
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

23 Ιανουαρίου 2016 

 

Στις 23 Ιανουαρίου 2016, Σάββατο και ώρα 8:30 π.μ., στο ΚΕΓΕ Λεμεσού έγινε η Ετήσια Εκλογική, Γενική Συνέλευση των 

μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που 

κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα. Το Πρόγραμμα το οποίο ταχυδρομήθηκε, είχε ως εξής: 

 ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ   

2233  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166   

8:30 – 9:00  Προσέλευση - Εγγραφές  

Δηλώσεις υποψηφιότητας για ανάδειξη του νέου ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ.  

 για τα έτη 2016-2018  

9:00 – 9:30  Εισαγωγική Ομιλία και Απολογισμός:  

 κ. Χαράλαμπος Χριστοδούλου, Πρόεδρος Παγκυπρίου Συνδέσμου   Μελισσοκόμων  

Χαιρετισμοί Επισήμων  

9:30 – 9:40  Ταμειακή Έκθεση:  

κ. Πανίκος Κωνσταντίνου, Ταμίας Παγκυπρίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων  

9:40-10.30 (Προαιρετική αποχώρηση επισήμων) 

Εκλογική Διαδικασία  

10.30-11.00 

10.30-10.40  

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

(Συνεδρία νέας επιτροπής με την Εφορευτική Επιτροπή για εκλογή προέδρου)  

 Έναρξη διαλέξεων  

11.00 – 11.30  Παρουσίαση 1
ου

 θέματος –  Ομιλητής: κ. Αθανασία Αγγέλου 

«Το έργο του Κέντρου Μελισσοκομίας»  

Ακολουθεί συζήτηση  

11.30 – 12.00  Παρουσίαση 2
ου

 θέματος –  Ομιλητής: Δρ. Ανδρέας Θρασυβούλου 

«Πιστοποίηση προϊόντων κυψέλης»  

Ακολουθεί συζήτηση  

12.00 – 12.20  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

12.20 – 12.40  Παρουσίαση 3
ου

 θέματος – Ομιλητής: κ. Ντομινίκ Μισιελλέττο  

«Σκέψεις και εμπειρίες για μια πραγματική Βιολογική Μελισσοκομία»   

Ακολουθεί συζήτηση  

12.40 – 13.30  Ανοικτή συζήτηση  με τους παρευρισκόμενους 

Λήξη Συνέλευσης  



 

 

Εκλογική διαδικασία για σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. για τα έτη 2016-2018 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 

α) Κάθε ενεργό μέλος δικαιούται να υποβάλει γραπτώς αίτηση για υποψηφιότητα με την παρουσίαση απόδειξης 

τακτοποίησης της ετήσιας συνδρομής 2016-2017, στην είσοδο της αίθουσας.  

β) Ο σχετικός κατάλογος θα παραδοθεί στην Εφορευτική Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Καταστατικού.  

γ) Η Εφορευτική Επιτροπή θα παραχωρήσει ισόποσο χρόνο, 3 λεπτά για σύντομη παρουσίαση του κάθε υποψηφίου, 

καθώς και του οράματος του για την επόμενη διετία, ενώπιων της Συνέλευσης. Προτρέπουμε τους υποψήφιους όπως 

προσέλθουν προετοιμασμένοι με γραπτό κείμενο, εάν αυτοί το επιθυμούν.  

δ) Η Εφ. Επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να ανακηρύξει τα νέα μέλη, είτε μετά από ψηφοφορία (κάλπη), 

είτε χωρίς εκλογές εάν οι υποψήφιοι δεν υπερβαίνουν τον αριθμό που ορίζεται στο Καταστατικό.  

ε) Μετά την ανακήρυξη της νέας επιτροπής, το Σώμα θα συνέλθει υπό την προεδρεία της Εφορευτικής Επιτροπής για 

να ορίσει το νέο πρόεδρο. 

