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Στην Ευρώπη, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι το κύριο νομικό πλαίσιο που επηρρεάζει 
την παραγωγή, πώληση και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων. Η ΚΓΠ προβλέπει όλες τις κύριες 
αποφάσεις για την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής γεωργίας και τις δαπάνες σημαντικών ποσών από τους 
δημόσιους πόρους της ΕΕ, ενώ σήμερα απορροφά περίπου 40% του συνολικού προϋπολογισμού της. Η 
ΚΓΠ μας επηρεάζει όλους, μιας και ευθύνεται για την διατροφή μας, τις αγροτικές μας κοινότητες, την 
ύπαιθρό μας, την υγεία μας, το περιβάλλον μας και τους αγρότες μας.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ΚΓΠ έχει ενθαρρύνει διαχρονικά ένα αγροτικό μοντέλο που καταστρέφει το 
περιβάλλον -συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή, την απώλεια της βιοποικιλότητας, τη διάβρωση του 
εδάφους και τη ρύπανση των υδάτων- και έχει προωθήσει τη βιομηχανική κτηνοτροφία εις βάρος του 
εισοδήματος των γεωργών και των θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο. Προωθώντας σχεδόν αποκλειστικά 
την εμπορευματοποιημένη παραγωγή, συνέβαλε στην αύξηση των εισαγωγών φθηνών πρώτων υλών 
που παράγονται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά επιζήμιους τρόπους. Ταυτόχρονα, αύξησε τις φθηνές 
εξαγωγές προς το Νότο, επεκτείνοντας την επιρροή της πολύ ευρύτερα εκτός των ορίων της ΕΕ. Παρά τις 
μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, μέχρι στιγμής η ΚΓΠ δεν έχει κάνει ουσιαστικά βήματα για την 
στήριξη της διατροφικής κυριαρχίας και της αγροοικολογίας.

Αυτό πρέπει να αλλάξει επειγόντως, κάτι που απαιτεί καλύτερη εφαρμογή της ΚΓΠ σε ολόκληρη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα ΚΓΠ μπορεί να συμβάλλει στην μετάβαση της ευρωπαϊκής γεωργίας προς την αγροοικολογία. Οποια-
δήποτε προσπάθεια να απαξιωθεί αυτή η ευκαιρία, μέσω της προώθησης και της στήριξης πρακτικών που 
βασίζονται στην εντατικοποίηση ή την ομογενοποίηση του αγροτικού συστήματος, εις βάρος των οφελών 
που προσφέρει η αγροοικολογία αποτελεί οπισθοδρόμηση και δεν δικαιολογεί τη χρηματοδότηση από την 
ΚΓΠ. Το δημόσιο χρήμα πρέπει να δαπανάται για τα δημόσια αγαθά!

Είναι ανάγκη να συνδεθούν ξανά οι παραγωγοί με τους καταναλωτές, χτίζοντας από κοινού ζωντανές δια-
τροφικές οικονομίες σε τοπικό επίπεδο. Στόχος όλων των κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των 
αειφόρων παραγωγών, μεταποιητών και πωλητών, καθώς και το χτίσιμο ισχυρών τοπικών δεσμών μεταξύ 
καταναλωτών, παραγωγών και επιχειρηματιών της τροφής. Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει 
να απορροφηθούν πλήρως για την στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με στοχευμένες χρηματοδοτήσεις σε βέλτιστες πρακτικές σε 
σταδιακή βάση ως το 2020. 

Αυτό προϋποθέτει την διαμόρφωση ενός ισχυρού και σταθερού περιβάλλοντος που θα υποστηρίξει την 
παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων, που προέρχονται από αειφόρα αγροτικά συστήματα. Τέτοια 
συστήματα είναι η βιολογική γεωργία και άλλες φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές 
που βασίζονται στη διάχυση της αγροοικολογικής γνώσης, της συμβουλευτικής, της συνεργασίας και της 
καινοτομίας. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται οικολογικά προϊόντα 
από τοπικούς παραγωγούς. Συνεπώς, η δημιουργία μικρών, αποκεντρωμένων αλυσίδων διανομής, καθώς 
και αγορών που βασίζονται στην αλληλεγγύη και τις αρχές του δίκαιου εμπορίου πρέπει να είναι προτε-
ραιότητα των κοινωνικών πρωτοβουλιών που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
Η δημοσίευση αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει επιτυχημένα παραδείγματα από ένα ευρύ φάσμα κρατών 
μελών της ΕΕ όπου η μετάβαση προς αγροοικολογικές πρακτικές ήδη συμβαίνει. Παρέχει σαφείς ενδείξεις 
για τις προτεραιότητες τις οποίες θα πρέπει να έχουν οι κυβερνήσεις, αν ενδιαφέρονται να κάνουν ουσια-
στική και ορθή χρήση του δημόσιου χρήματος για την υποστήριξη αυτής της μετάβασης.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις και πρακτικές που ήδη λαμβάνουν 
χώρα σε ολόκληρη την ΕΕ. Στη διάρκεια των επόμενων χρόνων, οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών 
θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ με περαιτέρω συλλογή πα-
ραδειγμάτων από βέλτιστες πρακτικές, αναδεικνύοντας συγχρόνως τις αδυναμίες του αγροβιομηχανικού 
μοντέλου, ώστε να υποστηρίξουν ενεργά αυτόν το μετασχηματισμό με επιτυχία.
  
