
 120 Χρόνια ΑΠΙΜΟΝΤΙΑ!	 

45ο Παγκόσμιο Μελισσοκομικό Συνέδριο 
της APIMONDIA,  

                  Κωνσταντινούπολη,  

      29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2017 

 
 
Φανή Χατζήνα,  
Τακτική Ερευνήτρια - Τμήμα Μελισσοκομίας-  
Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής-  
ΕΛΓΟ ΄ΔΗΜΗΤΡΑ’ 
	

	

Η	 ΑΠΙΜΟΝΤΙΑ,	 	 η	 Παγκόσμια	 Συνομοσπονδία	 των	 Μελισσοκομικών	 Ομοσπονδιών	 και	 Συλλόγων,	
γιόρταζε	εφέτος	τα	120	χρόνια	από	την	ίδρυσή	της.		Συγχρόνως	διοργανώθηκε	και	το	45ο	Παγκόσμιο	
Συνέδριο	 της	 ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ	 αυτή	 τη	 φορά	 στην	 γειτονική	 μας	 Τουρκία	 και	 συγκεκριμένα	 στην	
Κωνσταντινούπολη,	από	29	Σεπτεμβρίου	μέχρι	και	3	Οκτωβρίου	2017.		

Το	συνέδριο	διοργανώθηκε	στο	Istanbul	Congress	Center	,	ένα	7όροφο	κτήριο	που	κτίστηκε	το	2009	,	
έχει	έκταση	119.500	τ.μ.	 ,	και	βρίσκεται	κοντά	στο	πάρκο	Τακσίμ.	 	Όλες	οι	δραστηριότητες	έλαβαν	
μέρος	στο	ίδιο	κτήριο	(Εικ	1).		

	

Η	μελισσοκομική	έκθεση	

Me	180	εκθέτες,	η	έκθεση,	ήταν	ικανοποιητική,	αν	και	όχι	πλούσια,	με	συμμετοχές	από	κάθε	ήπειρο	
αν	 και	 η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 ήταν	 από	 Τουρκία	 και	 Κίνα	 (Εικ.	 2).	 Εντυπωσιακή	 η	 συσκευή	
αυτόματης	 μεταφοράς	 προνυμφών	 και	 οι	 συσκευές	 παραγωγής	 μελισσόψωμου!	 Από	 ελληνικής	
πλευράς	 συμμετείχαν	 η	 Μελισσοκομική	 Αθηνών	 και	 η	 ANEL	 STANDARD.	 Οι	 εταιρείες	 με	
μελισσοφάρμακα,	εξοπλισμό	και	ρουχισμό	πλειοψήφησαν,	αλλά	και	τα	καλλυντικά,	οι	ηλεκτρονικές	
εφαρμογές,	οι	μηχανισμοί,	τα	μεταποιημένα	προϊόντα,	οι	τροφές,	όλα	είχαν	τον	αντιπρόσωπο	τους.			