ζ) Ψηφοδέλτια θα δίνονται ΜΟΝΟ σε όσους παρουσιάζουν απόδειξη τακτοποίησης της ετήσιας συνδρομής τους για το 

έτος 2016-2017. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Γενική & Εκλογική Συνέλευση του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ., καθώς και για την Ημερίδα μπορείτε 

να βρείτε στην ιστοσελίδα www.cybeeas.org  

 

Την Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους ο Έντιμος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, κ. 

Γιαννάκης Γαβριήλ, οι βουλευτές κ. Αντρέας Καυκαλιάς, κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο Έντιμος Υπουργός Γεωργίας κ. 

Νίκος Κουγιάλης, οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό στους παρευρισκομένους μελισσοκόμους. Επίσης 

παρευρέθηκαν προϊστάμενοι και λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο καθηγητής κ. 

Ανδρέας Θρασυβούλου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.  

 

Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων, κύριος Χαράλαμπος Χριστοδούλου πριν από 

την κατάθεση λογοδοσίας προς τα μέλη του Συνδέσμου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, κατέθεσε 

τη Λογοδοσία του για τα πεπραγμένα της περιόδου 2014-2015 η οποία και επισυνάπτεται.  

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι χαιρετισμοί από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας κ. Γαβριήλ, τον 

βουλευτή κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και από τον Υπουργό  Γεωργίας, κ. Κουγιάλη. Ακολούθως, ο καθηγητής κ. Ανδρέας 

Θρασυβούλου έκανε παρουσίαση με τίτλο «Η πιστοποίηση του εγχώριου μελιού ως αναγκαιότητα διάκρισης από το 

εισαγόμενο». Στη συνέχεια έγινε η αποχώρηση των επισήμων και διάλειμμα. 

 

http://www.cybeeas.org/
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Ακολούθως ο Ταμίας συνάδελφος κ. Πανίκος Κωνσταντίνους υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση τον Απολογισμό – 

Ισολογισμό του απερχόμενου έτους 2015 που είναι ο εξής: 

Α. Έσοδα € 53,485 

Β. Έξοδα € 46,328 

Γ. Πλεόνασμα Εσόδων/Εξόδων € 7,157 

 

Στη συνέχεια ο απερχόμενος γραμματέας έθεσε στα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. τις πιο κάτω καταστατικές τροποποιήσεις 

σύμφωνα με το πρακτικό που απορρέει κατά τη συνεδρία του ΔΣ στις 22/12/2015 :  

 

Καταστατικές Τροποποιήσεις 

Πρακτικά συνεδρίας 22 Δεκεμβρίου 2015 

 

Το ΔΣ του Παγκυπρίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων κατά την τακτική του συνεδρία στις 22/12/2015 ψήφισε και κατά 

πλειοψηφία εισηγείται όπως τροποποιηθεί το σημείο 11 του «ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ» στο Καταστατικό του 

Συνδέσμου,   

Υφιστάμενο σημείο: 

11. Διοικητικό Συμβούλιο. 

(α) Ο «Σύνδεσμος» διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 11 μέλη. Εκτός από τα 11 μέλη υπάρχουν 3 

επιλαχόντες, που σε περίπτωση αποχώρησης ή διαγραφής κάποιου από τους 11 γίνεται συμπλήρωση της θέσης του με 

τον πρώτο από αυτούς.  

 

Να αντικατασταθεί με :  

11. Διοικητικό Συμβούλιο. 

(α) Ο «Σύνδεσμος» διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 9 μέλη. Εκτός από τα 9 μέλη υπάρχουν 2 

επιλαχόντες, που σε περίπτωση αποχώρησης ή διαγραφής κάποιου από τους 9 γίνεται συμπλήρωση της θέσης του με 

τον πρώτο από αυτούς.  

 

Αποτέλεσμα ήταν να μην γίνει καμία αλλαγή/τροποποίηση στο καταστατικό και να παραμείνει ως έχει.   

