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Μύτ ις

Η σύνθετη λέξη πρόπολη, γνωστή και 
ως κόλλα των μελισσών,1 συνδέεται 
ετυμολογικά και σημασιολογικά με τη 
φράση προ της πόλεως·2 η πρόθεση 

προ- [pro] και πρό- [pró], όπου ο τόνος «ανεβαίνει» 
στο πρόθημα, δηλώνει αυτό που εμφανίζεται ή 
βρίσκεται μπροστά από ό,τι εκφράζει η πρωτότυπη 
λέξη, μία από τις σημασίες της οποίας μπορεί να 
αφορά στη φροντίδα και προστασία κάποιου,3 εν 
προκειμένω της «πόλης» των μελισσών.4 Η σημα-
σία αυτή της πρόπολης, που συνδέεται άμεσα με 
την άμυνα, αποδίδεται στον βιολογικό της ρόλο 
αναφορικά με τον περιορισμό της εισόδου της κυ-
ψέλης, ώστε να ρυθμίζονται η ομοιόσταση του πε-
ριβάλλοντός της, η υγρασία, η κυκλοφορία κρύου 
ή θερμού ρεύματος αέρα και ο αποκλεισμός των 
δυνητικών εχθρών του σμήνους στο εσωτερικό 
της.5 Η πρόπολη, με τη μικροβιοκτόνο δράση της,6 
εισφέρει στην απολύμανση της κυψέλης, δεδομέ-
νου ότι οι εργάτριες «σφραγίζουν» με αυτή κάθε ξέ-

νο και επιβλαβές σώμα, είτε αυτό είναι άχρηστο 
υλικό είτε παθογόνος οργανισμός.7
Η πρόπολη συγκεντρώνεται, κυρίως, από τις μέ-

λισσες του είδους Apis mellifica ή mellifera, που εκτρέ-
φεται διεθνώς σε ποικίλα υποείδη (Apis mellifera li-
gustica, Apis mellifera mellifera), ενώ τα τροπικά εί-
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1. Γυναίκα που συλλέγει μέλι. Βραχογραφία, Μεσολιθική περίοδος, Cueva de las aranas, Ισπανία.

2. Βραχογραφία της ύστερης Μεσολιθικής, 
με απεικόνιση συλλογής μελιού. 

 Apis Dorsata, Rajat Prapat, κεντρική Ινδία.
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δη μελισσών (Apis cerana, Apis florae, Apis dorsata) 
δεν κάνουν χρήση της συγκεκριμένης ουσίας.8 Αρχι-
κά, συλλέγεται, ως «πρώτη ύλη», έξω από την κυ-
ψέλη, ωστόσο, παίρνει την τελική της μορφή στο 
εσωτερικό της, με την κατάλληλη επεξεργασία από 
τις μέλισσες.9 Γενικά, ως προς την προέλευση της 
πρόπολης, έχουν διατυπωθεί δύο θεωρίες: σύμφω-
να με την πρώτη,10 αυτή είναι προϊόν των μελισ-
σών, το οποίο προκύπτει από το υπόλοιπο της γύ-
ρης, που τα έντομα μετατρέπουν σε ένα είδος ρη-
τίνης,11 εμπλουτισμένο με ένζυμα και βιολογικούς 
παράγοντες του στομάχου τους, ενώ σύμφωνα με 
τη δεύτερη12 οι μέλισσες συλλέγουν την πρώτη ύλη 
από τους οφθαλμούς, το εξωκάρπιο, τον βλαστό 
και τα άνθη των φυτών.13

Η πιο σύγχρονη άποψη συνδυάζει αμφότερες τις 
θεωρίες αυτές: οι μέλισσες συλλέγουν, κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας, με τη διαδικασία της απόξεσης, 

φυτικές ρητίνες14 και κόμμεα, που εντοπίζονται σε 
εκκριτικούς αγωγούς των φυτών, με προστατευτικό 
ρόλο, κυρίως από τους οφθαλμούς, τα άνθη και τον 
φλοιό συγκεκριμένων δέντρων, όπως η λεύκα, η 
ιτιά, η σημύδα, η φτελιά, η κλήθρα, η αγριοκαστα-
νιά και τα διάφορα κωνοφόρα,15 τα οποία στη συ-
νέχεια προσροφούν και αναμειγνύουν με σίελο, κερί 
και γύρη16 και τελικά μεταφέρουν στην κυψέλη, ως 
φορτίο, μαζί με τη γύρη, σε ειδικούς υποδοχείς που 
βρίσκονται στα πίσω τους πόδια.17 Σημειώνεται ότι, 
ένα έντομο μπορεί να συγκεντρώσει περίπου 10 mg 
πρόπολης ανά πτήση,18 ενώ μία αποικία μελισσών 
συλλέγει ετησίως περίπου 150 με 200 γραμμάρια πρό-
πολης.19

