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Στο βιβλίο διαπραγματεύονται διεξοδικά όλα τα θέματα που αφο-
ρούν την κερασιά ως φυτικό οργανισμό, την καλλιέργεια αυτής, τις 
απαιτούμενες εισροές, τα παραγόμενα προϊόντα και την αξιοποίηση 
αυτών, για να μπορεί ο ασχολούμενος με το αντικείμενο, με οποιαδή-
ποτε ιδιότητα, αλλά και ο αδαής, που ενδιαφέρεται να το γνωρίσει ή 
να ασχοληθεί επιστημονικά ή καλλιεργητικά με αυτό, να βρει όλα τα 
θέματα, τα στοιχεία και την τεχνολογία που τον ενδιαφέρουν.
Περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα από 
την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, που κρίθηκαν χρήσιμα για την 
πληρέστερη γνώση του αντικειμένου και την ανάπτυξη και τον εκσυγ-
χρονισμό της καλλιέργειας.
Απευθύνεται σε γεωπόνους, ερευνητές, φοιτητές, σπουδαστές, 
αγρότες, φυτωριούχους, καλλιεργητές της κερασιάς και όλους όσοι 
εμπλέκονται στην καλλιεργητική διαδικασία, στην επιστημονική, στην 
εργαστηριακή και στην τεχνική υποστήριξη αυτής, στην αξιοποίηση 
της παραγωγής και σε όλες τις άλλες παράπλευρες δραστηριότητες, 
ακόμη δε και σε αυτούς που επιθυμούν απλώς να το μελετήσουν.

Η Μελίφτερη είναι μια μοναδική μέλισσα με ιδιαίτερες ικανότητες 
που την βοηθούν στο να αναγνωριστεί ως αρχηγός των εργατριών 
μελισσών. Τα διαφανή φτερά της είναι μεγάλα και έχουν ένα σημάδι 
χρώματος μελί (από κει και το όνομα- Μελίφτερη) και οι κεραίες της 
ήταν πολύ μεγάλες και πέφτουν μπροστά στο πρόσωπό της. Η Με-
λίφτερη μπορεί έτσι να “ακούσει” και να “καταλάβει” την ομιλία των 
ανθρώπων. 
Η ιστορία της Μελίφτερης στο πρώτο μέρος διαπραγματεύεται με 
απλό και πολύ ενημερωτικό τρόπο τη ζωή της μέλισσας από τη στιγ-
μή που γεννιέται ως τη στιγμή που αφήνει για πρώτη φορά την κυψέ-
λη της για τον όμορφο κόσμο των λουλουδιών. Το παιδί μπορεί μέσα 
από τις 5 αυτοτελείς μικρές ιστορίες να γνωρίσει όλα τα φαινόμε-
να που χαρακτηρίζουν τον κύκλο ζωής αλλά και συμπεριφοράς της 
μέλισσας. Εκτροφή, διατροφή, προϊόντα, άτομα της κυψέλης, κτίσι-
μο κηρηθρών, αποθήκευση τροφών, ανταλλαγή τροφής, επικοινωνία, 
χοροί, αναγνώριση της κυψέλης, συμβίωση με τον μελισσοκόμο. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι αν και είναι παιδικό βιβλίο, είναι ένα βιβλίο 
“μελισσοκομίας” . 
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Διπλασίασαν σχεδόν τους σπουδαστές 
τους η  Ξυλογλυπτική  ΕΠΑΣ Καλα-
μπάκας και η Γεωργική ΕΠΑΣ Νεμέας, 
στην οποία διδάσκεται η ειδικότητα 
της Αμπελουργίας  - Οινοτεχνίας.  Συ-
νολικά στα Αγροτικά Λύκεια του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, που  εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, το σχολικό έτος 2014-
2015 φοιτούν περισσότεροι από 330 
σπουδαστές στους οποίους παρέχεται 
δωρεάν στέγαση και σίτιση.
Οι «δημοφιλέστερες» στις προτιμήσεις 
των νέων Σχολές παραμένουν και εφέ-
τος η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων 
και η Αβερώφειος  στη Λάρισα.
Οι απόφοιτοι των έξι Αγροτικών ΕΠΑΣ 
παίρνουν πτυχίο, το οποίο τους παρέχει 

τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκή-
σεως επαγγέλματος και να εγγράφο-
νται στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Οι 
ΕΠΑΣ και οι ειδικότητες που διδάσκο-
νται  σε αυτές είναι οι εξής:
1.   Αγροτική Νεμέας: Αμπελουργία- Οι-

νοτεχνία 
2.  Γαλακτοκομική Ιωαννίνων: Γαλακτο-

κομία – Τυροκομία
3.  Συγγρού – Αμαρουσίου : Φυτοτεχνι-

κών επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής 
τοπίου 

4.  Καλαμπάκας:  Ξυλογλυπτική –  Δια-
κοσμητική επίπλου 

5.  Κρήτης: Θερμοκηπιακών κατασκευ-
ών  και  καλλιεργειών 

6.  Αβερώφειος Λάρισας: Αγροτικών 
μηχανημάτων – Ζωοτεχνίας  

Στροφή των νέων 
στην αγροτική 
εκπαίδευση
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