
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
 

Ημέρα Μέλισσας και Περιβάλλοντος 2014  
 
13 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων και το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας σε συνεργασία 
με την Greenpeace διοργάνωσε την εκδήλωσή του ‘Ημέρα Μέλισσας και 
Περιβάλλοντος’ όπως κάθε έτος. Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου των 
Νέων Μουδανιών, μελισσοκόμοι, αγρότες, εκπαιδευτικοί και καταναλωτές 
παρακολούθησαν αρχικά την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ ‘More than 
honey’ του Markus Imhoof. Η ταινία αυτή, παρουσιάζει διαφορετικά ζητήματα  
της μελισσοκομικής πρακτικής με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, μερικές φορές και 
μέσα από ακραίες καταστάσεις, δίνοντας έτσι στον θεατή τη δυνατότητα να 

προβληματιστεί, και να συνειδητοποιήσει και το πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς τις μέλισσες, αλλά και ποια 
είναι τα μεγάλα ερωτήματα και διλλήματα στην πρακτική μελισσοκομία σήμερα.  
 
Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Walter Haefeker, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Μελισσοκόμων (EPBA), o οποίος όμως αφού σχολίασε το φαινόμενο των ασθενειών όπως 
το εμφανίζει η ταινία, επικέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία 
των Γερμανών μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων, την ‘Bee Friendly Farming’.  Ο όρος "Bee Friendly 
Farming" είναι ένας περιεκτικός όρος που έχει ως στόχο να αναγνωρίσει ως ‘Φίλους  της Μέλισσας’ όποιον 
υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα τις μέλισσες, δηλαδή τα αγροκτήματα, οι επιχειρήσεις, τα σχολεία, οι τοπικές 
κυβερνήσεις, οι μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι κηπουροί, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι. Η 
πρωτοβουλία "Bee Friendly Farming" είναι ένα σημαντικό μέσο για την αύξηση της αναγνώρισης και της 
υποστήριξης από τους καταναλωτές εκείνων των προϊόντων που παρήχθηκαν με τρόπο φιλικό προς τις 
μέλισσες. Οι βιολογικοί τρόποι παραγωγής των αγροτικών προϊόντων βοηθάνε την διατήρηση των 
ενδιαιτημάτων για τις μελισσών, δεν χρησιμοποιούν 
χημικές ουσίες και αναγνωρίζουν τον μεγάλο ρόλο των 
μελισσών ως επικονιαστές και διατηρητέες του 
οικοσυστήματος. Τέλος όσοι παραγωγοί  
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, ελέγχονται από 
φορέα πιστοποίησης και φέρουν τον λογότυπο του 
"Certified Bee Friendly”.  
 
 
Εικόνα 1. Η Δρ. Φανή Χατζήνα στην μετάφραση της 
ομιλίας του κ. Walter Haefeker  
 

H πολύ ενδιαφέρουσα αυτή προσέγγιση ήταν και ο λόγος που στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί νέοι 

αγρότες, από την Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής και εκπροσωπήθηκαν από τον δημοσιογράφο και 

συνεργάτη του ‘ΑΓΡΟΡΑΜΑ’ κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη. Ο κ. Μιχαηλίδης τόνισε μεταξύ άλλων: ‘ Ο αγρότης 

είναι εξ επαγγέλματος ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του περιβάλλοντος, και σύμφωνα με τις αποφάσεις του οργάνου που 

δημιούργησε, διαθέτει και οργανώνει την διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτική (Ευρ. Επιτροπή, 

ΕυρωΚοινοβούλιο & Συμβούλιο Υπουργών ΕΕ), η αιτιολογική βάση για την χρηματοδότηση της ΚΓΠ-CAP 

2014-2020 είναι «η ευθύνη των αγροτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» και 

του πλανήτη. Οι αγρότες φροντίζουν το 75% περίπου της συνολικής επιφανείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και με τις πρακτικές τους εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, πόσιμο νερό, καθαρό αέρα και διαμόρφωση τοπίου 

για όλους, και για τους αστούς. Η κύρια προσφορά της μέλισσας είναι η διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος, η οποία επιτελείται μέσω της αναπαραγωγής των φυτών και της επικονίασης. Η 

μελισσοκομία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική προοπτική για αγροτική επιχειρηματικότητα, ενώ 

οι Νέοι, σε ηλικία, Αγρότες αναζητούν ένα νέο συμβόλαιο με τους καταναλωτές, που δεν θα βασίζεται στις 

επιδοτήσεις του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, και η μελισσοκομία προσφέρει καλές αποδόσεις σε κάθε αγρότη. 

Επόμενα από τους αγρότες, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι θα πρέπει αν συνυπάρξουν και να 

εργαστούν χέρι με χέρι’.  



 
Μία ‘Ολιστική’ προσέγγιση για τη μελισσοκομία μέσα 
από τα ζητήματα που ανέδειξε το ντοκιμαντέρ 
παρουσίασε στην ομιλία της η Δρ. Φανή Χατζήνα, 
Αναπληρώτρια Ερευνήτρια του Ινστιτούτου 
Μελισσοκομίας και οικοδέσποινα της εκδήλωσης. Η 
Δρ. Χατζήνα  απάντησε στην ουσία σε δύο βασικά 
ερωτήματα: α) εάν μπορούμε να έχουμε αγροτική 
οικονομία με μία περισσότερο ‘πράσινη’ προσέγγιση 
και β) εάν η μελισσοκομία  μπορεί  να είναι ένας 
επικερδής και βασικός κλάδος της παραγωγής. Η 
σύντομη απάντηση και στα δύο ερωτήματα, είναι 
‘Ναι μπορούμε’. 
 
                   Εικ. 2. Άποψη από το ακροατήριο 
 
 
 
Σύντομη και πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση έκανε επίσης η κ. Έλενα Δανάλη από την Greenpeace, η οποία 
παρουσίασε την καμπάνια και τον αγώνα της οργάνωσης για τη διατήρηση των μελισσών κυρίως μέσα από 
την κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρμάκων και ιδιαίτερα των νέο-νικοτινοειδών ουσιών. Στον αγώνα 
αυτό, η Greenpeace συνεργάζεται στενά με το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας με αποτέλεσμα και το βίντεο που 
βρίσκεται στο http://www.youtube.com/watch?v=RVW2rQkqKmY 

 
Το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας συνεργάστηκε επίσης για την 
προβολή της ταινίας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Αρναίας- Χαλκιδικής στα πλαίσια του 
σεμιναρίου του ‘ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΓΑΘΑ’, που 
διοργανώνεται κάθε έτος με μεγάλη συμμετοχή 
εκπαιδευτικών της Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης.  
 
 
 
Εικόνα 3. Οι συντελεστές της διοργάνωσης (από αριστερά): 
Λεωνίδας Χαριστός, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Φανή Χατζήνα, 
Έλενα Δανάλη, Walter Haefeker, Νίκος Κοσμίδης.  
 

 
 
 