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με βάση το καταστατικό του 

Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων υποδείχτηκαν και εγκρίθηκαν τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής από τη 

Γ.Σ.  Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείτο από: 

 

1. Χριστόφορος Καρυδάς, ο οποίος και προήδρευσε. 

2. Αθανασία Αγγέλου 

3. Χριστιάνα Σταυρινίδου 



 

Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ο Προεδρεύων, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της εκλογικής 

διαδικασίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν άτομα τα οποία τακτοποίησαν την ετήσια συνδρομή τους. Σε σύνολο ταμειακά 

τακτοποιημένων 85 ατόμων, υποβλήθηκαν 16 γραπτές αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΠΑ.ΣΥ.Μ.Ε.  

Οι δηλώσεις των υποψηφιοτήτων ήταν οι πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ε.Ε. και η Γ.Σ. ζήτησε από τους υποψηφίους να συστηθούν στα μέλη και να πουν λίγα λόγια για το όραμα τους. 

 

Ακολούθως ο προεδρεύων έδωσε εντολή στην Εφορευτική Επιτροπή όπως δώσει τα ψηφοδέλτια μόνο σε όσους είχαν 

τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους στον ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. για το 2016 και αφού παρουσίαζαν την απόδειξη πληρωμής 

της.  

 Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Α. Γεωργίου λόγω ανωτέρας βίας 

αποχώρησε επειγόντως από τη Συνέλευση.   

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Παγκυπρίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων  2016-2018 

    

1 ΤΤΟΦΑΛΗΣ ΜΑΛΑΚΤΟΣ   

2 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑ   

3 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ   

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

5 ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΦΤΑΜΑΝΤΗΛΟΣ   

6 ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   

7 ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ   

8 ΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   

9 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ   

10 ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ   

11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ   

12 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΤΑΣ   

13 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ   

14 ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

15 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   

16 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑ   



Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή να αποχωρήσουν τα μέλη και να παραμείνουν στην αίθουσα το 

11μελές Συμβούλιο, καθώς και η Ε.Ε ώστε να αναδείξουν πρόεδρο για να συνεχιστούν οι εργασίες της Γενικής 

Συνέλευσης. Αμέσως ο προεδρεύων ζήτησε από το 11μελές να προτείνει υποψηφίους για την προεδρεία.  

 

 Ο κ. Δημήτρης Παπαπακώστας πρότεινε τον κ. Χαράλαμπο Χριστοδούλου. Ο κ. Κυριάκος Προκοπίου πρότεινε τον κ. 

Κώστα Οικονομίδη. Τότε η Εφορευτική Επιτροπή ενημερώθηκε και για την απουσία του κ. Γεώργιου Α. Γεωργίου, οπότε 

και οι παρευρισκόμενοι ήταν 10 σε αριθμό. Ο προεδρεύων ανακοίνωσε ότι υπάρχουν δυο υποψήφιοι για τη θέση του 

προέδρου, οι οποίοι είναι: 

 κ. Κώστας Οικονομίδης 

 κ. Χαράλαμπος Χριστοδούλου 

 

Τότε ο προεδρεύων έδωσε εντολή όπως η Εφορευτική Επιτροπή δώσει ψηφοδέλτια για μυστική ψηφοφορία για 

εκλογή του νέου προέδρου. Το αποτέλεσμα ήταν η ισοψηφία. 

Διοικητικό Συμβούλιο Παγκυπρίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων  2016-2018 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ  

1 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 61  

2 ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 58  

3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 46  

4 ΤΤΟΦΑΛΗΣ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 43  

5 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 42  

6 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 40  

7 ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΦΤΑΜΑΝΤΗΛΟΣ 40  

8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 31  

9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30  

10 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑ 30  

11 ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28  

12 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 27  

13 ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 24  

14 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 23  

15 ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 22  

16 ΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16  



 Στη συνέχεια ο προεδρεύων ρώτησε τους παρευρισκόμενους για τηλεφωνική επικοινωνία με το μέλος του ΔΣ που 

απουσίαζε, κ. Γεώργιο Α. Γεωργίου ώστε να  δηλώσει την προτίμηση του για το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Η 

απάντηση ήταν αρνητική από τους παρευρισκόμενους, οπότε και η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε και ανακοίνωσε 

ότι τη Δευτέρα η ώρα 5.00 μμ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο γραφείο του Κέντρου Μελισσοκομίας στην 

Λεωφόρο Σταυρού 34, τκ 2035 στη Λευκωσία για να καταρτιστεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα.  