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η πρόπολη προορίζεται, 
καταρχήν, για την προστασία της κυψέλης καθώς 
χρησιμοποιείται από τις ίδιες τις μέλισσες για την 
επικάλυψη και επιδιόρθωση των τοιχωμάτων της,20 
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αλλά και για την αποστείρωση, μαζί με βάλσαμο 
γύρης, των κελιών των κηρυθρών, έπειτα από κάθε 
εκκόλαψη προνυμφών, ώστε αυτά να είναι στείρα 
για την επόμενη ωοτοκία της βασίλισσας.21 Ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, οι μέλισσες, 
αφού θανατώσουν τυχόν εισβολείς, που απειλούν 
την κυψέλη, κυρίως μικρά τρωκτικά, μυρμήγκια, 
πεταλούδες και άλλα ζωύφια, ταριχεύουν το νεκρό 
σώμα με πρόπολη και κερί, εφόσον, εκ των 
πραγμάτων, δεν είναι εφικτό να απαλλαγούν από 
αυτό λόγω μεγέθους ή εξαιτίας της προσκόλλησής 
του σε κάποιο τμήμα της κυψέλης.22 Έτσι, απο-
τρέπονται η σήψη, η δυσοσμία και, κυρίως, η ανά-
πτυξη βλαβερών μικροβίων εντός της κυψέλης, τα 
οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασθένειες 
στον αφεσμό ή ακόμη και τον αφανισμό του. Η τα-
κτική αυτή των μελισσών, πιθανόν, είχε παρατη-
ρηθεί στην Αρχαιότητα,23 οπότε εφαρμόστηκε ανα-
λόγως από τον άνθρωπο στη ταρίχευση του νεκρού 
σώματος.24 Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μέλισσα α-
λείφει και το σώμα της με πρόπολη ώστε να το προ-
στατεύσει από τους φυσικούς της εχθρούς και τις 
ασθένειες.25 Την ισχυρή αντιμικροβιακή δράση της 
πρόπολης επιβεβαιώνει στην πράξη το γεγονός ότι, 

σε μια κυψέλη, με μέση χωρητικότητα 50 λίτρα, 
όγκο μικρότερο του ενός κυβικού μέτρου, θερμο-
κρασία 35-38ο C, υγρασία 70% και πληθυσμό 40 με 
50.000 εντόμων, η μετάδοση ασθενειών είναι σχε-
τικά περιορισμένη, παρά το ιδεώδες, σε συνδυασμό 
με την υψηλή συγκέντρωση σακχάρων, περιβάλλον, 
για την ανάπτυξη μικροβίων.26

Χημική σύσταση της πρόπολης 
Η χημική σύσταση της πρόπολης δεν είναι σταθερή 
καθώς εξαρτάται από τις φυτοκοινωνίες που υπάρ-
χουν στην ευρύτερη περιοχή της κυψέλης,27 τη 
γεωγραφική προέλευση και την χρονική περίοδο 
συλλογής.28 Η πρόπολη είναι ένα λιπόφυλο και 
σκληρό μίγμα,29 με χαρακτηριστική οσμή, χρώμα-
τος κίτρινου, καστανού, ερυθρού ή πράσινου,30 ανα-
λόγως την πηγή προέλευσης και τον χρόνο παρα-
μονής στην κυψέλη, το οποίο, όταν θερμανθεί, γίνε-
ται μια εύπλαστη και αυξητικά κολλώδης ουσία.31

Συνήθως, στους 60 έως 70οC η πρόπολη ρευστο-
ποιείται, μολονότι το σημείο τήξης ορισμένων ει-
δών μπορεί να πλησιάσει τους 100οC, ενώ, λόγω της 
ρητινώδους της φύσης, είναι αδιάλυτη στο νερό και 
στην πλειονότητα των διαλυτών εκχύλισης, γι’ αυτό 
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4. British Library, Royal MS 12 C. xix, Folio 45r.
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και αναμιγνύεται κυρίως με αιθυλική αλκοόλη και 
άλλους οργανικούς διαλύτες.32 Σε γενικές γραμμές, 
ανάλογα με την χλωρίδα μιας περιοχής,33 η ακατέρ-
γαστη πρόπολη περιέχει 50% ρητίνη, 30% κερί, 10% 
αιθέρια έλαια, 5% γύρη και 5% διάφορες οργανικές 
ενώσεις (τερπένια, αρωματικά και αλειφατικά οξέα, 
ανόργανες ουσίες, βάλσαμα, φλαβόνες, ιχνοστοι-
χεία και βιταμίνες).34

Τα πιο βιοενεργά μόρια της πρόπολης είναι οι 
πολυφαινόλες (φλαβονοειδή, φαινολικά οξέα, εστέ-
ρες) και τα τερπένια, στα οποία αποδίδεται το χαρα-
κτηριστικό της άρωμα.35 Οι ενώσεις αυτές ανήκουν 
στους δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτικών οργα-
νισμών, με χαρακτηριστικότερους την απιγενίνη, τη 
χρυσίνη, την καμφερόλη, την κερκετίνη, την πινο-
στρομπίνη και τη λουτεολίνη ενώ άλλες χρωματο-
γραφικές αναλύσεις αναφέρουν, σε μικρά ωστόσο 
ποσοστά, το καφεϊκό, κινναμικό, σαλικυλικό και 
βενζοϊκό οξύ.36 Τις τελευταίες δεκαετίες, η πρόπολη 
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5. John Levett, Ordering of Bees (1634).