Το	εντυπωσιακότερο	περίπτερο	ήταν	αυτό	της	Σλοβενίας	η	οποία	είχε	σχηματίσει	ένα	γήινο	θόλο,	ή	
σφαιρική	κυψέλη	με	εξαγωνικά	μέρη;	τα	ειδικά	γυαλιά	που	σου	έδιναν	να	φορέσεις	όντας	μέσα	στον	
θόλο,	 σε	 ταξίδευαν	 στις	 ομορφιές	 της	 Σλοβενίας	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 εικονικής	 πραγματικότητας.	 Η	
Σλοβενία	εκτός	της	προώθησης	της	Παγκόσμιας	Ημέρας	Μέλισσας,	διεκδικούσε	και	την	διοργάνωση	
του	 47ου	 Παγκόσμιου	 Μελισσοκομικού	 Συνέδριου.	 Σε	 δεύτερη	 θέση	 ίσως	 θα	 αξιολογούσαμε	
γενικότερα	την	παρουσία	της	Ρωσίας,	η	οποία	με	πολλά	διαφορετικά	προϊόντα	αλλά	και	με	συνεχής	
παρουσιάσεις	 μουσικής	 και	 παραδοσιακού	 τραγουδιού	 της	 περιοχής	 του	 Μπασκορτοστάν	
(Baskortostan)	 διεκδικούσε	 επίσης	 την	 υποψηφιότητα	 για	 το	 47	 Παγκόσμιο	 συνέδριο.	 	 	 Την	
διοργάνωση	 του	 επόμενου	 παγκόσμιου	 συνέδριου	 διεκδίκησαν	 επίσης	 η	 Δανία	 με	 παρουσία	 και	
μουσική	της	εποχής	των	Βίκινκς	καθώς	και	η	Σερβία	με	τα	υπέροχα	ξύλινα	και	ξεχωριστά	δώρα	της.	
Συνολικά	επισκέφτηκαν	το	Συνέδριο	3600	από	126	χώρες	και	9250	παραγωγοί	και	επιστήμονες	από	
την	 Τουρκία.	 Τις	 2	 τελευταίες	 ημέρες	 το	 βιβλίο	 των	 Περιλήψεων	 του	 Συνεδρίου	 και	 το	 τυπωμένο	
πρόγραμμα	του	Συνεδρίου	δεν	συγκαταλέγονταν	στα	υλικά	που	έπαιρνε	ο	κάθε	σύνεδρος	γιατί	είχαν	
ήδη	τελειώσει!	Η	παρουσία	των	Τούρκων	κάλυψε	και	με	το	παραπάνω	την	έλλειψη	των	συνέδρων	
από	 την	 Ευρώπη	 και	 τον	 υπόλοιπο	 κόσμο.	 Ογδόντα	 ένας	 (81)	 μελισσοκομικοί	 συνεταιρισμοί	 /	
σύλλογοι	από	την	τουρκία	συμμετείχαν	ενεργά	στην	υλοποίηση	αυτού	του	Συνεδρίου.			

	

Εικόνα 1.  Το Istanbul Congress 
Center με το χαρακτηριστικό σήμα 
της ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ 2017 



	 	 		

		 	 	

 Εικόνα 2.  Σκηνές από την Μελισσοκομική έκθεση 

	

Επιστημονικό	μέρος	

Τρεις	και	μισή	ημέρες	γεμάτες	με	επιστημονικές	ανακοινώσεις,	οι	οποίες	αναγκαστικά	διεξάγονταν	
σε	 5	 παράλληλες	 συνεδρίες,	 και	 χωριστά	 οι	 Στρογγυλές	 Τράπεζες.	 Οι	 αίθουσες	 ήταν	 μεγάλες	 και	
συνέχεια	γεμάτες	 με	 κόσμο	(εκτός	της	 τελευταίας	 ημέρας).	 Διακόσιες	 εβδομήντα	 τέσσερεις	 ομιλίες	
(274)	 σε	 συνεδρίες,	 	 άλλες	 40	 στη	 διάρκεια	 των	 10	 Στρογγυλών	 τραπεζών	 και	 περίπου	 500	
αναρτημένες	εργασίες	έστησαν	το	επιστημονικό	μέρος	του	Συνεδρίου.	Όπως	πάντα,	οι	ασθένειες,	η	
διατροφή,	 οι	 επιπτώσεις	 των	 φυτοφαρμάκων	 αλλά	 και	 οι	 τρόποι	 βελτίωσης	 και	 διατήρησης	 του	
γενετικού	 υλικού	 συγκέντρωσαν	 το	 μεγαλύτερο	 ενδιαφέρον.	 Οι	 συζητήσεις	 στις	 στρογγυλές	
τράπεζες	 έδειξαν	 επίσης	 το	 γενικότερο	 ενδιαφέρον	 αλλά	 και	 το	 υψηλό	 επίπεδο	 των	
παρευρισκόμενων.		

Η	Ελλάδα	εκπροσωπήθηκε	από	τις	Δρ.	Μαρία	Μπουγά		και	Δρ.	Φανή	Χατζήνα	οι	οποίες	συμμετείχαν	
με	συνολικά	4	ομιλίες,	τη	διοργάνωση	2	στρογγυλών	τραπεζών,	τη	συμμετοχή	σε	2	άλλες	καθώς	και		
με	την	συν-προεδρία	2	ενοτήτων.					