Samuel Féret,
ARC2020

Εισαγωγή
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Οι σποροφύλακες σηματοδοτούν τα σπορεία των παραδοσιακών ποικιλιών  με 
ετικέτες. Φωτογραφία: Attila Szocs.

Η βιοποικιλότητα διανέμει το ρίσκο καταστροφών στις καλλιέργειες σε ένα μεγα-
λύτερο φάσμα φυτικών χαρακτήρων και χαρακτηριστικών. Φωτογραφία: Attila 
Szocs.

Διασώζοντας τους παραδοσιακούς σπόρους για να 
καλλιεργήσουν και να μοιραστούν οι επόμενες γενιές

Πολλές παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούνται στη Ρουμανία, όμως ο βαθμός στον 
οποίο διαδίδονται έχει μειωθεί. Παρόλα αυτά, η ζήτηση για 
παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων και πιο υγιεινά τρόφιμα έχει 
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Διάφορα εναλλακτικά δίκτυα τρο-
φίμων, ανταλλαγές σπόρων και κοινωνικοί κήποι εργάζονται για 
τη διάσωση της πολύτιμης αυτής κληρονομιάς, ενώ συγχρόνως 
προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες παραγωγών και κατανα-
λωτών.
Η Eco Ruralis είναι ένας οργανισμός που βασίζεται στα μέλη του, 
υποστηρίζοντας την αγροοικολογία και τους μικροκαλλιεργη-
τές στη Ρουμανία. Από το 2009, η Εκστρατεία για την Αγροβιο-
ποικιλότητα συνεργάζεται με παραγωγούς για την δημιουργία 
ενός δικτύου 15 “σποροφυλάκων” οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για την αναπαραγωγή συγκεκριμένων σπόρων παραδοσιακών 
ποικιλιών. Επιπλέον, η Εθνική Γενετική Τράπεζα της Σουτσεάβα 
παρέχει σπόρους και τεχνογνωσία για την κωδικοποίηση και τη 
διατήρησή τους.
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών, το Πανεπιστή-
μιο Αγροτικών Επιστημών της Κλουζ-Ναπόκα (USAMV) παρα-
χώρησε στην Eco Ruralis μικρά αγροτεμάχια για τη δημιουργία 
κήπων για τον πολλαπλασιασμό των σπόρων, μέσα στους οποίους 
λαμβάνουν χώρα διάφορα εργαστήρια διάσωσης των παραδοσι-
ακών ποικιλιών. Τα τελευταία πέντε χρόνια, περίπου 5.000 φάκε-
λοι με σπόρους έχουν διανεμηθεί δωρεάν σε 2.000 παραγωγούς 
σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τη διάρκεια ετήσιων ανταλλαγών.