6. Κεφαλή τρωκτικού επικαλυμμένη με πρόπολη  
σε κυψέλη. Μελισσόκηπος Πανεπιστημίου Minnesota.
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έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών κα-
θώς παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα βιολογικών και 
φαρμακολογικών ιδιοτήτων γι’ αυτό και χρησιμο-
ποιείται ως αντιβακτηριακός, αντιμυκητιακός, αντι-
πρωτοζωικός και αντιιικός παράγοντας καθώς επί-
σης ως αντιοξειδωτικό μέσο ενώ θεωρείται πως έχει 
και κυτταροτοξική δράση.37

Ανιχνεύοντας την ιστορία της πρόπολης 
μέσα από τις πηγές 
Η ιστορία της πρόπολης συνδέεται με σκόρπιες και 
κυρίως λιγότερο ή περισσότερο ασφαλείς αναφορές 
που κάνουν λόγο για τη χρήση της από τους αρχαί-
ους Αιγυπτίους, Πέρσες, Έλληνες και Ρωμαίους.38 
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, πίστευαν ότι τα δάκρυα του 
Ρα όταν πέφτουν στη γη γίνονται μέλισσες που χτί-
ζουν σπίτια και πετούν στα λουλούδια κι έτσι προ-
ήλθαν το μέλι και το κερί.39 Φαίνεται πως χρησιμο-
ποιούσαν την πρόπολη στην ταρίχευση40 πιθανότα-
τα έως την Ρωμαϊκή εποχή,42 καθώς και στην ανα-
κούφιση από πολλές παθήσεις,41 ενώ έχει διατυπω-
θεί η υπόθεση ότι, ίσως, ταυτίζεται με το «μαύρο 
κερί» που αναφέρεται στον ιατρικό Πάπυρο του 
Ebers.43 Σημειώνεται ότι, η μοναδική παπυρική μαρ-
τυρία σχετικά με την εφαρμογή του κεριού στην τα-
ρίχευση σώζεται σε επικήδειο λόγο του 2ου-3ου 
αιώνα (Stud. Pal. XXII 56).44 Χαρακτηριστική είναι, 
επίσης, η παπυρική αναφορά του 6ου-7ου αιώνα 
στον κηρόν ἄπυρον, τόν λεγόμενον πρόπολιν.45
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7. Σκαρίφημα βοτανικού μελισσόκηπου,  
από την Eleanour Sinclair Rohde, 1954. Ref: 1996.422.

8. Museum Meermanno, MMW, 10 B 25, Folio 37r.
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Οι Ιουδαίοι φαίνεται πως εκτιμούσαν ιδιαιτέρως 
τις φαρμακευτικές ιδιότητες της πρόπολης, την ο-
ποία κάποιοι μελετητές συνδέουν με τον όρο tzori,46 
που απαντά τουλάχιστον έξι φορές στην Παλαιά 
Διαθήκη και μεταγράφεται, συνήθως, ως «βάλσα-
μο».47 Συγκεκριμένα, στη Γένεση48 γίνεται λόγος για 
τη μεταφορά μελιού και tzori στην Αίγυπτο, στον 
Ιεζεκιήλ49 η ίδια αυτή ουσία καταγράφεται και πάλι 
μαζί με το μέλι, ενώ στον Ιερεμία50 σχολιάζονται 
τρεις φορές οι επουλωτικές της ιδιότητες.51 Διευκρι-
νίζεται ότι, αν και υπάρχει στα κείμενα η αναφορά 
ότι το tzori προέρχεται από την κοιλάδα του Γαλα-
άδ, αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το «βάλσαμο 
του Γαλαάδ», που είναι γνωστό ότι παράγεται από 
το δέντρο Commiphora opobalsamum.52

Οι Έλληνες53 χρησιμοποιούσαν την πρόπολη 
ως πρωταρχικό συστατικό του αρώματος πολύαν-
θος.54 Στο σχετικό με τις μέλισσες κεφάλαιο (Βιβλίο 
IX:39) του Historia Animalium που θεωρείται, παρά 
τις αντιρρήσεις, έργο του Αριστοτέλη,55 υπάρχουν 
αναφορές και στην πρόπολη, το αρχαίο όνομα της 
οποίας είναι μίτυς, ως δομικό υλικό των μελισσών 
αλλά και ως φάρμακο που καταπραΰνει μώλωπες 
και πληγές:56

Ἔστι δὲ περὶ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν καὶ τὸν βίον 
πολλὴ ποικιλία. Ἐπειδὰν γὰρ παραδοθῇ αὐταῖς κα-
θαρὸν τὸ σμῆνος, οἰκοδομοῦσι τὰ κηρία, φέρουσαι 
τῶν τ’ ἄλλων ἀνθέων καὶ ἀπὸ τῶν δένδρων τὰ δά-
κρυα, ἰτέας τε καὶ πτελέας καὶ ἄλλων τῶν κολλω-
δεστάτων. Τούτῳ δὲ καὶ τὸ ἔδαφος διαχρίουσι τῶν 
ἄλλων θηρίων ἕνεκεν· καλοῦσι δ’ οἱ μελιττουργοὶ 

τοῦτο κόλλησιν καὶ τὰς εἰσόδους δὲ παροικοδο-
μοῦσιν, ἐὰν εὐρεῖαι ὦσιν.57

Ενώ, σε άλλο σημείο του κειμένου, αναφέρεται:
Περὶ δὲ τὸ στόμα τοῦ σμήνους τὸ μὲν πρῶτον 

τῆς εἰσδύσεως περιαλήλιπται μίτυϊ· τοῦτο δ’ ἐστὶ μέ-
λαν ἱκανῶς, ὥσπερ ἀποκάθαρμ’ αὐταῖς τοῦ κηροῦ, 
καὶ τὴν ὀσμὴν δριμύ, φάρμακον δ’ ἐστὶ τυμμάτων 
καὶ τῶν τοιούτων ἐμπυημάτων· ἡ δὲ συνεχὴς ἀλοιφὴ 
τούτῳ πισσόκηρος, ἀμβλύτερον καὶ ἧττον φαρμα-
κῶδες τῆς μίτυος.58