	

Βραβεία	ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ	

Όπως	 κάθε	 φορά,	 υπάρχει	 ένας	 μεγάλος	 αριθμός	
συμμετοχών	 με	 προϊόντα	 (μέλι,	 ποτά	 με	 μέλι	 κλπ),	
κατασκευές,	 ευρεσιτεχνίες,	 καλλιτεχνικές	 δημιουργίες,	
ιστοσελίδες,	 βιβλία,	 οι	 οποίες	 έχουν	 ένα	 ιδιαίτερο	
ενδιαφέρον	 και	 αγωνία.	 Η	 Ελλάδα	 συμμετείχε	 με	 δύο	
μόνο	 συμμετοχές.	 Η	 πρώτη	 συμμετοχή	 ήταν	 με	 2	
τύπους	μελιού	του	παραγωγού	Δημήτρη	Χασάπη	και	η	
δεύτερη	 με	 το	 βιβλίο	 του	 Γιώργου	 Σπέη	 "Beekeeping	
on	 the	 island	 of	 Andros".	 Από	 τις	 δύο	 συμμετοχές,	 το	
μέλι	θυμαριού	του	Δ.	Χασάπη	πήρε	το	2ο	βραβείο	(Εικ.	
3).	

	

Εικόνα 3.  Η απονομή του 2ου βραβείου για το θυμαρίσιο μέλι στον Δημήτρη Χασάπη από τον Πρόεδρο 
της ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ Phillip McCabe 

	



Παρουσίαση	βιβλίου	"No	Bees,	No	LIfe"

Την	πρώτη	του	παρουσίαση	στο	Διεθνές	κοινό	είχε	
του	 προέδρου	 των	 Σλοβένων	 μελισσοκόμων
συγγραφείς	από	32	χώρες.	Μία	σύντομη	παρουσίαση	του	βιβλίου	και	η	προσφορά	αντιγράφων	του	
στους	 συγγραφείς,	 έλαβε	 χώρα	 στο	 περίπτερο	 των	 Σλοβένων	 μελισσοκόμων.	 	
γράφτηκε	στην	αγγλική	γλώσσα,	η
και	 αμέσως	 μετά	 ακολούθησε	η	 αγγλική	 έκδοση
Μπουγά	έγραψε	το	κεφάλαιο	"Apis
και	Gilles	Ratia	έγραψαν	το	κεφάλαιο	"
Με	φωτογραφίες	συμμετείχαν	επίσης	ο	Γιώργος	Σπέης,	Ο	Νίκος	Ροδιτάκης
ενώ	χρησιμοποήθηκαν	επίσης	μία	φωτογραφία	του	Θανάση	Μπίκου	και	ένα	σχέδιο	του	Χαράλαμπου	
Τουμπέκη.	 (Αντίγραφο	 των	 άρθρων	 των	 Φανής	 Χατζήνα	 και	 Μαρίας	
ιστοσελι�δα	 του	 Τμη� ματος	 Μελισσοκομι�ας	 του	 ΕΛΓΟ	 ΄ΔΗΜΗΤΡΑ'	
βιβλίο	μπορείτε	να	αγοράσετε	από	την	σελίδα	

	

	

Εκλογές	ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ	

Με	 την	 ευκαιρία	 του	 Παγκόσμιου	 Συνέδριου,	 γίνεται	και	 η	 Συνέλευση	 των	 μελών	 της	 ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ,	

καθώς	 και	 οι	 εκλογές	 νέων	 μελών	

Επιτροπών	(Εικ.	5).		Εγκρίθηκαν	επίσης	19	νέα	μέλη.	

ο	 Peter	 Kosmus	 από	 την	 Σλοβενία.	 Επίσης	 από	 τις	 4	 χώρες	 που	 διεκδίκησαν	 της	 διοργάνωση	 του	

47ου	Συνέδριου	(Δανία,	Ρωσσία,	Σερβία,	Σλοβενία),	νικήτρια	αναδείχτηκε	η	Ρωσσία	με	πολύ	μεγάλη	

πλειοψηφία.	Επόμενα	το	2021	το	παγκόσμιο	μελισσοκομικό	συνέδριο	θα	φιλοξενηθεί	στην	

Μπασκορτοστάν.	 Το	 επόμενο	 ραντεβού	 μας	 όμως	 με	 την	 ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ	 είναι	 το	 2019,	 στο	 Μοντεάλ	

του	Καναδά	(όπως	αποφασίστηκε	το	2015	στην	Ντεζεόν).	

