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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ 

Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ 

Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο 

Γεσπνληθό Σρνιή 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 
 

Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα ην κέιη, είραλ κηα ζπλερή παξνπζία ζ’ όιεο ηεο 

πεξηόδνπο ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο. Αξραίνη ιανί, όπσο νη Αηγύπηηνη, νη Αζζύξηνη, νη 

Βαβπιώληνη, νη  Σνπκέξηνη, θαη νη Φεηηαίνη, είραλ εληάμεη ην πξντόλ ζηελ δηαηξνθή ηνπο σο 

ζεξαπεπηηθό θαη θαξκαθεπηηθό κέζν 

 

Από ηελ αξραία Διιάδα ππάξρεη πιεζώξα κπζνινγηθώλ αλαθνξώλ θαη επξεκάησλ ζε 

Αγγεία θπξίσο ηνπ 6νπ αηώλα π.Φ. πνπ καξηπξνύλ ηελ κεγάιε ζεκαζία ηνπ κειηνύ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, σο ηξόθηκν αιιά θαη σο ζεξαπεπηηθό κέζν.  

 

Η ζπρλή ρξήζε ηνπ κειηνύ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ «επδσία» θαη ηελ «καθξνδσία» 

ηνπ αλζξώπνπ. Σε ζπγγξάκκαηα ηνπ ν Ιπποκράτη αλαθέξεη όηη ην κέιη θάλεη πην δσεξό 

ην ρξώκα ηνπ αλζξώπνπ, ελώ εμαίξεη ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ ζε πγηείο θαη αζζελείο. 

Ο Πσθαγόρας δηαπηζηώλεη όηη ην κέιη εμαθαλίδεη ηελ θόπσζε. Μεηά από εληαηηθή 

ρεηξσλαθηηθή ή πλεπκαηηθή εξγαζία ιίγν κέιη κόλν ηνπ ή ζπλνδεπκέλν κε γάια 

μεθνπξάδεη ηνλ ηαιαηπσξεκέλν νξγαληζκό, δίλνληάο ηνπ λέεο δπλάκεηο. Ο Δημόκριτος ν 

νπνίνο έδεζε πεξηζζόηεξα από 110 ρξόληα, απέδσζε ηελ καθξνβηόηεηά ηνπ ζην κέιη, 

ιέγνληαο όηη ην πξντόλ βνεζά ηνλ κεζήιηθα λα δηαηεξεί λεαληθό ζθξίγνο. 

 

Σήκεξα, ην κέιη έρεη θαζηεξσζεί καδί κε κηα ζεηξά άιισλ πξντόλησλ ζηε Μεζνγεηαθή 

Γίαηηα, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη από ηνπο επηζηήκνλεο ζε δηεζλέο επίπεδν σο παξάγνληαο 

πγείαο θαη καθξνδσίαο. 

 

H Διιάδα, καδί κε ηελ Ιζπαλία θαη ηε Γαιιία είλαη νη ρώξεο κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό 

κειηζζηώλ ηεο Δπξώπεο θαη νη κνλαδηθέο απηάξθεο ρώξεο ηεο Κνηλόηεηαο ζε κέιη. 
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Μάιηζηα ε Διιάδα έρεη ηελ κεγαιύηεξε ππθλόηεηα κειηζζηώλ αλά κνλάδα εδάθνπο ζε 

όιε ηελ Δπξώπε θαη καδί κε ηελ Ιζπαλία ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό επαγγεικαηηώλ 

κειηζζνθόκσλ. 

 

Σηελ Διιάδα παξάγνληαη εηήζηα 12.000 ηόλνη κέιη. Τν 60-70% από απηό πξνέξρεηαη από 

κειηηώδεηο εθθξίζεηο (κέιη δάζνπο) θαη ην ππόινηπν από άλζε (αλζόκειν). Η κεγαιύηεξε 

παξαγσγή από ην κέιη δάζνπο είλαη ην πεπθόκειν, ην κέιη ειάηεο θαη ην κέιη βαιαληδηάο. 