 

Κατόπιν ακολούθησε η παρουσίαση του καθηγητή κ. Ανδρέα Θρασυβούλου, του κ. Ντομινίκ και της κ. Αθανασίας 

Αγγέλου. Με το  πέρας των παρουσιάσεων κόπηκε η βασιλόπιττα και έληξε η Συνέλευση. 

 

 

Εφορευτική Επιτροπή 

 

                                                                                                                               

 

                      ________________________                 ___________________              _______________________ 

                            κ. Χριστόφορος Καρυδάς                       κ. Αθανασία Αγγέλου                 κ. Χριστιάνα Σταυρινίδου 

                                   (προεδρεύων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έκθεση Πεπραγμένων 

 

Η Παρούσα Έκθεση πεπραγμένων ετοιμάστηκε και διαβάστηκε από τον Πρόεδρο του ΠΣΜ, κύριο Χαράλαμπο 

Χριστοδούλου κατά την Ετήσια, Εκλογική, Γενική Συνέλευση στις 23 Ιανουαρίου 2016. Αποτυπώνει τις ενέργειες του 

Παγκυπρίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων – Κέντρου Μελισσοκομίας για το έτος 2053, ως εξής: 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ετήσια, γενική, εκλογική μας συνέλευση. Με την ευκαιρία της νέας χρονιάς 

εύχομαι ολόψυχα σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, χαρά και κάθε οικογενειακή και προσωπική ευτυχία. 

Σε κάθε γενική συνέλευση είθισται ο πρόεδρος να καταθέτει ενώπιων σας τα πεπραγμένα της χρονιάς που μας πέρασε. 

Μια τυπική διαδικασία υψίστης σημασίας που ακολούθησα πιστά όλα τα χρόνια που σας υπηρετώ ως πρόεδρος. 

Ανασκοπώντας προηγούμενες ομιλίες μου βρήκα ότι προτάσεις, διαπιστώσεις, διαβήματα που πάντα γίνονταν έγκαιρα 

και τεκμηριωμένα, περνούσαν από την συντριπτική πλειοψηφία όλων εσάς, αν μη τι άλλο, απαρατήρητα. Η απολογία 

του προέδρου γίνεται τόσο για έλεγχο και κριτική του παραγόμενου έργου, όσο και για προβληματισμό, με απώτερο 

σκοπό οι ιδέες να βελτιώνονται, οι γνώσεις να διαχέονται σε όλους, η ζωή να βελτιώνεται.  

Σήμερα αγαπητοί φίλοι αποφάσισα με πλήρη επίγνωση των πράξεων μου και με προσωπική  μου ευθύνη να σας πω τι 

δεν κάνατε όλοι εσείς, για να έχουν αποτέλεσμα και εφαρμογή, οι δικές μας προσπάθειες και πρωτοβουλίες.  

Φορέας Πιστοποίησης της Αυθεντικότητας του Κυπριακού Μελιού:  

Μια πρόταση που σας κοινοποιήθηκε πάμπολλες φορές και μάλιστα σε γενική συνέλευση το 2013 στο Περιβαλλοντικό 

Κέντρο Σκαρίνου και ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Κυπριακή Μελισσοκομία. Μια πρόταση που σίγουρα 

μπορούσε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και θα αναχαίτιζε τις αχαλίνωτες εισαγωγές μελιού, την παραπλάνηση του 

καταναλωτή, την μείωση των εισοδημάτων σας, την καπηλεία της εξαιρετικής φήμης του Κυπριακού μελιού. Τι κάνατε 

