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Οργάνωση Μελισσοσμηνών ή/& Μελισσοκόμων
Δημήτριος Μιχαηλίδης (ΑγροΝέα), Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος)
20 Μαϊ είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας
Οι μέλισσες εμφανίστηκαν στη γη, λένε, πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια,
περίπου, και εξελίχθηκαν από έντομα που έμοιαζαν με σφήκες. Σήμερα σε
όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 20.000 είδη μελισσών και 700 γένη,
ανάμεσα σε αυτές και η κοινή μέλισσα Apis Mellifera L.
H μέλισσα είναι κοινωνικό έντομο και ζει σε πολυάριθμες, καλά οργανωμένες
κοινωνίες τα μελίσσια. Κάθε μελίσσι περιλαμβάνει μερικές χιλιάδες άτομα,
40.000 ή και περισσότερα στις αρχές του καλοκαιριού, τα οποία έχουν
διαφοροποιηθεί σε τρεις τάξεις, τις εργάτριες που αποτελούν το σύνολο
σχεδόν του πληθυσμού, τους κηφήνες και τη βασίλισσα.
Μια μέλισσα μόνη της δεν μπορεί να ζήσει περισσότερο από λίγες ώρες ή
μέρες. Έτσι ζουν πολλές μαζί, δημιουργούν κοινωνίες, τα μελισσοσμήνη,
όπου μέσα σε αυτά, κάθε άτομο είναι επιφορτισμένο με συγκεκριμένες
εργασίες. Όμως, όλες μαζί έχουν ένα και μονό σκοπό, τη βιωσιμότητα και
εξέλιξη του μελισσιού. Στις κοινωνίες των μελισσών εμφανίζονται τρεις
διαφορετικές κοινωνικές τάξεις ή κάστες. Η πρώτη είναι η βασίλισσα, μία και
μοναδική σε κάθε μελίσσι. Τη δεύτερη τάξη αποτελούν τα αρσενικά, οι
κηφήνες και την τρίτη τάξη της κοινωνίας του μελισσοσμήνους την
αποτελούν οι «εργάτριες» μέλισσες.
Οι εργασίες που πραγματοποιούν οι εργάτριες μέλισσες ποικίλει ανάλογα με
την ηλικία τους. Μόλις γεννηθεί αναλαμβάνει τον καθαρισμό των κελιών.
Έπειτα όσο περνάνε οι μέρες αρχίζει να σφραγίζει τα κελιά του γόνου,
περιποιείται γόνο και βασίλισσα, κατασκευάζει και συντηρεί της κηρήθρες.
Επίσης χρησιμοποιώντας το κεντρί της φρουρεί και υπερασπίζεται την
αποικία με αυτοθυσία. Υπάρχουν Εργάτριες μέλισσες: Οι νοικοκυρές του
μελισσιού, Καθαρίστριες μέλισσες, Τροφοί, παραμάνες μέλισσες, Μέλισσες
αρχιτέκτονες, Μέλισσες αποθηκάριοι, Αερίστριες μέλισσες, Μέλισσες
φρουροί, Συλλέκτριες μέλισσες κλπ κλπ κλπ Όλες με την οργάνωση της
Βασίλισσας και βέβαια έχουν και διαδικασίες αντικατάστασης της
βασίλισσας.
2 Ιουλ είναι η Παγκόσμια Ημέρα Συνεργατισμού και το Παγκόσμιο Συνέδριο
του Συνεργατισμού γίνεται αυτές τις ημέρες (1-3 Δεκ 2021) στην Σεούλ,
Κορέας.
Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και κατάντησε να ζει σε πολυάριθμες, κακά
οργανωμένες κοινωνίες, τις τεχνητές τσιμεντουπόλεις, και σε ολιγαριθμότερες
κοινωνίες στην ύπαιθρο.
Μια κοινωνία ανθρώπων χαρακτηρίζεται από την εμπιστοσύνη μεταξύ των
μελών και την διάθεση για αλληλοβοήθεια. Είναι το λεγόμενο Κοινωνικό
Κεφάλαιο, που είναι η συνδετική ουσία που βρίσκεται μεταξύ των μελών και
καθιστά το σύνολο των ανθρώπων της κοινωνίας ενιαίο και συμπαγές.
Μια κοινωνία ανθρώπων για να μπορεί να έχει πρωτογενείς σχέσεις μεταξύ
των μελών της είναι συνήθως ολιγάριθμη, μέχρι 150.000 κατοίκους και
αναπτύσσεται σε ένα τόπο. Ένας τόπος έχει (1) κοινά γεωγραφικά
χαρακτηριστικά (πεδιάδα, βουνό, κοιλάδα, νησί κλπ), (2) κοινά πολιτιστικά
χαρακτηριστικά και (3) πίστη ότι έχουν όλοι οι συγκάτοικοι κοινό μέλλον.