Τα κέιηα απηά δελ θξπζηαιιώλνπλ θαη έρνπλ πςειή ζξεπηηθή αμία ιόγσ ηεο κεγάιεο 

πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζε ηρλνζηνηρεία (θάιην, λάηξην, καγλήζην, ζίδεξν θιπ).  

 

Σηα αλζόκεια θαηαηάζζνληαη ακηγείο θαηεγνξίεο όπσο ην θεκηζκέλν κέιη ζπκαξηνύ, ηα 

γεκάην κε άξσκα κέιηα πνξηνθαιηάο, εξείθεο, θαζηαληάο, ην πινύζην ζε αληηβαθηεξηαθέο 

ηδηόηεηεο κέιη από βακβάθη θαη αξθεηά αλζόκεια ηα νπνία ζπιιέγνληαη θύξηα από 

αξσκαηηθά θπηά ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ όπσο είλαη ε αγξηνξίγαλε, ε αγξηνιεβάληα, ε 

ζάιβηα θ.ά. 

 

Έλα ειιεληθό ηνπίν δηαθξίλεηαη γηα ην απέξαλην γαιάδην ηεο ζάιαζζαο, ηα ηξαρηά βνπλά 

θαη έλα κειηζζνθνκείν. Τν μεξνζεξκηθό θιίκα ηεο ρώξαο καο δελ καο πξνίθηζε κε ππθλή 

βιάζηεζε όπσο ζ’ άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Η ζπλερήο όκσο ειηνθάλεηα βνήζεζε ώζηε 

λα ζπγθεληξώλνληαη ζε κηθξέο ζρεηηθά εθηάζεηο πινύζηα πνηθηιία θπηώλ 

 

Οη κέιηζζεο θάησ από ηέηνηεο ζπλζήθεο ζπγθεληξώλνπλ ην λέθηαξ, δειαδή ηελ πξώηε 

ύιε γηα ηελ παξαγσγή κειηνύ κε πνιιή πξνζπάζεηα από πεξηζζόηεξα όκσο θπηά.  Σηελ 

Διιάδα ε παξαγσγή κειηνύ αλά κειίζζη είλαη θαηά κέζνλ όξν 10 θηιά ελώ ζηηο ππόινηπεο 

Δπξσπατθέο ρώξεο ε κέζε απόδνζε αλά κειίζζη μεπεξλά ηα 30 θηιά. 

 

Δίλαη γλσζηό όηη όζν πην δύζθνια νη κέιηζζεο ζπιιέγνπλ ην λέθηαξ θαη κάιηζηα από 

πεξηζζόηεξα θπηά, ηόζν πεξηζζόηεξν ην επεμεξγάδνληαη θαη ηόζν πινπζηόηεξν είλαη ην 

παξαγόκελν κέιη ζε ζπζηαηηθά θαη αξσκαηηθέο νπζίεο. Δίλαη κάιηζηα θαη πεξηζζόηεξν 
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ππθλό δειαδή έρεη ιηγόηεξε ζπγθέληξσζε πγξαζίαο. Τν ειιεληθό κέιη παξάγεηαη 

δπζθνιόηεξα, ιηγόηεξν αλά κειίζζη αιιά είλαη πξάγκαηη έλαο ζεζαπξόο πνπ ζπλδπάδεη ηα 

γεληθόηεξα νθέιε ηνπ κειηνύ κε ην ππέξνρν άξσκα ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. 

 

Τν εμαηξεηηθό άξσκα ησλ ειιεληθώλ κειηώλ έρεη ηεθκεξησζεί επηζηεκνληθά κε αλαιύζεηο 

κεγάινπ αξηζκνύ δεηγκάησλ. Τα ειιεληθά κέιηα ζην ζύλνιό ηνπο είλαη πινπζηόηεξα ζε 

αξσκαηηθέο νπζίεο από ηα εηζαγόκελα  ζηε ρώξα καο κέιηα άιισλ ρσξώλ, έρνπλ 

ιηγόηεξε πγξαζία δειαδή είλαη ππθλόηεξα  θαη είλαη πινπζηόηεξα ζε έλδπκα. 