κύριοι συνάδελφοι πέραν από την παθητική στάση σας; Τι κάνατε κύριοι των αρμόδιων υπηρεσιών, όταν 

επανειλημμένα σας ζητούσα την βοήθεια και την συνδρομή σας; Ευτυχώς που η Βουλή, έστω και αργοπορημένα 

προσπαθεί να το εφαρμόσει για όλα τα κυπριακά προϊόντα. Εύχομαι όλοι να επικεντρωθείτε στα θετικά και μαζί να 

αντιστρέψουμε τα όποια αρνητικά ή τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες πιθανόν να προκύψουν. 

Αναγραφή της χώρας τρύγου στις συσκευασίες μελιού : 

Για χρόνια προσπαθούσαμε απεγνωσμένα να  καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας τρύγου στις συσκευασίες 

μελιού. Άπειρες οι συσκέψεις και πάντοτε ένα ηχηρό όχι από τη νομική υπηρεσία του κράτους που συνοδευόταν 

μάλιστα με απειλές για κυρώσεις κατά της χώρας μας. Πρόσφατα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε Νόμο και 

κανονισμούς ώστε στο μέλι που παράγεται στην Κύπρο να αναγράφεται ότι αποτελεί κυπριακή παραγωγή. Ο Νόμος 

περιλαμβάνει και μέλια τα οποία εισάγονται και επανασυσκευάζονται στην Δημοκρατία και υποχρεούνται να 

αναγράφουν την χώρα ή τις χώρες τρύγου. Θα πρέπει οι λειτουργοί του Κράτους από οποιονδήποτε πόστο και να 

υπηρετούν να μην αναζητούν τρόπους πως θα απορρίψουν μια πρόταση αλλά πως θα την προωθήσουν , πως θα την 

βελτιώσουν για να προστατεύει η εγχώρια παραγωγή και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Πρώτιστα κύριοι είστε λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, ταγμένοι να υπηρετείται τον Κυπριακό λαό. 

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Χατζηγιάννη, τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και το 

σύνολο των βουλευτών που έδωσαν ένα τέλος στο διαχρονικό πρόβλημα που είχαμε. Καλούμε τις υπηρεσίες που είναι 



εντεταλμένες να ελέγχουν την εφαρμογή του Νόμου να το πράξουν άμεσα και χωρίς την φθηνή δικαιολογία ότι δεν 

έχουμε προσωπικό.   

 

Εισαγωγές μελιού:  

 

Με αφορμή την δημοσιοποίηση των στοιχείων από την Στατιστική Υπηρεσία, που αφορούν τις εισαγωγές μελιών για την 

περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015 και την ξεκάθαρη εικόνα ότι εισήχθησαν 375 τόνοι από διάφορες χώρες 

αποστείλαμε σχετικές επιστολές στις Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες ζητώντας να πληροφορηθούμε σε ποιους 

ελέγχους υποβλήθηκαν οι υπό αναφορά παρτίδες, ποια ήταν τα αποτελέσματα και κάτω από ποιες συνθήκες 

διατέθηκαν στην Κυπριακή αγορά και εάν πληρούσαν τις υφιστάμενες πρόνοιες του Νόμου. Η απάντηση αγαπητοί 

φίλοι ήρθε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και διαβάζω επί λέξη …. Ακολούθησε τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον 

αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας ζητώντας επεξηγήσεις τόσο για τα δείγματα, όσο και για τις ουσίες στις οποίες 

υποβλήθηκαν για έλεγχο. Η απάντηση ήταν η ίδια με ότι περιγραφόταν στην επιστολή και μάλιστα ξεκαθάρισε μετά 

από ερώτημα μου ότι δεν αναζήτησαν τους μεταβολήτες στους οποίους διασπάται η ουσία αμιτράζη. Προς γνώση όλων 

σας η αμιτράζη διασπάται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δυο μεταβολήτες ακετόνη και ξυλένη. Το ερώτημα που 

