Δρ. Φανή Χατζήνα ,
Αναπληρώτρια Ερευνήτρια,
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΕΛΓΟ ΄ΔΗΜΗΤΡΑ’

10 ήμερο εκδηλώσεων στη Μελισσοκομία (22 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2013)
Το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών
Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ), το Μελισσοκομικό Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Κέντρο
(Μ.Ε.Ε.Κ.), το Μελισσοκομικό Σύλλογο Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης» , το Μελισσοκομικό
Σύλλογο Άργους και την Πολιτιστική Εταιρεία Εκπαιδευτικών Ν. Μουδανιών ‘Πλεύση’,
διοργάνωσε ένα 10 ήμερο εκδηλώσεων με θέμα τη μέλισσα και τα προϊόντα της καθώς
και την προστασία των προϊόντων από κάθε είδους τοξικές ουσίες του περιβάλλοντος.
Κοινός παρονομαστής όλων των εκδηλώσεων ήταν ο κ. Gilles Ratia, πρόεδρος της
Apimondia, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από την Αθήνα, όπου έλαβε χώρα μελισσοκομικό σεμινάριο
και συνάντηση των μελισσοκόμων ως άτυπη ημερίδα στην ANEL- STANDTARD
Παντελάκης με θέμα τις εξελίξεις στον τομέα των ασθενειών, τις ντόπιες φυλές
μελισσών και τη θρέψη των μελισσών.
Εικ. 1. Από την εκδήλωση στην
ANEL. Διακρίνονται οι κ.
Πασχάλης Χαριζάνης, Gilles Ratia,
Ελευθέριος Παντελάκης, Μαρία
Μπουγά και Φανή Χατζήνα
Το επόμενο γεγονός στην Αθήνα
ήταν η επίσκεψη στο Ινστιτούτο
Γεωπονικών Επιστημών στο κτήμα
Συγγρού (Εικ. 2) και η επίσκεψη
στις νέες υπερ-σύγχρονες
εγκαταστάσεις της εταιρείας
ΑΤΤΙΚΗ (Εικ. 3).
Η Κυριακή 24 Φεβρουαρίου αφιερώθηκε για επίσκεψη/εκδρομή στις εγκαταστάσεις
βασιλοτρόφων στην Αχαΐα. Εκτός από τους λουκουμάδες, το τσίπουρο και τους μεζέδες,
η επίσκεψη επικεντρώθηκε σε μία ταχεία και πολύ ενημερωτική παρουσίαση του
εμβολιασμού και της παραγωγής πολτού και βασιλισσών από την κ. Χριστίνα
Αλαμπασίνη στους νέους μελισσοκόμους που παρευρίσκονταν εκεί. Επίσης έγινε μία
πολύ σύντομη παρουσίαση του κ. Gilles Ratia, ο οποίος αναφέρθηκε στην
σπουδαιότητα της βασιλοτροφίας. Τέλος, έγινε μία μικρή επίδειξη ανατομίας της
βασίλισσας και του τρόπου καταμέτρησης των ωοφόρων σωλήνων από την κ. Φανή
Χατζήνα, ως μίας από τις μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας της βασίλισσας (Εικ. 4).

Εικ. 2. Στο πειραματικό μελισσοκομείο
του ΙΓΕ
Εικ. 3. Στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ

Εικ. 4. Η Δρ. Χατζήνα εξηγεί τη διαδικασία
ελέγχου της ποιότητας των βασιλισσών
μελισσών
Η περιοδεία του κ. Gilles Ratia συνεχίστηκε την
26η Φεβρουαρίου στο Ναύπλιο, όπου υπό την
αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
οργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Καλλιέργεια
εσπεριδοειδών: αντιμετώπιση εντόμων με
τρόπους φιλικούς για τη μέλισσα-προστιθέμενη αξία στο προϊόν». Η ημερίδα
οργανώθηκε μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Μελισσοκόμων Αργολίδας, ως ένας
πρώτος τρόπος να ενημερωθούν οι μελισσοκόμοι αλλά και οι καλλιεργητές για τους
κινδύνους που διατρέχουν οι πρώτοι όταν οι δεύτεροι χρησιμοποιούν μελισσοτοξικά
και δη νευροτοξικά (=νέο-νικοτινοειδή) σκευάσματα. Εισηγητές ήταν οι κ. Γιώργος
Χαρμπής, Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, η κ. Κατερίνα Καρατάσου, Κτηνίατρος στην
Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, η κ. Φανή Χατζήνα από το Ινστιτούτο
Μελισσοκομίας, Ο κ. Gilles Ratia, και ο κ. Παντελή Βογιατζάκης, Γεωπόνος της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Εικ. 5. Με το προσωπικό της
Ομοσπονδίας των Μελισσοκομικών
Συλλόγων Ελλάδας
Την 27η Φεβρουαρίου, ο κ. Gilles Ratia
βρέθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας
Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας,
στη Λάρισα (Εικ. 5). Η τελευταία ημέρα
του Φεβρουαρίου, η 28η, ήταν
αφιερωμένη στον Μελισσοκομικό
Συνεταιρισμό της Νικήτης (Εικ. 6) και
σε ένα παραδοσιακό μελισσοκομείο
στο Γομάτι Χαλκιδικής (Εικ. 7). Ο Τρικαλιώτης Γιώργος και ο πατέρας του μας

‘ξενάγησαν’ στο μελισσοκομείο με
περισσότερα από 150 κοφίνια να
ξεχειμωνιάζουν και να ετοιμάζονται
για αναπαραγωγή την άνοιξη.
Εικ. 6. Στο Μελισσοκομικό
Συνεταιρισμό της ΝΙκήτης
Την 1η Μαρτίου επισκεφτήκαμε τη
Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης και ενημερωθήκαμε
από τον Καθηγητή κ. Ανδρέα
Θρασυβούλου για τις ερευνητικές δραστηριότητες του
εργαστηρίου Μελισσοκομίας. Το απόγευμα της ίδιας
μέρας, στήσαμε την έκθεση ζωγραφικής των παιδιών 8
Δημοτικών σχολείων της Χαλκιδικής: 261 παιδιά πήραν
μέρος στην έκθεση με ατομικές και συλλογικές
ζωγραφιές και η έκθεση παρέμεινε στο φουαγιέ του
Πνευματικού Κέντρου των Νέων Μουδανιών μέχρι και
τις 14 Μαρτίου. Οι φωτογραφίες των έργων θα
φιλοξενηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου
Μελισσοκομίας, www.hellenic-beeresearch.gr και
κάποιες από αυτές και στην ιστοσελίδα
www.beekeeping.com.
Εικ. 7. Η Δρ. Χατζήνα κρατώντας το παραδοσιακό κοφίνι
της Χαλκιδικής
Η 2η Μαρτίου ήταν η ημέρα που το 10ήμερο των μελισσοκομικών εκδηλώσεων έφτασε
στο αποκορύφωμα του ενδιαφέροντας και της συνάθροισης φίλων μελισσοκόμων αλλά
και καταναλωτών. Η ημερίδα στα Νέα Μουδανιά με γενικό θέμα «Μέλισσα,
περιβάλλον, φυτά, προϊόντα» είχε δύο μέρη/ συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία, με
ειδικότερο θέμα «Πρόπολη, γύρη, μέλι: ιδιότητες, θρέψη και υγεία το μελισσιού» ήταν
αφιερωμένη στους μελισσοκόμους. Την εισαγωγική ομιλία έκανε ο κ. Gilles Ratia, με
θέμα «Δέκα παράγοντες που οδηγούν στην κρυστάλλωση του μελιού- μέτρα
αποφυγής», και ακολούθησαν οι κ. Sjef van der Steen από το Πανεπιστήμιο του
Wageningen στην Ολλανδία, ο οποίος έκανε μία εξαιρετική διείσδυση στο θέμα «Η
θρέψη των μελισσών», ο Καθ. κ Muhsin Dogaroglu, από το Πανεπιστήμιο του Tekirdak
στην Τουρκία, ο οποίος αναφέρθηκε με πολλές λεπτομέρειες και ερευνητικά
αποτελέσματα στην «Ανάπτυξη των μελισσών την άνοιξη», η κ. Asli Ozkirim, από το
Πανεπιστήμιο της Ankara στην Τουρκία, η οποία αναφέρθηκε στις «Ιδιότητες της
ελληνικής πρόπολης και χρήση εναντίον της Αμερικάνικης σηψηγονίας», η κ. Φανή
Χατζήνα αναφέρθηκε στα «Υπολείμματα φαρμάκων και στο βασιλικό πολτό», ο κ.
Λεωνίδας Χαριστός, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μελισσοκομίας από 11
ετίας, αναφέρθηκε στο «Περιβάλλον και επιδράσεις στα προϊόντα της μέλισσας», ο κ.
Παύλος Καμπούρης, μελισσοκόμος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΣΕ,
παρουσίασε στοιχεία για τη μελισσοκομία στη Χαλκιδική, και ο κ. Αλέξανδρος