Ομοίως, ο Ιπποκράτης συστήνει την πρόπολη για 
την θεραπεία των πληγών και των ελκών, τόσο στο 
εξωτερικό όσο στο εσωτερικό του σώματος.59 Αλλά 
και ο Διοσκουρίδης, στο De Materia Medica,60 κάνει 
λόγο για την κιτρινωπή κόλλα των μελισσών με το 
ηδύ άρωμα, που προσομοιάζει στον στύρακα, και 
που απλώνεται, καθώς είναι μαλακή και εύπλαστη, 
με την ίδια ευκολία που εφαρμόζεται η μαστίχα, 
στις πληγές. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θερμό και 
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9. Ανάγλυφο στο ταφικό μνημείο του Pabasa,  
26η Δυναστεία, Αίγυπτος.

10. Tacuinum sanitatis d Ibn Bultan, 
14ος αιώνας, Λομβαρδία. 

Ρώμη, Βιβλιοθήκη Casanatense, ms. 4182, f. 182.
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ελκυστικό αυτό προϊόν της μέλισσας είναι ιδιαι-
τέρως αποτελεσματικό στην απομάκρυνση των α-
κάνθων, των ακίδων και των παρασχίδων καθώς 
και στη θεραπεία των δερματικών λειχήνων ενώ εισ-
πνέοντας κανείς τον καπνό του μπορεί να απαλλα-
γεί από το πιο επίμονο, «παλαιό», κρυολόγημα.61

Ακολουθεί ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος ο οποίος, 
στη Φυσική Ιστορία του, αναφέρει ότι η πρόπολη 
παράγεται από το ηδύ κόμμι της αμπέλου ή της 
λεύκας και έχει πυκνότερη σύσταση εφόσον έχει 
προστεθεί σε αυτήν χυμός ανθέων.62 Κατά τον ίδιο, 
η πρόπολη63 είναι μία από τις ουσίες που διαμορ-
φώνουν τη βάση της κηρύθρας, ενώ με την επάλει-
ψή της στο άνοιγμα της κυψέλης ρυθμίζεται το 
μικροκλίμα στο εσωτερικό της και εξασφαλίζεται η 
προστασία του σμήνους από διάφορους επιβλα-
βείς, για την επιβίωσή του, παράγοντες.64 Ο Πλί-
νιος σχολιάζει ακόμη την οσμή της πρόπολης, η ο-
ποία είναι τόσο έντονη που πολλοί την χρησιμοποι-
ούν αντί του γάλβανου,65 επισημαίνοντας ότι είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματική σε περιπτώσεις όπως η 
απομάκρυνση ακίδων, ακάνθων, παρασχίδων και 
ξένων εν γένει σωμάτων από το δέρμα, η καταστο-
λή ογκιδίων, η ωρίμανση σκληρύνσεων, η κατα-
πράυνση του νευρικού συστήματος και η επούλω-
ση ακόμη και των πιο επίμονων ελκών.66

Ομοίως, ο Marcus Terentius Varro, γράφει για την 
πρόπολη πως είναι ουσία με την οποία οι μέλισσες, 
αφενός δημιουργούν ένα είδος φράγματος στην εί-
σοδο της κυψέλης, προπάντων το καλοκαίρι, και 
αφετέρου χρησιμοποιείται από τους γιατρούς στην 
παρασκευή καταπλασμάτων γι’ αυτό και πωλείται 
στη Via Sacra σε υψηλότερη τιμή από το μέλι.67 Και 
ο Cornelius Celsus, τον 1ο αιώνα μ.Χ., στο έργο του 
De Medicina, επισημαίνει τις ιαματικές και επουλω-
τικές ιδιότητες της πρόπολης στην αντιμετώπιση 
της διαπύησης, στην διάνοιξη πληγών και τραυμά-
των, καθώς και στη θεραπεία των αποστημάτων.68 
Απαραίτητη ήταν, επίσης, η πρόπολη στις μάχες, 
όπου χρησιμοποιούνταν ευρέως για την επούλωση 
των τραυμάτων και την αντιμετώπιση της γάγγραι-
νας, γι’ αυτό και κάθε Ρωμαίος λεγεωνάριος την εί-
χε πάντοτε μαζί του.69

Και οι Άραβες φαίνεται πως γνώριζαν την 
πρόπολη και τις ιαματικές της ιδιότητες, με τον 
Αβικέννα να γράφει για δύο διαφορετικά είδη κε-
ριού, το καθαρό και το μελανόχρωμο, με το δεύ-
τερο, πιθανώς, να αφορά στην πρόπολη, η οποία, 
όπως σημειώνει, βοηθά στην απομάκρυνση των 
ακίδων και των ακάνθων από το δέρμα, ωστόσο, 
έχει τόσο έντονη οσμή που προκαλεί φτέρνισμα.70 

