
ΑΚΑΙΙΝΙΣΤΟΝ ΜΕΛΙ

Παρά Στράβων ι (400 Α) άναγινώσκεται: «τοΰ δέ μέλιτος άρίστου 
των πάντων δντος τοΰ Άττικοΰ πολΰ βέλτιστόν φασι τό έν τοίς 
άργυρείοις, δ κα'ι άκάπνιστον καλοΰσιν από τοΰ τρόπου τής 
σκευασίας». Ό Στράβων είτε γνωστόν θεωρών τον τρόπον τής σκευα- 
σίας τοΰ άκαπνίστου μέλιτος κα'ι ανάξιον περιγραφής είτε δλως μή πολυ
πραγμονών περί αύτοΰ, οΰδέν επί πλέον λέγει. Άλλ’ ό Πλίνιος, δστις καλεϊ 
τό τοιοΰτον μέλι άκαπνον, παρέχει εις ημάς τον λόγον τής προκειμένης 
προσηγορίας λέγων τά έξης· «... rursus nimio fumo inficiuntur; quarum 
injuriam celerrime sentiunt mella, vel minimo contactu roris acescen- 
tia. Et ob id inter genera servatur, quod a cap non vocant». ’Ήτοι 
κατά τον Πλίνιον τό μέλι, τό όποιον συλλέγεται διά τοΰ καπνίσματος τών 
μελισσών επηρεάζεται ύπ’ αΰτοΰ καί μέ τήν Ιλαχίστην επαφήν τής δρόσου 
ξινίζει- διά τοΰτο τό καλύτερον μέλι είναι εκείνο, τό όποιον ονομάζουν 
άκαπνον. Ή ερμηνεία αυτή τοΰ Πλινίου παρελήφθη εν τώ Θησαυρφ 
τοΰ Ερρίκου Στεφάνου «mel quod fumo non adhibito exemtum est» 
καί παρά τοΰτου μετεβιβάσθη άνεξελέγκτως εις τά Ελληνικά Λεξικά, μή 
έξαιρουμένου μηδ’ αΰτοΰ τοΰ Άρχαιολογικοΰ Λεξικοΰ τοΰ Daremberg- 
Saglio, τό όποιον μετά πολλής έπιμελείας συνετάχθη. Άλλ’ εκ τής εξετάσεως 
τοΰ πράγματος, ως νΰν έχει, ή ανωτέρω ερμηνεία ελέγχεται άντικρυς εσφαλμένη.

Καί δη, σήμερον τό μέλι συλλέγεται πάντοτε διά καπνίσματος, πλήν 
σπανιωτάτων εξαιρέσεων, οπότε μελισσουργοί έκ παιδικής ηλικίας ασχολού
μενοι μέ τάς μέλισσας κατέστησαν δλως απαθείς εις τούς κεντρισμούς τών 
μελισσών καί ένεκα τοΰτου συλλέγουσι τάς κηρήθρας από τών κυψελών άνευ 
καπνίσματος- αλλά καί τό από τών οΰτω συλλεχθεισών κηρηθρών μέλι θεω
ρείται όμοιότατον προς τό ά'λλο καί εις οΰδένα μελισσουργόν επήλθέ ποτέ 
νά άποθέση τοΰτο χωριστά ως έξαίρετον. Όσάκις δμως ό μελισσουργός θέλει 
νά παρασκευάση μέλι όντως έξαίρετον, χάριν ιδίας χρήσεως ή καλοΰ τίνος 
φίλου, τότε τινάς τών συλλεχθεισών κηρηθρών τοποθετεί εντός κοφινιού 
επ’ άλλήλας, θέτει μεταξύ αυτών καλάμους, ΐνα οΰτω μή έφάπτωνται άλλή- 
λων, υπό τό κοφίνιον δέ προσαρμόζει κατάλληλον δοχεΐον, εντός τοΰ οποίου 
ρέει τό μέλι τό ούτως αυτομάτως έκχυνόμενον από τών κηρηθρών είναι δέ 
τό μέλι τοΰτο διαυγέστατον καί καλείται ένιαχοΰ ά κ α ο ν (έν Εύβοια) καί 
άθέρμιστον (έν Τριπόλει). Τό δέ πολύ μέλι, τό προωρισμένον διά τον 
έμπορον, αποχωρίζεται τών κηρηθρών διά θλίψεως αυτών μεταξύ τών χει- 
ρών έπειδή δέ αί κηρήθραι συνήθως περιέχουσι γόνον, μικρούς σκώληκας 
καί τεθνηκυίας μέλισσας, τό τοιοΰτον διά τής έ/.θλίψεως μέλι δέν είναι διαυ-
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γές, δι5 δ τό περιέχον αυτό δοχεϊον είτε εκτίθεται εις θερμόν ήλιον εϊτε τίθεται 
επί έλαφράς πυράς, οπότε τό μέλι θερμανθέν χάνει τήν συνεκτικότητα του, 
καθίσταται λεπτόν ώς ύδωρ καί αί περιεχόμεναι άκαθαρσίαι κατασταλάζουν 
εις τον πυθμένα τοΰ δοχείου. Τοΰτου λοιπόν τοΰ μέλιτος διακρίνεται τό άκά- 
π ν ι σ τ ο ν τοΰ Στράβωνος, τοΰ οποίου ή σκευασία πιθανώτατα ήτο παραπλή
σια προς τήν σήμερον έφαρμοζομένην υπό αΰτοδιδάκτων μελισσουργών.