 

Τα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά εθηηκνύληαη ηδηαίηεξα από ηνλ θαηαλαισηή ν νπνίνο πξνηηκά 

ηα αξσκαηηθά, ηα πινύζηα ζε ζηνηρεία θαη ηα ππθλά κέιηα.  

 

Πέξαλ από ηα παξαπάλσ εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ην ειιεληθό κέιη, ζα 

πξέπεη επίζεο λα ηνλίζσ ηελ ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη γίλεη κε 

ζθνπό λα δηαθπιαρζεί ε πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. 

 

Πξώηα από όια ηαπηνπνηήζεθαλ ηα ειιεληθά κέιηα. Γειαδή αλαιύζεθε κεγάινο αξηζκόο 

δεηγκάησλ από ηηο θύξηεο θαηεγνξίεο κειηνύ όζν αθνξά ηα θπζηθνρεκηθά, ηα 

κηθξνζθνπηθά θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λνκνζεηήζεθαλ κε Κνηλνηηθή 

απόθαζε. Θα πξέπεη λα αλαθέξσ όηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ελώ δέρεηαη όηη ππάξρνπλ 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο κειηώλ δελ νξίδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε απνηέιεζκα 

λα είλαη δύζθνιε έσο αδύλαηε ε δηαδηθαζία ειέγρνπ. Η Διιάδα είλαη ε πξώηε Δπξσπατθή 

ρώξα πνπ έρεη ζεζκνζεηήζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειηώλ πνπ παξάγεη 

γεγνλόο πνπ ηεο επηηξέπεη ηνλ πιήξε πνηνηηθό ηνπο έιεγρν. 

Παξάιιεια ε έξεπλα ζηξάθεθε πξνο εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία επηηξέπνπλ λα 

δηαπηζηώζνπκε ηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ κειηνύ όπσο είλαη νη αξσκαηηθέο νπζίεο 

θαη ην θάζκα ησλ γπξενθόθθσλ. Γηα ηηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ειιεληθνύ κειηνύ όπσο είλαη 

ην κέιη πεύθνπ, ειάηεο θαη ζπκαξηνύ, είκαζηε πιένλ ζε ζέζε λα δηαπηζηώζνπκε όρη κόλν 

εάλ είλαη ειιεληθό αιιά θαη από πνηα πεξηνρή ηεο ρώξαο πξνέξρεηαη. 
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Ιδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζηελ αζθάιεηα ηνπ πξντόληνο θαη ζηελ σθειηκόηεηά ηνπ. 

Διάρηζηα αγξνηηθά πξντόληα έρνπλ κειεηεζεί όζν ην ειιεληθό κέιη. Δάλ αλαηξέμεηε ζηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία ζα βξείηε κόλν ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα πάλσ από 10 δεκνζηεπκέλεο 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ειιεληθνύ κειηνύ θαη άιιεο ηόζεο ζε 

δηεζλή ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο. 

 

Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη ην ειιεληθό κέιη είλαη έλα πξντόλ θαιά δνπιεκέλν από ηηο 

κέιηζζεο, θαιά κειεηεκέλν, κε πξνδηαγξαθέο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνύλ ζε θάζε 

πεξίπησζε λα ειεγρζνύλ θαη λα πηζηνπνηεζνύλ. Δίλαη έλα πξντόλ αλαγλσξηζκέλν ην νπνίν 

κπνξεί λα εκπηζηεύεηαη ν θαηαλαισηήο.  

 

Έλα αθόκε ζεκείν πνπ ζα ήζεια λα ηνλίζσ γηα ηελ ειιεληθή κειηζζνθνκία είλαη ε 

νξγαλσκέλε δηάζεζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ κειηνύ.  

 

Οη κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ κία ηζηνξία δεθαεηηώλ 

ζηελ ειιεληθή αιιά θαη ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Mία από ηηο βαζηθόηεξεο πξνηεξαηόηεηέο 

ηνπο ήηαλ νη εμαγσγέο πνηνηηθνύ πξντόληνο.   