Ο ίδιος είχε παρατηρήσει ότι η πρόπολη δρα απο-
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11. Tacuinum sanitatis d’Ibn Butlan, (14ος αιώνας, Λομβαρδία). Ρώμη, Βιβλιοθήκη Casanatense,  
ms. 4182, f. 182, public domain, EN Wikipedia «Beekeeping».
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τελεσματικά σε τραύματα που προκαλούνται από 
βέλη.71 Επίσης στα περσικά χειρόγραφα η πρόπολη 
περιγράφεται ως φάρμακο για την καταπολέμηση 
του εκζέματος, της μυαλγίας και των ρευματι-
σμών.72 Αλλά και στο Συριακό Βιβλίο Ιατρικής 
υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες αναφορικά 
με την κατανόηση του αντιβακτηριδιακού ρόλου 
της πρόπολης, καθώς οι μελισσοκόμοι συμβου-
λεύονται να θάπτουν συκώτι λευκού γερακιού στις 
κυψέλες για να αυξήσουν οι μέλισσες την παρα-
γωγή πρόπολης και να ευδοκιμήσουν.73

Στον Μεσαίωνα, η πρόπολη φαίνεται πως δεν 
είναι ευρέως γνωστή και σταδιακά αφανίζεται από 

244 Θέματα  Αρχα ιολογ ίας  [τ .5 .2 ]  Μάιος /Αύγουστος  2021

12. Ανθρώπινα οστά στον τάφο Ananauri 3 της θέσης Alazani στη Γεωργία,  
επικαλυμμένα με απομεινάρια γύρης και μελιού. Εποχή του Χαλκού.

13. Σφραγίδα - φυλακτό με μέλισσα, Οστό, 2,6 εκ. 
Αίγυπτος, 2311-2140 π.Χ. The Cleveland Museum of Art.
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την «επίσημη» φαρμακολογία της εποχής.74 Ο-
μοίως, στα μεσαιωνικά χειρόγραφα, στα οποία, συ-
νήθως, αναφέρεται ως «κόλλα μελισσών», απαντά 
μάλλον σπάνια και δη σε σχέση με σκευάσματα που 
αφορούν σε μολύνσεις του στόματος και του φά-
ρυγγα, ενώ, σε βρετανική χειρουργική πραγματεία 
ανωνύμου, του 1446, η πρόπολη, και το κερί, περι-
λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο τέταρτο από τα 
συνολικά εφτά θεραπευτικά σχήματα που προτεί-
νονται στο συγκεκριμένο έργο για την αντιμετώπι-
ση του έλκους.75 Επίσης, σύμφωνα με την Γεωργια-
νή ιατρική πραγματεία Karabadini (Βιβλίο Ιατρι-
κών Θεραπειών),76 που χρονολογείται στα 1486, η 
πρόπολη, σε συνδυασμό με άλλες ουσίες, όπως ε-
λαιόλαδο και μέλι, βοηθά στην καταπολέμηση της 
τερηδόνας.77 Συγγραφέας του σημαντικού αυτού 
έργου είναι ο Γεωργιανός πρίγκιπας, πολιτικός και 

λόγιος Zaza Panaskerteli-Tsitsishvili (ზაზა ფანას 
კერტელ-ციციშვილი),78 ο οποίος, αντλώντας πλη-
ροφορίες από τις πραγματείες ενός ανώνυμου Γεωρ-
γιανού σχολιαστή του Γαληνού, συνοψίζει το επίπεδο 
της ιατρικής γνώσης στην Γεωργία και στις όμορες 
περιοχές.79 Στις πηγές του, σχολιάζεται μεν η απο-
τελεσματικότητα της πρόπολης, ωστόσο, δεν σώζο-
νται λεπτομερείς οδηγίες για την παρασκευή αντί-
στοιχων φαρμακευτικών σκευασμάτων.80

Στο πέρασμα του χρόνου, η γνώση γύρω από τις 
θεραπευτικές ιδιότητες της πρόπολης, εξακολού-
θησε να διατηρείται, ως είθισται, στους κόλπους της 
παραδοσιακής, λαϊκής, ιατρικής σε περιοχές της 
Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες ακμάζει η 
μελισσοκομία.81 Στο πλαίσιο αυτό εγγράφεται μία 
ενδιαφέρουσα φαρμακευτική συνταγή με πρόπολη, 
καταγεγραμμένη στο Δυναμερόν του Νικολάου Μυ-
ρεψού:82

Ἄλλη ἐντατικῆ ἐπιτιθεμένη εἰς τὸν πόδα δὲ τὸν 
δεξιὸν ἢ τὸν ἀριστερὸν καὶ εἰς τοῖς νεφροῖς, εἰς 
δέρμα τρυφερὸν· Ἔχει:- Ἀσκαλαβίτου σαγαπεινοῦ 
ανά δράμαν α΄ σίνιππι χαλβάνην ανά δράμι β΄· 
κυπρίνου ἐλαίου·, οὐγγίας ε΄· μυροβάλανον, μολυβ-
δαίνης, ἀνὰ οὐγγ α΄ ψιμήθου οὐγγίας ἥμισυ και ἕν 
τέταρτον· σμύρνης πρόπολις οποβάλ 15 σαµου· ἐ-
φόρβιον· ὁποπάνακα πεπέρεος μέλανος, ἀνὰ δράμι 
α΄ ὁποῦ κυριναϊκοῦ κανθαρίδων, ανά δράμ β΄ στί-
γκὴ δράμ α΄ μέλιτος ἀττικοῦ ἢ σάχαρ τὸ ἀρκοῦν 
χρῶ.
Σημαντικές πληροφορίες παρατίθενται και στο 

ανέκδοτο έργο του Νικολάου Ιερόπαιδος του εξ 
Αγράφων, Βίβλος Ἱατρική:83

Τμῆμα ΚΕον
Κεφάλαιον Στον

 [τ .5 .2 ]  Μάιος /Αύγουστος  2021 Θέματα  Αρχα ιολογ ίας 245

14. Ο Βιργίλιος παρατηρεί τις μέλισσες.  
Παρίσι, 15ος αιώνας.

