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ΑΠΟΣΤΟΛΗ | ΚΡΗΤΗ

 MeγΑΛωνΟνΤΑΣ...  
βΑΣιΛιΣΣεΣ 

ΤΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ  | ΦωΤογραΦίεΣ: ΕΦΗ ΠΑΡΟΥΤΣΑ

Αφησε τη δουλειά του στον τουριστικό κλάδο, για 
να κάνει επάγγελμα την τέχνη της μελισσοκομίας, 

που έμαθε από τον παππού του. 
Ο 34χρονος Κρητικός βασιλοτρόφος Μιχάλης 

Τσιγκένης μάς αφηγείται την ιστορία του.
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«Εισάγουν, παράνομα, βασίλισσες από τον Καύκασο, ακόμα και την Αργεντινή. 
Πώς θα αντιδράσουν όταν θα έρθουν σε επαφή με  τις ντόπιες μέλισσες; 

Ποιες αρρώστιες θα φέρουν μαζί τους;  Δεν θα γεννήσουν επιθετικά μελίσσια;»

Οι μέλισσες απεχθάνονται τα σκού-
ρα χρώματα. Το έμαθα με τον πιο οδυνηρό τρόπο, όταν 
δύο εργάτριες προσγειώθηκαν στο μπράτσο μου και 
εναπόθεσαν εκεί το κεντρί τους - μέσα, μάλιστα, από 
το μακρυμάνικο μεν, αλλά μαύρο, φευ, μπλουζάκι μου. 
Εκείνο το μεσημέρι, στην Τύλισσο της επαρχίας Μα-
λεβιζίου, στο δρόμο για τα Ανώγεια, έμελλε να μάθω 
και άλλα πολλά για τον θαυμαστό κόσμο των μελισ-
σών. «Ξεναγός» μου ο Μιχάλης Τσιγκένης, ένας από 
τους ελάχιστους βασιλοτρόφους που υπάρχουν σήμε-
ρα στην Ελλάδα. Το επάγγελμά του, στο άκουσμά του 
και μόνο, ήταν αρκετό για να αποφασίσω να βρεθώ στο 
όμορφο χωριό του, στους πρόποδες του Ψηλορείτη. 

Συνάντησα έναν νέο άντρα ευπροσήγορο και ευγε-
νικό. Ετρεχε πέρα-δώθε να μας περιποιηθεί, με ό,τι 
υπήρχε στη μικρή κουζίνα του. Σέρβιρε καφέ και κά-
θισε δίπλα μου διώχνοντας κάθε τόσο τις μέλισσες που 
πετούσαν πάνω από τα κεφάλια μας. Ο βόμβος τους 
καταγράφηκε στο μαγνητόφωνο, μαζί με το γάργαρο 
γέλιο του Μιχάλη... Η πορεία του ήταν παρόμοια με 
πολλών άλλων συμπατριωτών του που απασχολού-
νται στον τουριστικό τομέα. Γεννημένος στο Ηράκλειο 
της Κρήτης, τέλειωσε το λύκειο κι έπιασε αμέσως δου-
λειά σε ξενοδοχείο. «Το μεροκάματο έβγαινε, δεν είχα 
παράπονο, αλλά πολύ γρήγορα άρχισα να πνίγομαι. 
Περνούσα τη μισή μέρα μου σε μια ρεσεψιόν. Σκεφτό-
μουν: Ετσι θα κυλήσει όλη η ζωή μου; Με το που τέ-
λειωσε εκείνη η σεζόν, έφυγα για το χωριό...» 