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη νη εηαηξείεο απηέο έρνπλ άκεζε δηαζύλδεζε κε ηνλ 

κειηζζνθόκν, ηελ πνιηηεία θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο εξεπλεηηθνύο θνξείο. Ίζσο είλαη έλαο 

από ηνπο ιίγνπο θιάδνπο πνπ νη εηαηξείεο, νη ζπλεηαηξηζκνί, νη παξαγσγνί θαη ε 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ζπλεξγάδεηαη ηόζν θαιά. Η δέζκεπζε όισλ είλαη ην ειιεληθό 

κέιη, κε επζύλε θαη αζθάιεηα, κέζα ζε πξαθηηθέο ζπζθεπαζίεο λα θζάλεη ζε όινλ ηνλ 

θόζκν θαη λα εθπξνζσπείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν κε ηηο θαιύηεξεο πνηόηεηέο ηνπ.  

 

Με ηελ ζπλεξγαζία απηή δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαιύεηαη θάζε ρξόλν κεγάινο αξηζκόο 

δεηγκάησλ, από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, λα εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα, θαη λα δίλνληαη 

ιύζεηο. Έηζη, γίλεηαη κηα ζπλερή αληαιιαγή απόςεσλ, αθόκε θαη ζπλεξγαζίεο ζε θνηλά 
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εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Θέκαηα όπσο «ε ηαπηόηεηα ηνπ ειιεληθνύ κειηνύ», ε 

«επίδξαζε ηεο ζέξκαλζεο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνύ», ε «ξεπζηνπνίεζε 

ηνπ κειηνύ κε ππέξερνπο», θαη άιια έρνπλ γίλεη ζε ζπλεξγαζία ησλ εξεπλεηηθώλ 

ηδξπκάησλ κε ηνπο θνξείο δηάζεζεο ηνπ πξντόληνο. 

 

Η ζπλεξγαζία πέξαλ από ηελ ελεκέξσζε ηνπ κειηζζνθόκνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή, βνεζά θαη ηνπο επηζηήκνλεο λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ θαη ην ζεκαληηθόηεξν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα εληνπηζηεί ε 

πξνέιεπζε θάζε δείγκαηνο (ηρληιαζηκόηεηα), λα ελεκεξσζεί ν ζπγθεθξηκέλνο παξαγσγόο 

ώζηε λα απνθεπρζνύλ ιάζε θαη λα δηαηεξεζεί έηζη  ε πνηόηεηα θαη ε θπζηθόηεηα ηνπ 

πξντόληνο.  

 

Σσμπερασματικά. 

1. Τα δηάθνξα είδε κειηνύ πνπ παξάγνληαη ζηελ ρώξα καο ραξαθηεξίδνληαη από 

μερσξηζηό άξσκα, γεύζε θαη ππθλόηεηα. Σ’ απηό ζπκβάιεη ε ειιεληθή θύζε θαη ην 

θιίκα ηεο Διιάδαο. 

2. Τν ειιεληθό κέιη έρεη ηαπηνπνηεζεί, είλαη γλσζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη κπνξεί 

λα ειεγρζεί. Η ηαπηνπνίεζε απηή ζπλνδεύεηαη θαη κε ζρεηηθή λνκνζεζία κεηά από 

έγθξηζε ηεο Δ.Δ. 

3. Υπάξρεη κηα ζηελή ζπλεξγαζία εξεπλεηηθώλ θέληξσλ θαη παξαγσγώλ δηαθηλεηώλ 

κειηνύ κε απνηέιεζκα ην ηειηθό πξντόλ λα ειέγρεηαη πιήξσο γηα ηελ πνηόηεηά θαη 

ηελ αζθάιεηά ηνπ ζηνλ θαηαλαισηή.  

4. Σηελ Διιάδα παξάγνληαη μερσξηζηά είδε κειηνύ όπσο είλαη ην ζπκαξίζην, ην κέιη 

πεύθνπ, ειάηεο, βακβαθίζην θ.ά 

5. Τν κέιη είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ζηε δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ, ην βαζηθό 

γιπθαληηθό ζπζηαηηθό ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο  

6. Σηελ Διιάδα ε επώλπκε, ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία ζέβεηαη ηελ θπζηθόηεηα θαη ηε 

βηνινγηθή αμία ηνπ κειηνύ 

 