15. Κομμάτια ακατέργαστης πρόπολης.
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Περὶ νευροτρώτων καὶ νυγμάτων
Ἀλειφή: Κηροῦ οὐγγ. γ΄, εὐφορβίου οὐγγ. α΄, τε-

ρεβινθίνης οὐγγ. α΄, φρυκτῆς ργητίνης, προπόλεως 
ἀνὰ οὐγγ. ½, ὄξου κεράτια α΄, πίσσης λιπαρᾶς οὐγγ. 
α΄, ὀποπάνακος οὐγγ. γ΄. Τὸν ὀποπάνακα λειώσας 
σύν ὄξει καὶ τὰ λοιπὰ τήξας χρῶ.

Τμῆμα ΚΕον
Κεφ. Ηον
Περὶ χειράδων ἤτοι χελώνια.
Πρόπολιν, νίτρον, κόπρον περιστερᾶς μέλιτι λει-

ώσας κατάχριε. 
Τμῆμα ΚΕον
Κεφ. Θον
Περὶ φυγέθλου, φύματος καὶ βουβῶνος
Ρήγνυσι δὲ πρόπολις, θέρμοι πικροὶ μετ’ ὄξους 

καταπλαττόμενα.
Τμῆμα ΚΒον
Κεφ. Θον
Περὶ πόρων
Ἐπειδὴ πολλάκις ἐν τοῖς ἄρθροις συνίσταται πο-

τὲ μὲν διὰ τὸ παχὺ καὶ γεῶδες τοῦ ἐνσκύψαντος 
χυμοῦ, ποτὲ δὲ διὰ φαρμάκων χρῆσιν διαφορητικήν. 
Ταῦτα μαλάττει:

Ἀφρονίτρου, τερεβινθίνης, προπόλεως οὐγγ. δ΄, 
κηροῦ οὐγγ.θ΄, κολοφωνίαν λ. α΄, ἐλείου τὸ ἀρκοῦν. 
Ἔψε καὶ ποίει ἔμπλαστρον καὶ ἐπιτίθει.

Τμῆμα ΚΖον
Κεφάλαιον ΙΒον
Περὶ λειχήνων
Θεραπεία: ὅλου τοῦ σώματος κένωσις διὰ φλεγ-

ματαγωγοῦ φαρμάκου. Χρηστέον οὖν ἐπ’ αὐτοῖς 
Πρόπολις ἀλειφομένη.

Τμῆμα ΚΓον
Κεφάλαιον ΙΓον
Περί στεατωμάτων καὶ μελικηρίδων
2. Λαδάνου, βδελλίου, χαλβάνης, ἀμμωνιακοῦ, 

προπόλεως, τερεβινθίνης ἴσα ὁλμοκοπήσας ἐπιτίθει. 
Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον για την πρόπολη 

ανανεώνεται ξανά μέσα από το αναγεννησιακό84 
σύνθημα «επιστροφή στις ρίζες», το οποίο στρέφει 
τους λόγιους και τους φυσιοδίφες της εποχής στην 
αρχαία ιατρική και φαρμακολογία.85 Έτσι, ο John 
Gerard (1545-1612), στο διάσημο έργο του, The Her-
ball or General Historie of Plants (1597),86 αναφέρεται 
πιθανότατα στην πρόπολη, όταν κάνει λόγο για την 
προσθήκη ρητίνης από άνθη μαύρης λεύκας σε α-
λοιφή για τις φλεγμονές και τους μώλωπες.87 Ο-
μοίως, ο Nicholas Culpeper (1616-1654),88 Βρετανός 

φυσιοδίφης και βοτανολόγος, μας πληροφορεί ότι, η 
αλοιφή αυτή, που αποκαλείται Populneon, είναι ιδι-
αιτέρως αποτελεσματική και χρήσιμη στις φλεγμο-
νές και στον απογαλακτισμό των βρεφών, καθώς η 
εφαρμογή της στους μαστούς ανακόπτει τη ροή του 
μητρικού γάλακτος.89 Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν 
και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο λήμμα 
για την μαύρη λεύκα (Populus Nigra)90 στο λεξικό 
Universal Herbal που εκδόθηκε το 1824:91

Τα νεαρά φύλλα αποτελούν άριστο συστατικό 
για την παρασκευή καταπλασμάτων που επουλώ-
νουν σκληρά και επώδυνα οιδήματα. Τα άνθη 
τόσο αυτής (ενν. της μαύρης) όσο και της άσπρης 
λεύκης, αναδύουν μία πολύ ευχάριστη οσμή την ά-
νοιξη και αν πιεστούν ανάμεσα στα δάχτυλα αφή-
νουν μία βαλσαμική ρητινώδη ουσία (ενν. πρό-
πολη) που όταν αναμιχθεί με αλκοόλ μυρίζει σαν 
στύρακας. Ένα δράμι αυτού του βάμματος σε ζω-
μό επουλώνει εσωτερικά  έλκη και πληγές ενώ θε-
ραπεύει ανθεκτικές διάρροιες που οφείλονται σε 
εντερικές διαβρώσεις.92