Παπαχριστοφόρου, εξωτερικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μελισσοκομίας,
αναφέρθηκε στις «Πιθανές επιπτώσεις των μεταλλείων στη μέλισσα και τα προϊόντα
της» (Εικ. 8). Η συμμετοχή στη συνεδρία αυτή ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Φίλοι
μελισσοκόμοι ακόμα και από
Βόλο, Λάρισα, Κοζάνη,
Φλώρινα, Λευκάδα, Ξάνθη,
Κομοτηνή ήρθαν για να
ακούσουν και να συζητήσουν
μαζί μας.
Εικ. 8. Οι κ. Φανή Χατζήνα και
Λεωνίδας Χαριστός δίνουν
αναμνηστικά στους Asli Ozkirim,
Gilles Ratia, Muhsin Dogaroglu
και Sjef van der Steen στην
ημερίδα στα Νέα Μουδανιά
Η δεύτερη συνεδρία της ημερίδας είχε ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Το θέμα
της ήταν «Οι ευεργετικές ιδιότητες των προϊόντων της μέλισσας και των αρωματικών
φυτών – βοτάνων στην υγεία του ανθρώπου». Η συνεδρία αυτή απευθύνονταν στο
καταναλωτικό κοινό με στόχο να γνωρίσουν οι φίλοι καταναλωτές καλύτερα τα
προϊόντα της μέλισσας και τα αρωματικά φυτά της χώρα μας. Τρεις ομιλίες έλαβαν
χώρα, από την κ. Φανή Χατζήνα για το «Μέλι, γύρη,
βασιλικός πολτός στην υγεία του ανθρώπου», από την κ.
Κατερίνα Καρατάσου για την «Πρόπολη, κερί και
δηλητήριο-το φαρμακείο της μέλισσας» και τέλος από την
κ. Ελένη Μαλούπα, Διευθύντρια των Ινστιτούτων Φυτικής
Παραγωγής του ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ για «Τα Ελληνικά
αρωματικά φυτά και τις χρήσεις τους (Εικ. 9).
Εικ. 9. Η Δρ. Μαλούπα κατά την ομιλία της
Η τελευταία ημέρα των μελισσοκομικών εκδηλώσεων ήταν
η 4η Μαρτίου. Μετά την ψυχαγωγική επίσκεψη στο
σπήλαιο στην Αλιστράτη Σερρών, έγινε συνάντηση των
ξένων καλεσμένων με αντιπροσώπους από
μελισσοκομικούς φορείς της Ξάνθης, Κομοτηνής, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης στην
Καβάλα. Φυσικά, στο συνολικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονταν και ειδικές
επισκέψεις στην Ακρόπολη, στη Θεσσαλονίκη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Βεργίνας, οι οποίες αν και έξω από τα μελισσοκομικά δρώμενα, θεωρούνται
επιβεβλημένες ως δείγμα αναγνώρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Όλο το πρόγραμμα των μελισσοκομικών εκδηλώσεων μαζί με αυτές τις λίγες
πολιτιστικές ανάσες ήταν πραγματικά πολύ εποικοδομητικό. Η παρουσία του Προέδρου
της Apimondia, αλά και οι ημερίδες με τη θεματολογία τους αποτέλεσαν σημαντικότατο
μελισσοκομικό γεγονός, με ευρεία απήχηση και στη διεθνή μελισσοκομική κοινότητα.