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Για την ικανοποίηση των αναγκών των συγκατοίκων μπορεί να οργανωθεί
επιχειρηματικά ο δημόσιος τομέας, με τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα
Υπουργεία και να Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Για την ικανοποίηση των αναγκών των συγκατοίκων μπορεί να οργανωθεί
επιχειρηματικά ο ιδιωτικός τομέας αποβλέποντας κυρίως στο ιδιωτικό κέρδος
με τις διάφορες ποικιλώνυμες εταιρείες και το μάρκετινγκ τους που προβάλλει
τάχα περιβαλλοντικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές και άλλες ευαισθησίες τάχα
…
Για την ικανοποίηση των αναγκών των συγκατοίκων μπορεί να οργανωθούν
επιχειρηματικά οι ίδιοι οι συγκάτοικοι σύμφωνα με τον Ορισμό, τις Αξίες, τις
Αρχές και τούς Άξονες της συνεταιριστικής κοινωνικής οικονομίας.
Οι μέλισσες όλες μαζί έχουν ένα και μονό σκοπό, τη βιωσιμότητα και εξέλιξη
του μελισσιού, και πετυχαίνουν μέχρι 40.000 μέλισσες να επιβιώνει το μελίσσι,
με προσδόκιμο επιβίωσης κάθε μέλισσας μόλις 40-60 ημέρες.
Οι άνθρωποι και μάλιστα οι μελισσοκόμοι γιατί δεν μπορούν να
οργανωθούν σε τοπικά «μελίσσια» και να επιβιώσουν όλοι μαζί, έχοντας
μάλιστα προσδόκιμο επιβίωσης ο κάθε ένας άνθρωπος σήμερα τα 75
χρόνια?
Το ανθρώπινο «τοπικό μελίσσι», όχι το παγκόσμιο, λέγεται ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
(ελληνιστί ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) και ίσως αξίζει να ξανα-τονίσουμε μερικά από τα
σημαντικά του στοιχεία, όπως:
ΟΡΙΣΜΟΣ: «Συνεταιρισμός» είναι μια αυτόνομη Οργάνωση ανθρώπων τα
οποία συνδέονται εθελοντικά με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους μέσω μιας
συμμετοχικής και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης (I.C.A. 1995)
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES): Είναι της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης,
της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Ενώ τα
μέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων πιστεύουν στις ηθικές αξίες: της
εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για
τους άλλους. Σημειοτέον ότι η ηθική είναι οι κανόνες για την επιβίωση μιας
κοινωνίας.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES) είναι: 1. Εθελοντική και ανοικτή
συμμετοχή, 2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών (ένα μέλος, μία ψήφος), 3.
Οικονομική συμμετοχή των μελών, 4. Αυτονομία και ανεξαρτησία, 5.
Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, 6. Συνεργασία μεταξύ
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 7. Κοινοτικό ενδιαφέρον.
ΑΞΟΝΕΣ της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ είναι η αύξηση του
εθνικού προϊόντος, η αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, η
περιφερειακή ανάπτυξη και η προώθηση προγραμμάτων κοινωνικού
χαρακτήρα (όπως: η προστασία περιβάλλοντος, η ανάπτυξη πολιτιστικών, η
στήριξη αθλητισμού, η καλλιέργεια ηθικών αξιών, η συμπαράσταση στην
τρίτη ηλικία, η οικονομική και ηθική ενίσχυση αναξιοπαθούντων κλπ).
Στους συνεταιρισμούς τα μέλη είναι ιδιοκτήτες, διευθύνοντες και ταυτόχρονα
πελάτες. Οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις για να πετύχουν την ικανοποίηση
των αναγκών των μελών τους και την ευημερία όλων των μελών τους, που
συμπίπτει να είναι τα μέλη της τοπικής κοινότητας.
Και το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα είναι: Γιατί δεν οργανώνονται σε
συνεταιριστικές επιχειρήσεις οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν
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μπροστά τους καθημερινά το μεγαλείο της λειτουργίας του μελισσοσμήνους,
της κυψέλης?
Ραντεβού για κοινό προβληματισμό στο 12ο Συνέδριο Μελιού στο ΣΕΦ στις 5
Δεκ 2021, στις 13.00 στην «Οργάνωση Μελισσοσμηνών ή/& Μελισσοκόμων»
και διαδικτυακά στο https://www.youtube.com/watch?v=jmL1kWuaC-I.
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