Το 1600 η πρόπολη καταχωρείται ως επίσημο 
φάρμακο στις Φαρμακοποιίες του Λονδίνου93 ενώ 
στις αρχές του 19ου αιώνα αναλύεται και μελετά-
ται συστηματικά από τον Γάλλο χημικό και φαρ-
μακοποιό Nicolas Louis Vauquelin,94 ο οποίος περι-
γράφει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές της 
στο άρθρο του «Analysis of the propolis or mastic of 
bees» που δημοσιεύεται στο περιοδικό A Journal of 
Natural Philosophy, Chemistry and the Arts του έτους 
1803.95
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16. De materia medica, MS M.652 fol. 211r 
Κωνσταντινούπολη, μέσα 10ου αιώνα.
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Εκτενή αναφορά στην πρόπολη παραθέτει στην 
«ειλικρινή» ως προς τον τίτλο της αλλά ελάχιστα 
αξιοποιημένη96 μελέτη του ο λεβαντίνος αββάς Ste-
fano G. Della Rocca, Traitè complet sur les abeilles,97 
γνωστός και ως «πατέρας της μελισσοκομίας»,98 ο 
οποίος παρέμεινε δέκα επτά χρόνια στο Αρχι-
πέλαγος και για μεγάλο χρονικό διάστημα στη 
Σύρο, ως εφημέριος, όπου και διέπρεψε στις αγρο-
τικές και κυρίως στις μελισσοκομικές εργασίες.99 Η 
πραγματεία του για τις μέλισσες παρατίθεται σε 
επτά βιβλία και καταλαμβάνει περίπου χίλιες σε-
λίδες.100 Σε κάποιες από αυτές κάνει λόγο και για 
την πρόπολη,101 αρχίζοντας από την ετυμολογία 
της λέξης, η οποία, με βάση τα συνθετικά της, είναι 
συνώνυμη της φράσης μπροστά από την πόλη, 
καθώς, με αυτό το υλικό, οι μέλισσες σφραγίζουν 
όλα τα ανοιχτά μέτωπα της κυψέλης τους, που 
είναι σαν ένα είδος πόλης.102 Ο ίδιος, εξηγεί ότι, 
πρωταρχική φροντίδα του αφεσμού είναι να 
σφραγίσει όλα τα ανοίγματα της φωλιάς του με 
αυτήν την κολλώδη ανθεκτική ουσία, που είναι 

αρχικά μαλακή, ωστόσο, με τον καιρό, γίνεται πιο 
σκληρή και από το κερί, προστατεύοντας το σμή-
νος από τον άνεμο, το ψύχος και την υγρασία.103 
Επισημαίνει, ότι, συνήθως, η πρόπολη έχει χρώμα 
καστανό ή μελανό και κάποιες φορές καστανέρυ-
θρο ενώ, όταν θερμανθεί, αναδύει ένα τόσο ευχά-
ριστο άρωμα που θα μπορούσαν να την κατατά-
ξουν   au   rang   des   meilleurs parfums.104 Σύμφωνα 
πάντα με τον Della Rocca, οι μέλισσες δεν 
παρασκευάζουν την πρόπολη, αλλά την αφαιρούν 
και τη μεταφέρουν, με μεγάλη μάλιστα δυσκο-
λία,105 ως έτοιμη ρητίνη, από δέντρα όπως οι λεύ-
κες, οι ιτιές, οι σημύδες και τα έλατα, όμως, όπως 
παρατηρεί ο de Bomare, υπάρχουν μέλισσες που 
κάνουν χρήση της πρόπολης ακόμη και σε χώρες 
που τα συγκεκριμένα δέντρα δεν φύονται και 
αυτό, σημειώνει, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό προς 
διερεύνηση.106 Ως προς τις φαρμακευτικές ιδιό-
τητες της πρόπολης, ο αββάς, γνωρίζει ότι αυτή 
χρησιμοποιείται ως αλκοολούχο βάμμα ή διαλυ-
μένη σε έλαιο τερεβινθίνης, για την αντιμετώπιση 
πεπτικών προβλημάτων, όπως η δυσπεψία, καθώς 
επίσης για την ωρίμανση και επούλωση των απο-
στημάτων, ενώ ο ατμός της είναι ιδιαιτέρως ευ-
εργετικός στις λοιμώξεις του αναπνευστικού και 
προπάντων στη θεραπεία του βήχα.107

Στη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, η 
πρόπολη χρησιμοποιείται ευρέως στη Σοβιετική 
Ένωση ως φάρμακο πρώτων βοηθειών, κυρίως, 
για τη μείωση και ταχεία επούλωση των τραυ-
μάτων, με την ονομασία «ρώσικη πενικιλίνη».108 
Έκτοτε και μέχρι τις μέρες μας, η έρευνα γύρω 
από την πρόπολη και τις ιδιότητές της είναι στενά 
συνυφασμένη με την επιστήμη της Χημείας, που 
διερευνά τη σύνθεση και τις ποικίλες φαρμακευ-
τικές ιδιότητές της με συστηματικό τρόπο, εξά-
γοντας συνεχώς πολύτιμα συμπεράσματα.109

