
ΜΕΛΙ: Ιστορική αναδρομή 

 

 

Η ιςτορία του μελιοφ ξεκινά από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ, όπου κατείχε 

ξεχωριςτι κζςθ. Αντιμετωπιηόταν ςαν φυςικό και υγιεινό προϊόν, 

απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ διατροφισ και όχι ςυμπλιρωμα. Από 

αποςπαςματικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςφνκεςθ των γευμάτων των 

αρχαίων Ελλινων βλζπουμε ότι το μζλι περιλαμβάνεται ςτο κακθμερινό 

διαιτολόγιο τουσ είτε μόνο του, είτε ςαν φλθ παραςκευισ ςε ςάλτςεσ και 

διάφορα γλυκά. 

 

Σο αρχαιότερο πρόςωπο το οποίο εμφανίηεται ςτο χϊρο τθσ 

μελιςςοκομίασ είναι ο Αριςταίοσ, γιοσ του Απόλλωνα και τθσ νφμφθσ 

Κυρινθσ, που ανατράφθκε – ςφμφωνα με τον μφκο- με νζκταρ και 

αμβροςία για να γίνει ακάνατοσ.  

τουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ ςυναντοφμε ςυγγράμματα του Ιπποκράτθ, του 

Αριςτοτζλθ και του Δθμόκριτου που αναφζρονται ςτισ ευεργετικζσ 

ιδιότθτεσ του μελιοφ ςτθν υγεία και τθ μακροηωία, ενϊ ο Πυκαγόρασ και 

οι οπαδοί του είχαν το μζλι ωσ τθν κφρια τροφι τουσ. Πίςτευαν πωσ ζχει 

αντιςθπτικζσ και φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ και για τον λόγο αυτόν το χρθςιμοποιοφςαν για 

να ταριχεφουν τουσ νεκροφσ τουσ. Αναφζρεται δε πωσ θ ςωρόσ του Μεγάλου Αλζξανδρου 

ταριχεφτθκε με αυτό τον τρόπο. 

 

Έθιμα & παραδόςεισ 

 

Όπωσ και ςτθ αρχαιότθτα, ζτςι και ςιμερα, το μζλι ζχει και 

ςυμβολικι ςθμαςία. Πιο αναλυτικά: 

· Σο μζλι το χρθςιμοποιοφςαν ςτισ γιορτζσ ωσ ςφμβολο γονιμότθτασ 

και ευηωίασ. 

· Μζλι με καρφδια και παςτζλια προςφζρονται ςτουσ νεόνυμφουσ 

και ςτουσ καλεςμζνουσ. 

· τθν Κριτθ γλυκό του γάμου είναι ζνα τθγανθτό ηυμάρι με μζλι 

(ξεροτιγανο). 

· τθ Ρόδο τθν παραμονι του γάμου φτιάχνουν μελεκοφνια, ζνα γλυκό με μζλι, ςουςάμι και 

ανκόνερο. 

· Ψωμιά ηυμωμζνα με μζλι δίνουν ςτισ λεχϊνεσ. 

· Σθγανίτεσ και ομελζτεσ με μζλι προςφζρονται ςτα κοιμθτιρια μετά το Πάςχα για τθν 

ανάπαυςθ των ψυχϊν. 

· Για το καλό του χρόνου οι νοικοκυρζσ τοποκετοφςαν ςτο τραπζηι ξθροφσ καρποφσ, ζνα 

κλαδί ελιάσ και μία κοφπα μζλι. 

· Σα γλυκά των Χριςτουγζννων και τθσ Πρωτοχρονιάσ είναι με μζλι: μελομακάρονα, δίπλεσ, 

ακόμθ και γλυκά ψωμιά. 



· ε όλθ τθν Κριτθ νφφθ και γαμπρόσ επιβάλλεται να τρϊνε μια κουταλιά από καρφδια και 

μζλι κατά τθν τζλεςθ του γάμου. ε πολλά όμωσ χωριά υπάρχει το ζκιμο να προςφζρουν 

καρφδια και μζλι ςτουσ καλεςμζνουσ (Δαφερζρα Σζςθ, Ελλινων Διατροφι Μζτρον Άριςτον, 

εκδόςεισ Γραφίδα, Ακινα 2001). 

· Απαραίτθτα για το τραπζηι των εορτϊν είναι τα μελίπθκτα γλυκίςματα, ςφμβολα ευτυχίασ 

και αφκονίασ: οι δίπλεσ, οι λουκουμάδεσ, τα ξεροτιγανα, τα μελομακάρονα, τα λουκοφμια, 

οι μπακλαβάδεσ, οι καρυδόπιτεσ και οι καρποί όπωσ τα ρόδια, τα κάςτανα, τα αμφγδαλα 

και τα καρφδια («Αρχζςτρατοσ», Κζντρο για τθ Διάςωςθ και Διάδοςθ των Ελλθνικϊν 

Γαςτρονομικϊν Παραδόςεων, Ελλθνικι Γαςτρονομία, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ, 

Ακινα 1999).  
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