
SYMBEEOSIS : “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ” 

 Η Αναγεννητική Μελισσοκομία αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στην παραγωγή 

μελισσοκομικών προϊόντων. Πηγαίνοντας ένα βήμα πέρα από τη βιολογική (organic plus) και τη 

νομαδική μελισσοκομία.  

Το μοντέλο που υλοποιούμε έχει ως κύριους στόχους, την αναγέννηση των 

οικοσυστημάτων με την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και τη μείωση των εισροών ενέργειας 

αφήνοντας το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Η νέα προοπτική που θέλουμε να αναδείξουμε συνδέει την τεχνολογία με την 

παράδοση για την αναγέννηση της φύσης. Πρώτα από όλα, δίνεται έμφαση στην επιλογή του 

γενετικού υλικού των βασιλισσών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η καταγωγή και τα 

χαρακτηριστικά τους είναι κατάλληλα για την περιοχή όπου γίνεται η παραγωγή. Με τον τρόπο 

αυτό, συμβάλλουμε στη διάσωση των τοπικών φυλών και στην αύξηση των οικονομικών 

οφελών για τους μελισσοκόμους, με στόχο να οδηγούμαστε στην ανάπτυξη μοναδικών τοπικών 

προϊόντων με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Το παράδειγμα των μελισσών στην κυκλική οικονομία, τόσο ενεργειακά όσο και σε 

επίπεδο πόρων, αποτελεί βασικό πυλώνα των νέων πρωτοκόλλων που εφαρμόζουμε. 

Χρησιμοποιώντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά για την παραγωγή προϊόντων, 

ανακυκλώνουμε και μειώνουμε συνεχώς το αποτύπωμα άνθρακα με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας. 

Πιστεύουμε στην αρχή ενός «εθνικού μετασχηματισμού» της Ελληνικής γεωργίας και 

μελισσοκομίας, που βασίζεται στις σύγχρονες πράσινες και αναγεννητικές πρακτικές 

καλλιέργειας και μελισσοκομίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες, στα δεδομένα και στις 

δυνατότητες της Ελλάδας για την αναγέννηση της οικονομίας και της κοινωνίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, ασπαζόμαστε τις κατευθύνσεις του νέου Green Deal (Πράσινη 

Συμφωνία), όπως και τη Στρατηγική Farm to Fork (από το Αγρόκτημα στο Πιάτο) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. 

Έτσι, πραγματοποιείται η ευθυγράμμιση της διαδικασίας από το μελισσοκομείο μέχρι το τελικό 

προϊόν, τον πελάτη και την κοινωνία με τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης, το θετικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, στον πλανήτη και τον άνθρωπο. Τα νέα τεχνολογικά μέσα αποτελούν το 

μέλλον της παραγωγής τροφίμων , εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των πρώτων υλών, τους 

τρόπους διαχείρισης και βελτίωσης της παραγωγής στο αγρόκτημα και στο μελισσοκομείο και 

την αναγέννηση του περιβάλλοντος.  

Το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα άνθρωπο ως 

μέλος του οικοσυστήματος και συμβάλλει στη συμβίωση της οικονομίας, της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος για να επέλθει η αναγέννηση. Μία αναγέννηση η οποία είναι επιτακτική ανάγκη  

για έναν αειφόρο και βιώσιμο τρόπο ζωής. 

 

 

 



 

 

 

 