Στην Τύλισσο είχε κληρονομήσει έναν ελαιώνα από 
τον παππού του «μ’ ένα μικρό μετόχι - το κτίριο που 
σήμερα χρησιμοποιούμε ως παρασκευαστήριο». Από 
τον ίδιο είχε μυηθεί στην τέχνη της μελισσουργίας. 
Οταν, λοιπόν, αποφάσισε να αλλάξει ρότα, ξεπάτωσε 
τις γερασμένες ελιές που υπήρχαν στο κτήμα κι έβα-
λε μελίσσια. Ο τόπος ήταν ιδανικός γι’ αυτό: «Ούτε σε 
μεγάλο υψόμετρο ούτε στα πεδινά. Και με ανθοφορία 
σχεδόν όλο το χρόνο». Αρχισε να διαβάζει ό,τι σχετι-
κό υπήρχε. Να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Εβγαλε 
το πρώτο του μέλι και... γλυκάθηκε. «“Εδώ είμαστε!” 
είπα. Μου άρεσε. Και με τον καιρό, δεν μου αρκούσε 
το να είμαι ένας ακόμα παραγωγός μελιού. Στράφηκα 
στην παραγωγή ζωικού κεφαλαίου, στην εκτροφή βα-

σιλισσών». Σήμερα είναι ο έκτος στην Ελλάδα που έχει 
την ειδική πιστοποίηση από το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο και ο μοναδικός σε όλη την Κρήτη.

Ο Μιχάλης και οι βασίλισσες
Προχωράμε στο... job description. Τι σημαίνει το να 

είναι κανείς βασιλοτρόφος; «Κατ’ αρχάς, ότι δουλεύει 
όλη την ημέρα», ξεκινά να απαριθμεί τις απαιτήσεις του 
επαγγέλματός του ο Μιχάλης. «Με ψύχος και με καύσω-
να. Καθημερινές και γιορτές. Πρέπει να έχεις χορτάτα 
τα μελίσσια. Να προσέχεις μήπως αρρωστήσουν. Να 
επιθεωρείς τις κυψέλες. Αν δεις, για παράδειγμα, πως 
έχει εμφανιστεί βαρρόα, ένα άκαρι επικίνδυνο όσο τα 
τσιμπούρια για τα σκυλιά, πρέπει να ψεκάσεις με ξίδι. 
Κι αν υπάρχει υποψία για νοζεμίαση, μια καταστροφι-
κή για τον μελισσοκόμο ασθένεια, να βάλεις σκόρδο...» 
Και επί της ουσίας, όσον αφορά τις βασίλισσες, ποιος εί-
ναι ο ρόλος του; Ο Μιχάλης Τσιγκένης κάθε είκοσι μέ-
ρες μαζεύει τις βασίλισσες από τα μελίσσια του και τις 
αντικαθιστά με νέες, εκκολαπτόμενες. Αυτές θα γονι-
μοποιηθούν και ούτω καθεξής. Οι βασίλισσες που έχουν 
βγει από την κυψέλη θα ταξιδέψουν σε ολόκληρη την 
Ελλάδα, όπου υπάρχει ζήτηση, για να ενδυναμώσουν 
τα μελίσσια άλλων μελισσοκόμων. Kαθεμιά θα γεννή-
σει ένα ολόκληρο καινούργιο σμήνος.

Τι ιδιαίτερο έχουν οι δικές του βασίλισσες; «Είναι 
αυτόχθονες. Το γενετικό τους υλικό δεν έχει “μολυν-
θεί” με εισαγωγές βασιλισσών από άλλα κράτη. Κι αυ-
τό, αν και παράνομο, συμβαίνει κατά κόρον. Φέρνουν 
έντομα από την Τουρκία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, 
ακόμα και τον Καύκασο ή την Αργεντινή. Πώς θα λει-
τουργήσουν εδώ, στις ελληνικές κλιματικές συνθή-
κες; Πώς θα αντιδράσουν όταν θα έρθουν σε επαφή με 
τις ντόπιες μέλισσες; Πόσο παραγωγικές θα είναι; Ποιες 
αρρώστιες θα φέρουν μαζί τους; Είναι πολύ πιθανό από 
“επιμειξίες” να γεννηθούν σμήνη επιθετικών μελισ-
σών. Και, επιπλέον, να τεθεί σε κίνδυνο η βιοποικιλό-
τητα. Κάθε τόπος πρέπει να έχει τα δικά του... ζωντα-
νά», καταλήγει με αφοπλιστική απλότητα.