Τό άκάπνιστον μέλι τοΰ Στράβωνος ή τό άκαπνον τοΰ Πλινίου 
φαίνεται δτι έλέγετο δι’ ό'λης τής άρχαιότητος καί τοΰ μέσου αίώνος, διότι 
άναγινώσκεται καί έν βιβλία) τοΰ εβδόμου αίώνος μ. X.: «κεράμια μικρά. . , 
άπερ έπεγέγραπτο τινά μεν μέλι πρωτεΐον, τινά δε μέλι άκάπνιστον»1. 
Καί παρά ΙΙτωχοπροδρόμα) άναγινώσκεται μέλι άκάπνιν: «άμανιτάρια, 
δξος τε καί μέλιν έκ τό άκάπνιν, | καί άπέσω κεΐται κόκκινη μεγάλη φιλο
μήλα», δπερ ερμηνεύεται υπό των εκδοτών αΰτοΰ miel qu’on a retire de 
la ruche avant d’avoir enfume les abeilles»2.

Καί σήμερον δέ λέγεται έν Δαρδανελίοις καί Μαδΰτα) ά'καπνον μέλι 
τό μη θερμανθέν διά τής πυράς. Καί οί μέν συλλογείς δεν λέγουσι πλείονα, 
είναι δμως πιθανώτατον δτι καί ένταΰθα δηλοΰται τό μέλι, δπερ άλλαχοΰ 
καλείται ά'καον ή άθέρμιστον.

Τό αυτό μέ τό άκάπνιστον μέλι είναι τό υπό τών άρχαίων επίσης μαρ- 
τυροΰμενον άπυρον μέλι- οΰτω παρά Λουκιανώ (Πλοία), 23) λέγεται «εΐτα 
δείπνα επί χρυσοΰ ... τάριχος μέν εξ Τβηρίας, οίνον όέ έξ ’Ιταλίας, έ'λαιον έξ Ίβη- 
ρίας καί τοΰτο, μέλι δέ ήμέτερον τό ά'πυρον...», ερμηνεύεται δέ εν τώ Θησαυρώ 
έτυμολογικώς καί οΰχί άπό γνώσεως τοΰ πράγματος: mel non coctum, s. cru- 
dum, δηλ. οΰχί β ρ α σ μ έ ν ο ν, άλλά ωμόν άλλά καί ένταΰθα προφανώς νοεί
ται μέλι οΰχί πυριασμένον, ήτοι οΰχί θερμανθέν καθά καί άκάπνιστον3.

Τό παράδειγμα τοΰτο δεικνύει πόσον επισφαλές πράγμα είναι νά άπο- 
δίδη τις σημασίαν εις λέξιν όρμώμενος έκ μόνης τής έτυμολογικής αΰτής 
σχέσεως, μή προσεχών δέ εις αΰτά τά πράγματα. Ή γλώσσα δέν άποτελεΐται 
έκ μαθηματικών έξισά)σεων, ώστε έξ ωρισμένων δεδομένων νά συνάγη τις 
πάντοτε ωρισμένα συμπεράσματα· τήν χρήσιν καί σημασίαν τής λέξεως κανο
νίζει ή ψυχολογική άνάγκη τών λαλοΰντων.

ΒΛΣ. ΦΑΒΗΣ

’ Έν βίιμ Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, υπό Λεονιίου Νεαπόλεως Κύπρου, δημοσιευ- 
θένχι έν Analecta Bollandiana τόμ. 45 (σελ. 85, 7).

J Η e ss e 1 i n g-Per n o t, Poeraes Prodromiques 3,151. ’ί. κ. K ο ρ αή, Άτακτ. 1,253.
8 Τό ανωτέρω μνημονευθέν μέλι πρωχεϊον πισχούχαι όπό χοΰ κ. Πεζοπούλου 

καί άλλοθεν (ΐ. ’Αθήνας 23,118). Φαίνεται δ’ δτι διά τής προσηγορίας πρωχεϊον δέν 
έδηλοϋχο μέλι διάφορον χοΰ άκαπνίσχου, άλλά γενικώχερον έχαρακτηρίζεχο οϋχω. 
"Εχει δέ τό πρωχεϊον μέλι προς τό άκάπνιστον μέλι ώς χό πρωχεϊον έλαιον 
πρός τό όμφάκινον έλαιον.
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