
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Αν έκαναν όλες οι μέλισσες μέλι θα το 'τρωγαν και οι γύφτοι.
Αν όλοι μπάμπλοι (ζωήφια) κάναν μέλι θα έκανε και ο σκατό-μπαμπλος (Ν.Σκοπός,Σερρών)
Δεν κάνουνε όλοι οι μπουμπούλοι μέλι. (Παξοί)
Να 'καναν οι μύγες μέλι, τρεις οκάδες στον παρά.
Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι. 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

349 μελισσα και σφηκα
350 Μελισσα κα σφηκα και αφαλαγγι (ασπαλαξ)
351 Σκαντόχοιρος, αράχνη, χελώνα και μελισσα 
352
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός,
Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.

Ο φόβος του Πανάγαθου ειναι το κύριο δόγμα της Θρησκειας. Το οξύμωρον πρυτανεύει παντου.  Ο 
Κυριος καιει, ο Χριστός καιει και μπορει να σε κάψει και η παναγία. 

24 κηρία μέλιτος λόγοι καλοί, γλύκασμα δὲ αὐτοῦ ἴασις ψυχῆς. 
Παρ. 16.24
n Greece, the priestesses of Demeter we called Melissæ, the high-priest of Apollo was entitled κύριος 
των μελλισσων. A fable was invented to account for this name, and to connect them with bees and 
honey; but I have little doubt that it was corrupted from the Semitic designation of the servants of 
Mylitta. The Melissæ are sometimes spoken of as nymphs, but are not to be identified with the 
Meliadæ, Dryads sprung from the ash. Yet Melia, daughter of Oceanus, who plunges into the 
Haliacmon, strongly resembles the Syrian goddess. Selene, the moon, was also known by the name 
Melissa. Καί τὰς Δήμητρος ξερείας, ὡς τῆς χθονίας θεᾶς μυστίδας, μελίσσας οί παλαιοί ἐκάλουν, αὐτήν 
τε τὴν Κόρην μελισσώδη, Σελήνην τε, οὐσαν γενέσεως προστατίδα μέλισσαν ἐκάλουν[7].
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64. Αν δεις άγριον (;) να τρώει μέλι, σε κίνδυνο πρόκειται να μπεις.
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