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να γίνει μία σύντομη 
αναφορά στον Δανό βιολόγο Dr. Karl Lund Aa-
gaard,110 γνωστό και με την προσωνυμία Dr Propolis, 
ο οποίος, στη διάρκεια των ετών 1950-1970, κατα-
γράφει τη θεραπευτική δράση της πρόπολης σε πα-
θήσεις του γαστρεντερικού και αναπνευστικού συ-
στήματος, σε πάνω από 50.000 ασθενείς.111

Φαίνεται, ωστόσο, ότι η επιστήμη ανακαλύπτει 
ξανά την πρόπολη που η λαϊκή ιατρική μάλλον δεν 
εγκατέλειψε ποτέ, αφού, ακόμη και μέσα από μία 
σύντομη αναζήτηση μπορεί κανείς να συλλέξει 
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17. Nicolas Louis Vauquelin. 
16 Μαΐου 1763-14 Νοεμβρίου 1829.
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χρήσιμες πληροφορίες για το πολύτιμο αυτό προ-
ϊόν των μελισσών και την εφαρμογή του στην αντι-
μετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. Έ-
τσι, στη Ρόδο, η πρόπολη εθεωρείτο παραδοσιακά 
ένα δυνατό φάρμακο για τα έντερα και το στομάχι 
ενώ και τους κάλους τους έκοβαν μ’ ένα ξυραφάκι 
που το καίγανε για να το καυτηριάσουνε και μετά 
τους αλείφανε με χλιαρό λαδάκι και με πρόπολη. 
Γενικά, όμως, την πρόπολη μαζί με το κερί της μέ-
λισσας «το είχασι» για αντιβιοτικό, όταν ήταν γρι-
πιασμένοι ή κρυωμένοι. Την τρώγαν έτσι (με τέτοιο 
τρόπο), την μασούσαν μαζί με το κερί και την κα-
τάπιναν. Και ακόμη, στο μέλα σπυρί, που έβγαινε 
από την αλουσία, βάζανε πρόπολη και αυτό ξε-
σκούσε και έτρεχε το πύο.112 Στη Συκαμνιά της Λέ-
σβου έχει καταγραφεί η παρασκευή επουλωτικής 
αλοιφής από χυμό κονδύλων ασφόδελου, λάδι 
ελιάς, πρόπολη και ρητίνη πεύκου.113 Στην Ικαρία 
αναμείγνυαν το βαλσαμόλαδο με κερί και πρόπολη 
για να παρασκευάσουν μία δραστική επουλωτική 
αλοιφή, κατάλληλη για την περιποίηση του ταλαι-
πωρημένου δέρματος.114

Αξιοσημείωτη είναι και η χρήση της εσωτερικής 
ψίχας του κλαδιού της λυγαριάς μαζί με πρόπολη 
ως συστατικό αλοιφής για την επούλωση εγκαυμά-
των και πληγών, στην Ικαρία, στη Λέσβο και στη 
Σάμο. Για την παρασκευή της αλοιφής ζέσταιναν 
την ψίχα σε λάδι, στη συνέχεια πρόσθεταν κερί μέ-
λισσας και ορισμένες φορές μαστίχα Χίου. Η α-
λοιφή που έφτιαχναν οι Λέσβιες από ψίχα λυγα-
ριάς για την περιποίηση εγκαυμάτων περιείχε επί-
σης γιαούρτι, ασπράδι από αυγό και πρόπολη.115 
Κατά παρόμοιο τρόπο, στη Λήμνο, με πρόπολη και 
λάδι θεράπευαν τις λειχήνες του δέρματος.116 Αλλά 
και στην ακριτική Γαύδο, οι ηλικιωμένοι συνήθι-
ζαν να μασουλούν θρύμματα ακατέργαστης πρό-
πολης, ενώ παρασκεύαζαν και βάμμα, χρησιμο-
ποιώντας πρωτόρακη, το οποίο κατανάλωναν προ-
ληπτικά για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, καθώς και για την θεραπεία των λοιμώ-
ξεων του αναπνευστικού.117 Επίσης, στον Πλατα-
νιά Χανίων, παρασκεύαζαν αλοιφή για την αντιμε-
τώπιση των δερματικών παθήσεων με πολτοποιη-
μένη ρίζα ασφόδελου, πρόπολη και ελαιόλαδο.118 
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18. Αφαιρώντας κερί από κυψέλη, BL Additional 30337, fol. 10.  
The British Library Catalogue of Illuminated Manuscripts.



Μύτ ις

Τέλος, στην Κύπρο, όταν έσχιζαν τα χέρια έβαζαν 
πισσοτζέριν από τον αθθολό(γ)ο [άνοιγμα της κυ-
ψέλης], δηλαδή πρόπολη.119

Η μελέτη της πρόπολης και των ιδιοτήτων της 
συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, ωστόσο, το 
πολύτιμο αυτό προϊόν της μέλισσας φαίνεται πως 
δεν μας έχει ακόμα αποκαλύψει πλήρως τα μυ-
στικά του.
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ABSTRACT

Mytis 
Tracing the history of propolis through the sources 
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Themes in Archaeology 2021, 5(2): 236 - 253 

Of the bee products, the interest of the theoretical sciences has been monopolized primarily by honey and wax and 
less by propolis. The article attempts a first presentation of written sources, from antiquity to modern times, and 
folklore testimonies related to this beekeeping good, as the modern science of pharmacology always brings back to 
the fore its valuable, well-known in antiquity, healing properties.

Key words: propolis, mytis, bee products, bee wax
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