"No	Bees,	No	LIfe"	

Την	πρώτη	του	παρουσίαση	στο	Διεθνές	κοινό	είχε	το	βιβλίο	"No	bees,	No	life
των	 Σλοβένων	 μελισσοκόμων	 Bostjan	 Noc,	 και	 για	 το	 οποίο	 συνεργάστηκαν	 6

συγγραφείς	από	32	χώρες.	Μία	σύντομη	παρουσίαση	του	βιβλίου	και	η	προσφορά	αντιγράφων	του	
στο	 περίπτερο	 των	 Σλοβένων	 μελισσοκόμων.	 	

γράφτηκε	στην	αγγλική	γλώσσα,	η	πρώτη	έκδοση	ήταν	στα	Σλοβένικα,	1	μήνα	πριν	την	ΑΠΙΜΟΝΤΙΑ	
και	 αμέσως	 μετά	 ακολούθησε	η	 αγγλική	 έκδοση.	Και	 εδώ	 έντονη	 η	Ελληνική	 συμμετοχή:	 	Η	 Μαρία	

Apis	mellifera	subspecies	in	Europe",	σελ.	93-95	ενώ	οι
έγραψαν	το	κεφάλαιο	"History	of	Bee	Existence	and	Beekeeping

Με	φωτογραφίες	συμμετείχαν	επίσης	ο	Γιώργος	Σπέης,	Ο	Νίκος	Ροδιτάκης,	ο	Γιώργος	Μαυροφρύδης	
ενώ	χρησιμοποήθηκαν	επίσης	μία	φωτογραφία	του	Θανάση	Μπίκου	και	ένα	σχέδιο	του	Χαράλαμπου	
Τουμπέκη.	 (Αντίγραφο	 των	 άρθρων	 των	 Φανής	 Χατζήνα	 και	 Μαρίας	 Μπουγά	 θα	 βρείτε	
ιστοσελι�δα	 του	 Τμη� ματος	 Μελισσοκομι�ας	 του	 ΕΛΓΟ	 ΄ΔΗΜΗΤΡΑ'	 www.hellenic
βιβλίο	μπορείτε	να	αγοράσετε	από	την	σελίδα		https://beebooks.si/en/).		

	

	

	

	

	

	

	

Με	 την	 ευκαιρία	 του	 Παγκόσμιου	 Συνέδριου,	 γίνεται	και	 η	 Συνέλευση	 των	 μελών	 της	 ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ,	

καθώς	 και	 οι	 εκλογές	 νέων	 μελών	 στο	 Δ.Σ,	 του	 προέδρου	 και	 των	 μελών	 	

Εγκρίθηκαν	επίσης	19	νέα	μέλη.	Από	τις	εκλογές	αναδείχτηκε	νέος	αντιπρόεδρος	

από	 την	 Σλοβενία.	 Επίσης	 από	 τις	 4	 χώρες	 που	 διεκδίκησαν	 της	 διοργάνωση	 του	

ου	(Δανία,	Ρωσσία,	Σερβία,	Σλοβενία),	νικήτρια	αναδείχτηκε	η	Ρωσσία	με	πολύ	μεγάλη	

πλειοψηφία.	Επόμενα	το	2021	το	παγκόσμιο	μελισσοκομικό	συνέδριο	θα	φιλοξενηθεί	στην	

Το	 επόμενο	 ραντεβού	 μας	 όμως	 με	 την	 ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ	 είναι	 το	 2019,	 στο	 Μοντεάλ	

του	Καναδά	(όπως	αποφασίστηκε	το	2015	στην	Ντεζεόν).		

		 		

Εικόνα 4.  Η Φανή Χατζήνα και η 

Μαρία Μπουγά λαμβάνουν το 

αντίγραφο του βιβλίου "

Life" ως δώρο για την συμμετο

τους στη συγγραφή του

Εικόνα 

από τη Γενική 

Συνέλευση της 

ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ

life",	το	οποίο	ήταν	ιδέα	
και	 για	 το	 οποίο	 συνεργάστηκαν	 66	

συγγραφείς	από	32	χώρες.	Μία	σύντομη	παρουσίαση	του	βιβλίου	και	η	προσφορά	αντιγράφων	του	
στο	 περίπτερο	 των	 Σλοβένων	 μελισσοκόμων.	 	 Αν	 και	 το	 βιβλίο	

πρώτη	έκδοση	ήταν	στα	Σλοβένικα,	1	μήνα	πριν	την	ΑΠΙΜΟΝΤΙΑ	
Ελληνική	 συμμετοχή:	 	Η	 Μαρία	

ενώ	οι	Φανή	Χατζήνα	
Beekeeping"	σελ.	84-92.	(Εικ.	4).	

