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επιστημονικές σελίδες

Τ α αποτελέσματα νέων επι-
στημονικών ερευνών για 
τα σημαντικά οφέλη του 

ελληνικού μελιού στον ανθρώπι-
νο οργανισμό παρουσιάστηκαν 
για πρώτη φορά στην Εκδήλωση 
Τύπου που πραγματοποιήθη-
κε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας, με πρωτοβουλία της 
Μελισσοκομικής Εταιρείας 
«Αττική» - Αλέξανδρος Πίττας 
Α.Ε.Β.Ε.

Οι επιστήμονες που διεξήγαγαν 
τις έρευνες ανέλυσαν στις τοπο-
θετήσεις τους τα δεδομένα που 
προκύπτουν για την αντιοξειδω-
τική, αντιμικροβιακή και κυττα-
ροπροστατευτική δράση του ελ-
ληνικού μελιού.

Ο καθηγητής Μελισσοκομίας 
και Σηροτροφίας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κ. 
Ανδρέας Θρασυβούλου, μίλησε 
για τη μοναδικότητα του ελληνι-
κού μελιού, που υπερέχει ποιο-
τικά ως προς τα οργανοληπτικά 
του χαρακτηριστικά συγκριτικά 
με τα μέλια άλλων χωρών.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
στο Φαρμακευτικό Τμήμα του 

Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κα 
Iωάννα B. Χήνου, ανέλυσε τα απο-
τελέσματα που προκύπτουν από 
έρευνες ως προς τη μοναδική και 
πολύ ιδιαίτερη χημική σύσταση 
ορισμένων από τα ελληνικά μέ-
λια, καθώς και για τις σημαντικές 
αντιμικροβιακές δράσεις που εμ-
φανίζουν συγκεκριμένες ποικιλίες 
μελιών από τη χώρα μας, έναντι 
πρότυπων βακτηριακών στελε-
χών, βακτηρίων της στοματικής 
κοιλότητας, καθώς και ανθρωπα-
θογόνων μυκήτων.

Ο αναπληρωτής καθηγη-
τής στο Εργαστήριο Βιολογικής 
Χημείας της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
κ. Δημήτριος Γαλάρης, επεσήμα-
νε ότι, σύμφωνα με την έρευνα 
που έχει διεξαχθεί σε διαφορετι-
κές ποικιλίες ελληνικών μελιών, 
ορισμένα από αυτά εμφανίζουν 
την ικανότητα να αποτρέπουν 
το σχηματισμό ελεύθερων ριζών 
στον οργανισμό και να προστα-
τεύουν το DNA των κυττάρων, 
μετά από έκθεση σε οξειδωτι-
κούς παράγοντες, όπως το Η2Ο2. 

Οι τελευταίοι «ευθύνονται», ως 
γνωστόν, για μία σειρά ασθενει-
ών, όπως οι καρδιαγγειακές και 
οι νευρο-εκφυλιστικές παθήσεις, 
ο καρκίνος ή ακόμα και η φυσι-
ολογική γήρανση.

Η αναπληρώτρια καθηγή-
τρια στο Εργαστήριο Βιολογικής 
Χημείας της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών, κα Παρασκευή Μου-
τσάτσου Λαδικού, παρουσίασε 
για πρώτη φορά τα νέα δεδομέ-
να σχετικά με τις βιολογικές δρά-
σεις του μελιού, τα οποία βασίζο-

νται σε προκαταρκτικές μελέτες. 
Από τις μελέτες προκύπτουν ότι 
μερικές ποικιλίες μελιών εμφανί-
ζουν σημαντική in vitro αντιοι-
στρογονική δράση σε κύτταρα 
καρκίνου μαστού, αναστολή στον 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό κυτ-
τάρων καρκίνου προστάτη, ενώ 
άλλες εμφανίζουν θετική επίδρα-
ση στα οστά.

Τέλος, ο διαιτολόγος-διατρο-
φολόγος MSc, κ. Αναστάσιος 
Παπαλαζάρου, επεσήμανε την 
εξέχουσα θέση που πρέπει να 
κατέχει το μέλι στο διαιτολόγιό 
μας, δεδομένου ότι με τις αντι-
μικροβιακές και αντιοξειδωτικές 
του δράσεις αποτελεί ασπίδα απέ-
ναντι στη ραγδαία αύξηση σύγ-
χρονων παθήσεων, όπως ο καρ-
κίνος και τα καρδιοαγγειακά νο-
σήματα. 

Τόνισε, επίσης, πως το μέλι δε 
συγκαταλέγεται στα παχυντικά 
τρόφιμα, καθώς προσφέρει σε 
λίγες θερμίδες μεγάλη θρεπτική 
αξία και υψηλά ποσοστά ευχαρί-
στησης, κάνοντας τον οργανισμό 
μας να περιορίζει άλλες υψηλο-
θερμιδικές πηγές γεύσης.

Ελληνικό μέλι: η αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή 
και κυτταροπροστατευτική του δράση με «αποδείξεις»

Σήμερα, νέα δεδομένα προ-
κύπτουν σχετικά με την αντιο-
ξειδωτική, αντιμικροβιακή και 
κυτταροπροστατευτική δράση 
του ελληνικού μελιού, μερικές 
ποικιλίες του οποίου φαίνε-
ται να έχουν την ικανότητα 
να αποτρέπουν το σχηματι-
σμό ελευθέρων ριζών και να 
προστατεύουν το DNA των 
κυττράρων.




