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Με ποιητική και μάλλον φιλοσοφημένη διάθεση, ο Ανδρέας 

Ζαφειρόπουλος πιστεύει ότι οι μέλισσες «κρύβουν μια ανυπότακτη 

φρόνηση και μια φρόνιμη τρέλα». Τις σέβεται, τις αγαπά,  

τους φέρεται καλά, κι αυτές του το ανταποδίδουν  

με ένα μέλι πυκνό, μεστό, θαυμάσιο.

ΒΡΑ ΒΕ ΙΟ Π Α ΡΑ Γ Ω Γ ΗΣ Μ Ε Λ ΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλι από μέλισσες πολυταξιδεμένες
Μικρό, τον είχαν τσιμπήσει μέλισσες. Αυτή 
ήταν και η μοναδική σχέση που είχε με αυτές 
ο Ανδρέας Ζαφειρόπουλος, μέχρι που, μεγα-
λύτερος πια, διάβασε μερικά πολύ ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για το θαυματουργό αυτό έντο-
μο, συστηματοποίησε τις αναγνώσεις του, και 
αυτό ήταν... 

Στράφηκε ολοκληρωτικά στην πιο πολύ-
πλοκη αγροτική εργασία, την πιο σύνθετη 
σχέση ανθρώπου-φύσης, τη μελισσοκομία. 
Δεν είχε ιδέα από μελίσσια, αλλά του άρε-
σε η εντρύφηση στη φίνα, ντελικάτη σχέση 
ανθρώπου-μέλισσας. Διάβασε και μελέτησε 
και το 2012 αγόρασε μόλις δύο μελίσσια, για 
τα οποία με περισσή αγωνία και χτυποκάρδι 
έψαξε τις καταλληλότερες θέσεις για να τα 
τοποθετήσει. 

Από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει αρκε-
τά. Πλέον το «Μέλι» του Ανδρέα Ζαφειρόπου-
λου είναι αποτέλεσμα μιας ενθουσιώδους 
αναζήτησης, ένα μέλι τρομερά σύνθετο, με 
ποικιλία γεύσεων ανάλογη με τον τρύγο και 
την περιοχή.

Ο Ανδρέας κυνηγά τις ανθοφορίες, ακο-
λουθώντας τις μέλισσές του. Την άνοιξη 
μεταφέρει τα 300 μελίσσια σε ανθισμένους 
πορτοκαλεώνες στην Ηλεία, αργότερα ανη-
φορίζει στα ορεινά του Μαινάλου και του 
Χελμού για τα έλατα, στην καρδιά του καλο-
καιριού βρίσκεται στο αρχαίο δρυοδάσος 
της Φολόης, έπειτα στη βόρεια Εύβοια για 
πεύκα και τέλος επιστροφή στην Ηλεία για 
το φθινοπωρινό ρείκι. Αντίστοιχα λοιπόν και 
οι ετικέτες για το «Μέλι» του: πορτοκαλιάς, 
ερείκης, ελάτου, πεύκου και βελανιδιάς –  μαζί 
τους μερικές ποσότητες γύρης και πρόπολης. 

Δύσκολη και κοπιαστική αγροτική εργασία 
η ευσυνείδητη μελισσοκομία, που απαιτεί 
αφοσίωση, απόλυτο σεβασμό στη μέλισ-
σα-συνεργάτη και στην ίδια τη φύση. Ο Αν-
δρέας Ζαφειρόπουλος συμμετέχει σε ένα 
πυκνό δίκτυο πληροφοριών από και προς 
μελισσοκόμους, το οποίο ενημερώνει για την 
κατάσταση της ανθοφορίας κάθε χρονιά, 

ωστόσο με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό 
τολμά και πειραματίζεται, κι ας προϋποθέτει 
αυτό αξημέρωτα ξυπνήματα και περισσότερη 
κούραση από τις έξτρα μετακινήσεις των με-
λισσιών του. 

Αυτή η ευσυνειδησία τού επιβάλλει να αφή-
νει μέλι στις κυψέλες, για να τραφούν με αυτό 
οι μέλισσες φυσικά. Επίσης δεν τις κουράζει 
διαρκώς και σέβεται τον τόσο σύντομο, μα 
συναρπαστικό κύκλο ζωής τους. «Ο μελισ-
σοκόμος δεν παράγει μέλι, συλλέγει μέλι. Το 
μέλι το παράγουν οι μέλισσές του. Ο ίδιος το 
συλλέγει με άγχος, αγωνία και κόπους. Μα 
για τις μέλισσες έχω μόνο τούτο να πω: κρύ-
βουν μια ανυπότακτη φρόνηση και μια φρόνι-
μη τρέλα», μας αποκάλυψε με ποιητική διάθε-
ση ο Ανδρέας Ζαφειρόπουλος τη βραδιά της 
βράβευσης. Και οι μέλισσες φαίνεται πως τον 
αγαπούν και του προσφέρουν ένα μέλι εξαιρε-
τικό, από τα καλύτερα που έχουμε δοκιμάσει 
και που ομόφωνα εντυπωσίασε στην τυφλή 
γευσιγνωσία του περιοδικού.

→ «Μέλι» Ανδρέας Ζαφειρόπουλος 
Τραγανό Ηλείας, Τ/6936-807.535,  
www.meli-honeyshop.gr

ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ :

Σε deli και παντοπωλεία. Ενδεικτικά: 
Nora’s deli Αναγνωστοπούλου 11,  
Αθήνα, Τ/210-33.89.349
Μανδραγόρας Δ. Γούναρη 16, Πειραιάς, 
210-41.72.961
Λεβόν Τσερτσιάν Ηρ. Πολυτεχνείου 80, 
Πειραιάς, Τ/210-93.25.853
Αύρα Ομήρου 38, Ν. Σμύρνη,  
Τ/210-93.25.853
Παντοπωλείον της Θεσσαλονίκης  
Κομνηνών 12, Θεσ/νίκη,  
Τ/2310-244.684
Νομή store Θεοτόκη 57, Κέρκυρα, 
Τ/26610-31.495