προκύπτει είναι γιατί αναζητούσαμε μια ουσία την οποία εκ προοιμίου γνωρίζαμε ή έπρεπε να γνωρίζουμε ότι δεν 

υπάρχει; Γιατί δεν αναζητήσαμε και άλλες ουσίες; Πως προστατεύουμε την εγχώρια αγορά, τον παραγωγό και τον 

καταναλωτή; Απαιτούμε άμεσα όπως κατ’ επανάληψη ζητήσαμε και μάλιστα σε σύσκεψη στο Τμήμα Γεωργίας στην 

παρουσία του Τελωνείου, του Υγειονομείου, του Κτηνιατρείου και του Κρατικού Χημείου να υιοθετηθεί ένας οδικός 

χάρτης που να περιλαμβάνει τους χειρισμούς που πρέπει να γίνονται όταν αυτά τα προϊόντα εισάγονται στο νησί μας.  

Χλωρίδα :  

Όπως όλοι γνωρίζεται, το νησί μας την τελευταία δεκαετία μαστίζεται πολύ έντονα από τις κλιματολογικές αλλαγές, την 

συστηματική καταστροφή των μεγάλων φυτειών εσπεριδοειδών, τις εκχερσώσεις παραδοσιακών θυμαρότοπων, 

τάχατες για να φυτεύουν σιτηρά, τις πυρκαγιές και την τσιμεντοποίηση των πάντων. Τι κάνατε αγαπητοί συνάδελφοι, 

πλην μερικών εξαιρέσεων;  Έχουμε την τύχη ανάμεσα μας να βρίσκονται ακούραστοι άνθρωποι, που δεν διστάζουν να 

μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες επί του  θέματος, τόσο στο μικρό μας νησί, όσο και στον ελλαδικό χώρο και αναφέρω 

τους συνάδελφους Αντρέα Χριστοφή, Γιαννάκη Βαρνάβα, Λεόντιο Ιωάννου, Αντώνη Ηλία και άλλους.  

Τι κάνει το κράτος, πως ενθαρρύνει και πως υποβοηθεί αυτή την προσπάθεια να δημιουργήσουμε εναλλακτικές 

επιλογές και την ουσιαστική προστασία της υφιστάμενης χλωρίδας. Η μελισσοκομική χλωρίδα είναι η μοναδική βάση 

στην οποία εδράζεται η μελισσοκομία. Απαιτείται όμως σωστός σχεδιασμός και όραμα. Μεμονωμένες και σπασμωδικές 

ενέργειες ουδόλως επιλύουν το πρόβλημα.  

Εχθροί και ασθένειες: 

Για χρόνια αγαπητοί φίλοι αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα χωρίς στρατηγική με το βλέποντας και κάνοντας, χωρίς να 

μετρούμε το αποτέλεσμα ή τις συνέπειες μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες. Μας ενδιέφερε το σήμερα, όχι το αύριο. 

Για πρώτη φορά και μετά από υπέρμετρη προσπάθεια κάναμε μια μικρή αξιολόγηση,  με τον καθηγητή κτηνιατρικής, Dr 

Marc Colin. Αφορούσε επισκέψεις σε μελισσοκομεία, σε όλη την Κύπρο και  μάλιστα με την  συνοδεία μεγάλου αριθμού 



κτηνιάτρων και άλλων λειτουργών. Ο καθηγητής απέστειλε και σχετική έκθεση, μάλιστα έκανε και εξειδικευμένες 

παρουσιάσεις στους εμπλεκόμενους κτηνίατρους. Ένα χρόνο μετά, κύριοι υπηρεσιακοί, που είναι η δική σας 

αξιολόγηση; Που είναι τα διορθωτικά σας μέτρα, που είναι το όραμα σας για την επόμενη  μέρα, που είναι επιτέλους ο 

προϊστάμενος  ή ο αρμόδιος κτηνίατρος; Που είσαστε όλοι εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, που από πρωίας μέχρι νυκτός 

κατηγορείται τον πρόεδρο και τον σύνδεσμο ότι δεν κάνουν τίποτα. Εμείς καταθέσαμε προτάσεις, καταθέσαμε 

αιτήματα, όμως χωρίς την δική σας ουσιαστική στήριξη, καταλήγουν χαρτιά σε ξεφτισμένους φακέλους.  