,	ο	Γιώργος	Μαυροφρύδης	
ενώ	χρησιμοποήθηκαν	επίσης	μία	φωτογραφία	του	Θανάση	Μπίκου	και	ένα	σχέδιο	του	Χαράλαμπου	

Μπουγά	 θα	 βρείτε	 στην	
hellenic-beeresearch.gr;	 το	

Με	 την	 ευκαιρία	 του	 Παγκόσμιου	 Συνέδριου,	 γίνεται	και	 η	 Συνέλευση	 των	 μελών	 της	 ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ,	

	 των	 Επιστημονικών	

Από	τις	εκλογές	αναδείχτηκε	νέος	αντιπρόεδρος	

από	 την	 Σλοβενία.	 Επίσης	 από	 τις	 4	 χώρες	 που	 διεκδίκησαν	 της	 διοργάνωση	 του	

ου	(Δανία,	Ρωσσία,	Σερβία,	Σλοβενία),	νικήτρια	αναδείχτηκε	η	Ρωσσία	με	πολύ	μεγάλη	

πλειοψηφία.	Επόμενα	το	2021	το	παγκόσμιο	μελισσοκομικό	συνέδριο	θα	φιλοξενηθεί	στην	Ούφα	του	

Το	 επόμενο	 ραντεβού	 μας	 όμως	 με	 την	 ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ	 είναι	 το	 2019,	 στο	 Μοντεάλ	

Εικόνα 4.  Η Φανή Χατζήνα και η 

Μαρία Μπουγά λαμβάνουν το 

αντίγραφο του βιβλίου "No Bees, No 

" ως δώρο για την συμμετοχή 

τους στη συγγραφή του 

Εικόνα 5. Άποψη 

από τη Γενική 

Συνέλευση της 

ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ 



Εκδρομή		

Στα	 πλαίσια	 του	 συνεδρίου	 οργανώθηκε	 και	 εκδρομή	 στην	 ασιατική	 Τουρκία,	 	 στην	 περιοχή	 Σίλε,	
όπου	 ιδρύεται	 ιδιαίτερο	 Κέντρο	 για	 την	 ΑΠΙΜΟΝΔΙΑ.	 Η	 περιοχή	 Σίλε	 είναι	 γνωστή	 στον	
μελισσοκομικό	κόσμο	για	την	μελισσοκομική	της	παράδοση	 αλλά	και	για	τα	 ιδιαίτερα	υφαντά	της.	
Στην	εκδρομή	αυτή	πείρα	μέρος	14	λεωφορεία	κια	έγιναν	και	δύο	ακόμα	επισκέψεις.	Η	πρώτη	έξω	
από	 την	 περιοχή	 Σίλε	 όπου	 είχαν	 συγκεντρωθεί	 μελισσοκομεία	 από	 διαφορετικούς	 πληθυσμούς	
μελισσών	που	υπάρχουν	στην	Τουρκία.	 	H	δεύτερη	επίσκεψη	πραγματοποιήθηκε	στην	μεγαλύτερη	
Τουρκική	 εταιρεία	 αναλύσεων	 και	 συσκευασίας	 μελιού,	 στην	 Balparmak,	 η	 οποία	 ήταν	 και	 ο	
πλατινένιος	 χορηγός	 του	 Συνεδρίου,	 όπως	 και	 των	 αναλύσεων	 όλων	 των	 δειγμάτων	 που	 πήραν	
μέρος	στους	διαγωνισμός.	Τα	υπερσύχρονα	εργαστήριά	τους,	καθώς	και	η	έκδοση	του	βιβλίου	με	τον	
γυρεολογικό	 άτλαντα,	 τα	 χαρακτηριστικά	 κάθε	 τύπου	 μελιού	 και	 τον	 ηλεκτρονικό	 τρόπο	
αναγνώρισης	 του	 κάθε	 μελιού	 μέσω	 του	 κωδικού	 της	 συσκευασίας	 του	 άφησαν	 άφωνους	 τους	
επισκέπτες.			

	

	

	

	

	

	

	


