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Μελισσοκομικός Σύλλογος  

Αρναίας & Β. Χαλκιδικής 

 «Ο Χολομών» 



ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «Ο ΧΟΛΟΜΩΝ» 

 45 μέλη 

 8.000 – 10.000 κυψέλες 



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 Αναπαραγωγική 

μελισσοκομία  

  (παραγωγή μελισσιών για 

πώληση προς άλλους 

μελισσοκόμους 



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1) 

 

 

 Κοφίνι από τον Αριστοτέλη 

μέχρι σήμερα.  

 Αποστακτήριο κεριού & 

μουντοβίνας από το 1830 

(Καλαϊτζής Γ.) 

 Προτέρημα επιβίωσης το 

χειμώνα και αναπαραγωγής 

την άνοιξη (Βλαδίμηρος 

Δερματόπουλος – 1954) 

  



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2) 

 Πώληση κοφινιών σε όλη την 
Ελλάδα 

 Ειδικές πανηγύρεις δύο 
φορές το χρόνο διάρκειας 
15 ημερών, Απρίλιο & Ιούνιο 
(Μαυροφρίδης, 2009). 
Πρώτη αναφορά από 
το1878 (Ν. Βουργαρελίδης, 
Δάσκαλος, Αρναία). Αρχές 
Ιουλίου στην Ολυμπιάδα 
6.000-7.000 κοφίνια προς 
πώληση στους Θάσιους (Ν. 
Σχινάς, 1887) 



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (3) 

 Οθωμανικό φορολογικό τεφτέρι 1845 

 (Λιαρίγκοβη: κατοικούν 195 οικογένειες 

Χριστιανών από τις οποίες οι 71 εκτρέφουν 

μελίσσια – 2.593, Παπαοικονόμου, 2014. 

Προσπάθησαν να βάλουν φόρο 1 γρόσι ανά 

κοφίνι στις μεταφορές.) 

 Αναφορά μεταφορών μελισσιών 

 (David Urguhard, περιηγητής, 1839) 



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (4) 

 Εκλογικός κατάλογος 1914. Οι μελισσοκόμοι στη 

Λιαρίγκοβη είναι η πολυπλυθέστερη 

επαγγελματική ομάδα (Γραμμένος, 2009) 

 25 πλοία από τη Θάσο έρχονται στην πανήγυρη 

για αγορά κοφινιών αλλά δεν τα βρήκαν στην 

τιμή και οι Λιαριγκοβινοί έχασαν 1.500 λίρες. 

(Φάρος Θεσσαλονίκης, 30 Ιουλίου 1888, - 

Δημήτρης Κύρου, 2003)  



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (5) 

 Πωλούνταν περίπου 10.000 κοφίνια στις δύο 
πανηγύρεις και μετά την Απελευθέρωση της 
Χαλκιδικής έρχονταν από όλη την Ελλάδα. 

 1940 – ανταλλαγή προϊόντων  

 1 κοφίνι = 1 χρυσή λίρα 

 1 οκά μέλι = 8 οκάδες σιτάρι 

 1 οκά σιτάρι = 8 μεροκάματα 

 1 οκά μέλι = 64 μεροκάματα 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

 1896 – Αδελφότης 

Μελισσοκόμων 

Λιαρίγκοβης (Αρναίας) 

«Ο Άγιος Στέφανος» 

 Εορτή ανακομιδής 

λειψάνων Αγίου 

Στεφάνου - 2 Αυγούστου 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (1) 

 

 

 

 1980 – Πώληση μελιού 

σουσούρας & κουμαριάς 

στη Γερμανία 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (2) 

 1986 – Εμβολιασμός 

πεύκων της περιοχής για 5 

χρόνια 

 Βράβευση του συλλόγου 

από το αντίστοιχο 

υπουργείο για τον 

εμβολιασμό ως πρότυπος 

συνεταιρισμός Ελλάδας 

για τη βοήθεια προς τους 

μελισσοκόμους. 

 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (3) 

 Αγορά μηχανημάτων και 

μελισσοκομικού 

εξοπλισμού 

 

 

 Αγορά μετοχών ΑΝΕΘ 

από μελισσοκόμους μέλη 

του συλλόγου 

 Σεμινάρια   

 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (4) 

 

 

 Μουντοβίνα  

 (τοπικό προϊόν 

γεωγραφικής ένδειξης 

 2012) 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 2008, Νόμος απαγόρευσης εμβολιασμού των 

πεύκων 

 Παράνομη υλοτομία 

 Φορολογία αγροτών 

 Τιμή μελιού & προϊόντων 

 Ίδρυση θεματικού μουσείου μελιού & 

μελισσοκομίας 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Τσιάρας Χρήστος 

Μελισσοκόμος 


