θά στην αποτοξίνωση του οργανισμού.  Μια
κουταλιά σούπας γύρη  καλύπτει τις ημερήσιες
ανάγκες ενός μέσου ενήλικα σε πρωτεΐνες, βιτα-
μίνες και ιχνοστοιχεία με μόλις 45 θερμίδες.

Το ΑΠΘ, στην έρευνα που έκανε για τη γύ-
ρη, αναφέρει ότι είναι ένα προϊόν που δεν επη-

ρεάζεται από τους αστικούς ρύπους και τα βα-
ρέα μέταλλα, δεδομένου ότι είναι μιας ημέρας
και ανανεώνεται καθημερινά.

Σε αντίθεση με το μέλι, η γύρη όπως και ο
βασιλικός πολτός, στερούνται ταυτότητας. Η
ταυτότητα δίνει αξία στο προϊόν και προστα-
τεύει τον καταναλωτή από αμφιβόλου ποιότη-
τας και προέλευσης προϊόντα. Ενδεικτικά, οι

Έλληνες μελισσοκόμοι παράγουν 500-
700kg βασιλικού πολτού ετησίως

ενώ η κατανάλωση είναι πολλα-
πλάσια. Ο βασιλικός πολτός

αποτελεί πλούσια πηγή βι-
ταμινών, ανόργανων

στοιχείων και αμινοξέ-
ων. Είναι η αποκλειστι-

κή τροφή της βασίλισ-
σας της κυψέλης, είναι η

τροφή που κάνει μια μέλισσα να ζει
αντί 90 ημέρες... 5 χρόνια!!!

Στην Ελβετία, Ιαπωνία, Αμερική τα περισσό-
τερα προϊόντα της μέλισσας χρησιμοποιούνται
στην ιατρική και κυρίως η πρόπολη. Από την
ετυμολογία της [προ+πόλις] καταλαβαίνουμε
ότι αποτελεί  την άμυνα της πόλης της κυψέ-
λης. Τη συλλέγουν οι μέλισσες εδώ και εκατομ-
μύρια χρόνια για να τη χρησιμοποιήσουν ως
ένα είδος «σιλικόνης» για να καλύψουν τις ρωγ-
μές της κυψέλης αλλά και ως μέσο απολύμαν-
σης των κελιών. Είναι αξιοσημείωτο, πως σε μια
κυψέλη με πληθυσμό 30.000 μελισσών δεν
υπάρχει ίχνος μόλυνσης.

Τι προσφέρει όμως στον άνθρωπο;
Χρησιμοποιείται τουλάχιστον δυο χιλιετίες

στην ιατρική πολλών λαών ενώ τις τελευταίες
δεκαετίες ανακαλύφθηκε εκ νέου από τη δυτι-
κή ιατρική και την κτηνιατρική. Χρησιμοποιεί-
ται για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, κατά των μολύνσεων του ιού της
γρίπης και του έρπητα. Έχει δράσεις: αντιμι-
κροβιακή, αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτική,
αντικαρκινική, αντιδιαβητική, αντιαλλεργική,
αντιμυκητιακή, επουλωτική. Περιέχει πάνω
από 300 διαφορετικές ουσίες και η σύνθεσή
της ποικίλει ανάλογα με τη χλωρίδα της κάθε
περιοχής. Παρά τις τεράστιες ευεργετικές της
ιδιότητες ελάχιστοι μελισσοκόμοι συλλέγουν
και επεξεργάζονται την πρόπολη.

Στη δική μας περιοχή, στο χωριό μας, είχα-
με πάντα μελισσοκόμους. Άλλοι περισσότερο
άλλοι λιγότερο ασχολήθηκαν και συνεχίζουν
να ασχολούνται με τη μελισσοκομία εκμεταλ-
λευόμενοι κυρίως - αν όχι αποκλειστικά – το
μέλι. Η χλωρίδα του τόπου μας είναι πλούσια
σε μελισσοκομικά φυτά. Φυτά που αυτοφυούν,
που δεν ραντίζονται, δεν επιβαρύνονται με χη-
μικά, γεγονός που καθιστά το μέλι της περιο-
χής μας ξεχωριστό!!!

Σταυρούλα Αναστασοπούλου

Το μέλι χάνει τη διατροφική του αξία και κα-
ταστρέφονται όλα τα χρήσιμα συστατικά του
σε θερμοκρασία πάνω από τους 400 C. 

Το μέλι πρέπει να συσκευάζεται σε μεταλ-
λικά ή σκουρόχρωμα γυάλινα δοχεία γιατί η έκ-
θεσή του στο ηλιακό φως καταστρέφει τα συ-
στατικά του. 

Ανάλογα με το είδος του, κάθε μέλι κρυσταλ-
λώνει σε μερικές μέρες έως μερικά χρόνια. Αυτό
εξαρτάται από την περιεκτικότητά του σε νερό
και δεν αποτελεί ένδειξη νοθείας.

Η διακίνηση του βασιλικού πολτού πρέπει
να γίνεται με ισοθερμικά δοχεία με παγοκύστες
ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ψύξη του.

Η γύρη συλλέγεται καθημερινά, καταψύχε-
ται αμέσως (-18ο C) και καταναλώνεται απο-
κλειστικά από την κατάψυξη.

Και λίγα λόγια για τη μέλισσα...
Όλα αυτά τα χρήσιμα και ευεργετικά προϊόν-

τα για τον άνθρωπο παράγονται από τη μέλισ-
σα, τον πιο παραγωγικό πολυκύτταρο ζωντανό
οργανισμό, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτε-
ρο. Εργάζεται 24 ώρες/24ώρο για όλη της τη
ζωή.

Η μέλισσα ζει στον πλανήτη Γη τουλάχιστον
15.000.000 χρόνια και θεωρείται από τους πα-
λαιότερους κατοίκους της, που εξακολουθεί
και υπάρχει. Η παρουσία του ανθρώπου  είναι
2.700.000 χρόνια περίπου. Ο άνθρωπος εκμε-
ταλλεύεται τη μέλισσα εδώ και 15.000 χρόνια.

Κάθε χρόνο η μέλισσα μάχεται για την επι-
βίωσή της, αφού πρέπει να διατηρήσει μέσα
στην κυψέλη της σταθερή θερμοκρασία 32ο C
ακόμη κι όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέ-
φτει κάτω από τους 0ο C.

Για ένα κιλό μέλι χρειάζεται 13000 μέλισσες
να πετάξουν συνολική απόσταση τετραπλάσια
από την περίμετρο της Γης.

Μια κυψέλη συλλέγει μέλι για την ίδια, για
δυο οικογένειες ανθρώπων και συγχρόνως επι-
κονιάζει πάνω από μισό εκατομμύριο άνθη
ημερησίως.

Από τα 100 είδη φυτών που προσφέρουν
το 90% της διατροφής παγκοσμίως, το 70% γο-
νιμοποιούνται από τη μέλισσα, ενώ ταυτόχρο-
να αυξάνουν κατά 30% την παραγωγή με την
επικονίαση των φυτών.

Το πυροσβεστικό σώμα της Αγγλίας διεξά-
γει σεμινάρια μελισσοκομίας με στόχο οι πυρο-
σβέστες να διδαχθούν από την ομαδικότητα
των μελισσών.

Λέγεται ότι ο Αϊνστάιν είπε πως αν εκλείψει
η μέλισσα, η ζωή στον πλανήτη θα εξαφανιστεί
σε τέσσερα χρόνια.

Ελένη Αναστασοπούλου

Ιστορίες από μέλι…
Χρήσιμες 
πληροφορίες