Διαρκής εγρήγορση, δηλαδή, για τον 34χρονο Κρη-
τικό και τους τρεις βοηθούς του. Αλλωστε, οι κυψέ-
λες του φτάνουν τις 800. Σε καθεμιά ζουν περίπου 

>  10.000 μέλισσες (κατά 
προσέγγιση) και μία 
βασίλισσα ζουν σε κάθε 
κυψέλη.
>  40 μέρες το πολύ ζει 
μια μέλισσα αν γεννηθεί 
την περίοδο της 
συλλογής τροφής 
(άνοιξη και καλοκαίρι),  
4 - 5 μήνες το χειμώνα. 
>  Γύρω στα 5 χρόνια ζει 
μια βασίλισσα.
>  12 - 14 ευρώ πωλείται 
μια καλή βασίλισσα 
(«Οσο ένα κιλό μέλι»).
>  Οι μεγαλύτεροι εχθροί 
του μελισσιού είναι 
ο καύσωνας και η 
ανομβρία. («Τότε, το 

βοηθάμε με λίγη ζάχαρη 
και υποκατάστατο 
γύρης.»)
>  Η βασίλισσα γεννά 2½ 
φορές το βάρος της σε 
αυγά την εποχή της 
μέγιστης αύξησης  
του σμήνους.
>  Ο βασιλικός πολτός 
παράγεται από τους 
υποφαρυγγικούς 
αδένες των εργατριών 
μελισσών και είναι 
το γάλα με το οποίο  
οι «παραμάνες» 
μέλισσες τρέφουν  
τις προνύμφες μέχρι  
να σφραγιστεί 
το κελί τους.

ενΑΣ θΑυμΑΣΤΟΣ ΚΟΣμΟΣ

1 . Tα βασιλικά κελιά Από τις εργάτριες 
παράγεται ο βασιλικός πολτός, με τον οποίο 
τρέφονται οι βασίλισσες και οι προνύμφες 

τους. 2 . Το φαινόμενο του αφεσμού. Οταν σε 
ένα μελίσσι παρατηρείται υπερπληθυσμός,  

οι μισές μέλισσές του φεύγουν και δημιουργούν 
μια νέα αποικία. 3 . Η διαφορά μεγέθους 

ανάμεσα στις βασίλισσες (μέσα στην πλαστική 
θήκη) και τις εργάτριες είναι προφανής.

1

2
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10.000 μέλισσες. Από όλο αυτό το πλήθος, η μονάδα του 
παράγει και διαθέτει κάθε χρόνο στην αγορά -προς το 
παρόν μόνο την κρητική- 4 τόνους μελιού, 9 - 12 κιλά βα-
σιλικό πολτό και 200 - 300 κιλά γύρη. Οσο για τις βασί-
λισσες που θα... ταξιδέψουν σε όλες τις γωνιές της χώ-
ρας; Φτάνουν τις 2.500, ανάλογα με τη ζήτηση, και πω-
λούνται έναντι 12 - 14 ευρώ η μία.

Από την κουβέντα μαζί του έμαθα κι άλλα: Oτι το πόσο 
θα ζήσει μια μέλισσα εξαρτάται από το ποια εποχή του χρό-
νου θα γεννηθεί. Μια εργάτρια που θα γεννηθεί το φθινό-
πωρο, επειδή τους μήνες που θα ακολουθήσουν το μελίσ-
σι δεν θα εργαστεί πολύ, είναι πολύ πιθανό ότι θα διαχει-
μάσει. Θα προλάβει, δηλαδή, να δει τον ερχομό της άνοι-
ξης. Αντίθετα, όσες «συνάδελφοί» της γεννηθούν από το 
Μάρτιο και μετά, επειδή συνεχώς θα πετούν για τη συλλο-
γή της γύρης, θα ζήσουν το πολύ σαράντα μέρες. Τόσο θα 
αντέξει ο λιπώδης ιστός τους. Θα αντικατασταθούν από 
καινούργιες, που γεννάει η βασίλισσα. 