Εμείς προσπαθήσαμε να ενθαρρύνουμε εταιρίες να εισάξουν εγγεγραμμένα σκευάσματα,  ώστε να έχετε επιλογές, να 

αποφευχθεί ανάπτυξη ανθεκτικότητας και να περιοριστούν τα υπολείμματα, τόσο στο κερί, όσο και στο τελικό προϊόν. 

Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στο πολύ σοβαρό πρόβλημα με τους μελισσοφάγους που αποτέλεσε και έναν από τους 

λόγους της εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 18 Μαΐου, όπου στην συντριπτική σας πλειοψηφία ήσασταν 

απόντες και να πω ότι πέραν από μια αναφορά σε κάποιες ιστοσελίδες του Υπουργείου και παρά την έκκληση μας για 

πλήρη ενημέρωση, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα ώστε με ακρίβεια να διατυπώσουμε ολοκληρωμένη άποψη για το 

πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των ζημιών από τους μελισσοφάγους.  

Καύσιμα κίνησης:  

Είμαστε όλοι μάρτυρες της μεγάλης κατρακύλας των τιμών στις διεθνής αγορές και εμείς πολίτες του μνημονίου, της 

λιτότητας, των συσσιτίων δεν μπορούμε να κινήσουμε τα οχήματα μας λόγω χαμηλών ή ανύπαρκτων εισοδημάτων, 

λόγω ψηλής τιμής των καυσίμων και η δέσμευση του κύριου υπουργού για παραχώρηση πετρελαίου κίνησης στους 

αγρότες βρίσκεται σε αγρανάπαυση, γιατί κάποιοι δεν συμφωνούν ως προς το ποιοι είναι οι δικαιούχοι, και το 

τραγελαφικό, η μελισσοκομία θα είναι στους δικαιούχους, ενώ οι μελισσοκόμοι όχι. Γιατί σωπάτε αγαπητοί 

συνάδελφοι; Γιατί ανέχεστε αυτή την κατάσταση; Γιατί κύριοι των Αγροτικών Οργανώσεων, κύριοι βουλευτές, κύριοι 

των υπουργείων διαιωνίζεται το πρόβλημα; Για τον μελισσοκόμο που υποχρεώνεται πλέον σε νομαδική μελισσοκομία, 

τα καύσιμα είναι το πρώτο και μεγάλο κόστος. 

Ενημέρωση – διάχυση γνώσεων: 

Η ενημέρωση, η επιμόρφωση, η διάχυση γνώσεων και εμπειριών είναι βασικό κλειδί στην επιτυχία του οποιουδήποτε, 

πόσο μάλλον σε εμάς που αφορά τόσα πολλά και σημαντικά πράγματα. Νέες τεχνικές – νέοι εχθροί, ασθένειες – 

ανταγωνισμός, νέα προϊόντα, προώθηση νέων εφαρμογών – μελισσοθεραπεία. Για όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, εμείς 

αγωνιζόμαστε καθημερινά να συγκεντρώσουμε στοιχεία, να εξασφαλίσουμε εμπειρογνώμονες, να διοργανώσουμε 

συνέδρια, ημερίδες. Όμως αγαπητοί φίλοι, όλα αυτά αποβαίνουν μάταια γιατί αρκετοί από εσάς δεν έχετε την 

καλοσύνη να καταβάλετε την συνδρομή σας, δεν γίνεστε συνδρομητές στο περιοδικό μας. Στις εκπαιδεύσεις που 

οργανώνονται από το Κέντρο Μελισσοκομίας ελάχιστοι ανταποκρίνεστε, παρόλο που επιλέγουμε να γίνονται στις 

πόλεις σας. Πρέπει όλοι αγαπητοί φίλοι, να προσπαθήσουμε και προτού κατηγορήσουμε άλλους ότι δεν έκαναν τίποτα, 

ας αναρωτηθούμε εμείς τι κάναμε.     

