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Στην Ελλάδα του σήμερα π ολλοί είναι οι νέοι και όχι μόνο οι οπ οίοι σκέπ τονται την επ ιστροφή τους στην ύπ αιθρο στα μέρη π ου
κάπ οιοι απ ό αυτούς γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Η ενασχόληση με κάπ οιο επ άγγελμα στην ύπ αιθρο ήταν ανέκαθεν το ζητούμενο για
την π αραμονή τους εκεί.
Σήμερα μια σειρά ευρωπ αϊκών π ρογραμμάτων έρχεται σταδιακά να τονώσει αυτό το ρεύμα και να δημιουργήσει επ ιχειρήσεις π ου θα
μπ ορέσουν να εξασφαλίσουν την π αραμονή τους στην ύπ αιθρο. Η μελισσοκομία απ οτελεί έναν απ ό τους σημαντικότερους κλάδους
της π ρωτογενούς π αραγωγής για τη χώρα μας. Το ελληνικό μέλι θεωρείται ένα απ ό τα καλύτερα του κόσμου. Η ανωτερότητα του
ελληνικού μελιού οφείλεται στη μεγάλη βιοπ οικιλότητα (μεγάλος αριθμός διαφορετικών φυτών), στις εδαφολογικές και κλιματικές
συνθήκες της χώρας μας και στο υψηλό γνωστικό επ ίπ εδο, τον επ αγγελματισμό και το μεράκι του Ελληνα μελισσοκόμου. Η
ενασχόληση με αυτό απ αιτεί κεφάλαιο και γνώσεις.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, συχνά δίνονται απ ό εξειδικευμένους φορείς σε διάφορα μέρη της χώρας σεμινάρια π ου αφορούν την
Εισαγωγή στη μελισσοκομία, τη Βασική φυσιολογία της μέλισσας, καθώς και το κόστος εξοπ λισμού, υπ ολογισμός ετήσιου κόστους.
Γενικότερα τα σεμινάρια αυτά έχουν σαν στόχο να μας υπ οδείξουν τρόπ ους για να γίνουμε κατ' επ άγγελμα μελισσοκόμοι. Σε ό,τι αφορά
τα επ ιχορηγούμενα π ρογράμματα εδώ, η μελισσοκομία επ ιχορηγείται και π ροωθείται απ ό δύο διαφορετικούς φορείς χρηματοδότησης.
Πρώτον μέσα απ ό το μέτρο 123 του π ρογράμματος Αλέξανδρος Μπ αλτατζής επ ιχορηγεί τη μεταπ οίηση του Μελιού και την π αραγωγή
π ροϊόντων με π ρώτη ύλη το μέλι ή υπ οκατάστατα του Μελιού.
Αναμένεται η π ροκήρυξη του συγκεκριμένου π ρογράμματος τους ερχόμενους μήνες . Δεύτερον ο νέος επ ενδυτικός νόμος επ ιχορηγεί
και αυτός τη μεταπ οίηση του Μελιού και μάλιστα οι υπ οψήφιοι επ ενδυτές μπ ορούν να υπ οβάλουν π ροτάσεις μέχρι και τις 30-10-13 με
min επ ένδυσης 100.000 ευρώ και π οσοστά επ ιχορήγησης π ου φτάνουν μέχρι και το 50%. Η π αραγωγή του μελιού επ ιχορηγείται μέσω
των λεγόμενων σχεδίων βελτίωσης και αφορά νέους αγρότες, αλλά και νομικά π ρόσωπ α π ου απ ασχολούνται για π ρώτη φορά με το
συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο νέος κύκλος των σχεδίων βελτίωσης αναμένεται και αυτός του επ όμενους μήνες.
Γενικότερα θα π ρέπ ει να τονιστεί ότι π ρόκειται για απ ασχόληση η οπ οία όταν γίνεται ορθολογικά μπ ορεί να εξασφαλίσει ένα
ικανοπ οιητικό οικογενειακό εισόδημα. Για τα π ρώτα απ οτελέσματα θα απ αιτηθούν γνώση και εμπ ειρία, εξοικείωση με την κοινωνία των
μελισσών, ώστε να ελαχιστοπ οιηθούν οι λαθεμένες ενέργειες π ου θα οδηγούσαν σε απ οτυχίες του εγχειρήματος. Οταν λοιπ όν η
μελισσοκομία εξασκείται με μεράκι και χρήζει της οικονομικής βοήθειας της χώρας δημιουργεί όλες εκείνες τις π ροϋπ οθέσεις
εξασφάλισης ενός π ολύ καλού οικογενειακού εισοδήματος και δημιουργεί τις βάσεις μιας ήπ ιας κοινωνικής ανάπ τυξης της υπ αίθρου.