Επίσης, ότι το μέλι είναι σαν το κρασί. Εχει... terroir! («Εί-
ναι διαφορετικό σε κάθε τόπο αλλά και κάθε χρόνο. Δεν 
μπορεί ο καταναλωτής να το αντιμετωπίζει όπως την Coca-
cola. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός.») Οτι η βασίλισσα 
που τρέφεται σε όλη της τη ζωή με βασιλικό πολτό γεννά-
ει 2½ φορές το βάρος της σε αυγά την εποχή της μέγιστης 
αύξησης του σμήνους. Οτι μια μέλισσα συλλέγει τροφή σε 
μια ακτίνα περίπου 4 χιλιομέτρων γύρω από την κυψέλη 
της. Πιο μακριά δεν μπορεί να πετάξει. Και ότι, τέλος, τα 
συγκεκριμένα έντομα, εκτός από τα σκουρόχρωμα ρούχα, 
εκνευρίζονται και με τα κινητά τηλέφωνα. «Οταν είμαι κο-
ντά στις κυψέλες, ξέρω πότε θα χτυπήσει το κινητό μου. 
Τις βλέπω να αγριεύουν λίγα δευτερόλεπτα πριν ακούσω 
το κουδούνισμα!»

Περπατώντας, έχουμε φτάσει στην άκρη του κτήματος. 
Μου δείχνει τις πήλινες κυψέλες που είδε σε ένα βιβλίο 
ιστορίας και παρήγγειλε σε έναν αγγειοπλάστη της περι-
οχής να του φτιάξει ίδιες. «Είναι όπως αυτές που βρέθηκαν 
στην Κνωσό. Για να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας...» Ρίχνω μια 
ματιά στην πλαγιά. Είναι γεμάτη μικρά λουλουδάκια. «Αυ-
τή την εποχή, και μέχρι τον Οκτώβρη, ανθίζει η ακονιζιά, 
κατεξοχήν γυρεοδοτικό φυτό. Επειτα, η χαρουπιά. Η νέα 
χρονιά θα ξεκινήσει με βρούβες και ξυνίδες. Κι όσο θα πλη-
σιάζει η άνοιξη, θ’ ανθίσουν οι φασκομηλιές, έπειτα το 
θρούμπι, το θυμάρι...» Η ζωή του Μιχάλη Τσιγκένη κυλά-
ει παράλληλα με τη ζωή του μελισσιού του. Και τα βράδια, 
επιστρέφει στο σπίτι του, στο Ηράκλειο, προσπαθώντας 
να βρει ενέργεια για να παίξει με τους δύο γιους του. Πώς 
ονειρεύεται το δικό τους μέλλον; «Θέλω να σπουδάσουν», 
λέει. «Ξέρω πως οι εποχές είναι δύσκολες ακόμα και για 
εκείνους που ξέρουν γράμματα, αλλά καλύτερα να δουλεύ-
εις με το μυαλό, παρά με τα χέρια σου»... •

info: 
Μελισσοκομία Τσιγκένης, Τύλισσος Ηρακλείου Κρήτης
τηλ.: 2810-831.180, www.tsigenis.com

Οπως οι Μινωίτες! Σε ένα βιβλίο Ιστορίας ο Μιχάλης (εδώ με τον βοηθό 
του, Μανώλη) είδε τις κυψέλες που χρησιμοποιούνταν στη Μινωική 

εποχή και παρήγγειλε σε έναν αγγειοπλάστη να του φτιάξει ίδιες. 
Από την κυψέλη στο ράφι Μέλι, βασιλικό πολτό και γύρη διαθέτει στην 

αγορά ο Κρητικός μελισσοκόμος.