Προώθηση προϊόντων – Φεστιβάλ Μελιού – Επισκέψεις σε σχολεία και οργανωμένες ομάδες : 

Τα τελευταία χρόνια κάνουμε συστηματικές προσπάθειες για προβολή και προώθηση των προϊόντων κυψέλης σε 

σχολεία, πανεπιστήμια, οργανωμένες ομάδες. Πρόσφατα συμμετείχαμε με το προσωπικό του Κέντρου στις εργασίες 

του Πανελλήνιου Συνεδρίου Μελισσοκομίας και στην έκθεση μελιού σε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε επιπρόσθετες 



γνώσεις και εμπειρίες ώστε να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και στην Κύπρο. Αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει 

κόστα – συμμετοχές από μέρους σας, προσωπική – εθελοντική δουλειά από εμάς και το όποιο όφελος γενικό προς 

όλους ανεξάρτητα αν πλήρωσαν έστω και την μικρή τους συνδρομή. Εάν φίλοι μου θέλουμε προβολή, εάν θέλουμε 

συμμετοχή σε εκθέσεις, εάν θέλουμε ενημερωτικά έντυπα, εάν θέλουμε διαφήμιση στην τηλεόραση πρέπει να είναι 

από κοινού, όπως κοινή θα είναι και η ωφέλεια.  

Μελισσοθεραπεία: 

Είναι ένας τομέας που σε άλλες χώρες τυγχάνει πλήρως αξιολόγησης και συμβάλει τα μέγιστα στην βελτίωση της 

εισοδηματικής κατάστασης των μελισσοκόμων, ενώ παράλληλα συμβάλλει  στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας με 

εναλλακτικές μορφές θεραπείας. Στην περσινή μας γενική συνέλευση η μελισσοθεραπεία αποτέλεσε το αντικείμενο της 

παρουσίασης του πολύ καλού φίλου της μελισσοκομίας, Δρ Μάριου Χριστοφίνη. Στόχος μας είναι να φέρουμε στο νησί 

και αυτή την τεχνική, ώστε ο μελισσοκόμος του σήμερα να μπορεί να αξιοποιεί πλήρως όλα τα προϊόντα κυψέλης.  

Σας καλώ να αγκαλιάσετε τον Σύνδεσμο. Σας καλώ να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες του Κέντρου Μελισσοκομίας. Μην 

περιμένετε την γεωπόνο να σας πάρει τηλέφωνο, καλέστε την εσείς, ζητήστε της να σας επισκεφθεί στο μελισσοκομείο 

σας, να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα σας.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις μας για συμμετοχή στις 

εκπαιδεύσεις – εκδηλώσεις, όλους όσους ανανεώνουν τις συνδρομές τους στον σύνδεσμο και το περιοδικό. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το προσωπικό του Κέντρου Μελισσοκομίας, την γεωπόνο  μας Αθανασία Αγγέλου και 

την γραμματέα μας Χριστιάνα Σταυρινίδου, τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο που σε αυτά τα δυο χρόνια 

της θητείας μας μετείχαν ενεργά στις τακτικές συνεδρίες και συνέβαλαν εποικοδομητικά στο έργο που παράχθηκε. 

Ευχαριστώ και όλους εσάς που είσαστε παρών στη γενική μας συνέλευση και εύχομαι να βρούμε όλοι μαζί την 

απαιτούμενη δύναμη, να ενώσουμε τα χέρια και να καταστήσουμε την μελισσοκομία, ένα αξιοζήλευτο κλάδο για το 

εθνικό καλό της χώρας μας.   

 