Οι καθηγητές του USAMV παρατηρούν μαζί με φοιτητές τα φυτά 
της σποροπαραγωγής και σε συνεργασία με το προσωπικό της 
Eco Ruralis δημιουργούν έναν ετήσιο κατάλογο που επικοινωνεί 
στο ευρύ κοινό τα
οφέλη των παραδοσιακών ποικιλιών. Αυτός αποτελεί συγχρόνως 
έναν οδηγό για την επιλογή ποικιλιών από τον ετήσιο κατάλογο 
διανομής. Οι ετερογενείς σπόροι φέρουν σημαντικά χαρακτη-
ριστικά που σχετίζονται με την κλιματική προσαρμοστικότητα 
και μπορούν να αναπαραχθούν κάθε χρόνο, σε αντίθεση με τους 
υβριδικούς ή τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Με την 
προσφορά δωρεάν παραδοσιακών σπόρων, η Eco Ruralis επιτρέ-
πει στους παραγωγούς να καλλιεργήσουν υγιή, βιολογικά τρόφι-
μα για τον εαυτό τους και τους καταναλωτές. Αυτό μειώνει την 
εξάρτηση του κοινού από το βιομηχανικό διατροφικό σύστημα 
που απαιτεί τη χρήση επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και ζιζανιο-
κτόνων που μειώνουν τη ζωτικότητα των οικοσυστημάτων και 
την ποιότητα των τροφίμων.
Σύντομα, η Eco Ruralis θα εγκαινιάσει μία νέα συνεργασία με τη 
Γενετική Τράπεζα του USAMV για την αποθήκευση και τη μελέτη 
των σπόρων της. Τον επόμενο χρόνο το πρόγραμμα των σπορο-
φυλάκων θα επεκταθεί με τη δημιουργία ενός νέου κοινοτικού 
κήπου που θα εστιάσει στη διάσωση των σπόρων. Η οργάνωση 
σχεδιάζει, επίσης, να διανείμει σπόρους σε ακόμη περισσότερους 
παραγωγούς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό μέσα από μία συ-
νεργασία με την CRIES και την Seminte Libere, δύο άλλες οργα-
νώσεις εθνικής εμβέλειας που εργάζονται για τη διάσωση και τον 
πολλαπλασιασμό των σπόρων.
Ο δεύτερος πυλώνας της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής παρέ-
χει τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με την διατήρηση και τη διάδοση της αγροβιοποικιλότητας, αξι-
οποιώντας συγκεκριμένα μέτρα του Εθνικού Σχεδίου Αγροτικής 
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Eco Ruralis Agro-Biodiversity Campaign
www.ecoruralis.ro

CONTACT:

Ανάπτυξης. Το Μέτρο 4, με προϋπολογισμό 6 εκ. ευρώ, μπορεί 
να αξιοποιηθεί για τη μεταφορά γνώσης πάνω στους παραδο-
σιακούς σπόρους και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων 
σχετικών με τις καλλιεργητικές μεθόδους της αγροοικολογίας. 
Το Μέτρο 6, με προϋπολογισμό 849 εκ. ευρώ, είναι εξ ολοκλή-
ρου αφιερωμένο στην αγροοικολογία και την κλιματική αλλαγή. 
Το Μέτρο 7 υποστηρίζει ευρέως δράσεις που σχετίζονται με τη 
βιολογική γεωργία.
Οι προσπάθειες για τη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη γνώση των γεωργών. Η διανομή 
των παραδοσιακών σπόρων δημιουργεί νέα δυναμικά κανάλια 
επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών που προωθούν τη συνεργασία. 
Η σύνδεση καταναλωτών και παραγωγών που υποστηρίζουν την 
αγροοικολογία είναι ο μόνος τρόπος για την ανάπτυξη ενός πραγμα-
τικά βιώσιμου διατροφικού μοντέλου.
Οργανώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την διάδοση 
των παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων σε ολόκληρη τη Ρουμανία, 
η Eco Ruralis δείχνει τον τρόπο που λειτουργεί μία αγροοικολογική 
κοινότητα στην πράξη. Η Ευρώπη χρειάζεται πολύ περισσότερες 
δράσεις σαν κι αυτή, ώστε να βελτιώσει τις αγροδιατροφικές της 
πολιτικές. 

• 5.000 φάκελοι με παραδοσιακούς 
σπόρους έχουν διανεμηθεί • Τοπικές εκ-
δηλώσεις και ανταλλαγές σπόρων απευ-
θύνονται σε 2.000 παραγωγούς • 12 
οργανώσεις σποροφυλάκων φροντίζουν 
για τη διάσωση και διάδοση συγκεκρι-
μένων ποικιλιών • Υπάρχουν σχέδια για 
την συμμετοχή περισσότερων σποροφυ-
λάκων και την εξάπλωση της διάδοσης 
των παραδοσιακών ποικιλιών

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Αγροτικών Επιστημών της Κλουζ-Ναπόκα (USAMV) διέθεσε στην Eco Ruralis μικρά αγροτεμάχια για τον πολλαπλασιασμό των παραδοσιακών 
σπόρων. Φωτογραφία: Attila Szocs.
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ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκομιδή των καρπών μίας παράδοσης 1.200 
ετών με πραγματικό μέλλον
Το Calypso ξεκίνησε ως μία οικογενειακή νεοφυής επι-
χείρηση το 2011 στην Ελλάδα. Η εταιρεία στόχευσε στην 
προστιθέμενη αξία ενός αιωνόβιου οικογενειακού ελαιώ-
να στο μικρό χωριό της Μάκρης στην Θράκη. Σκοπός ήταν 
η παραγωγή ποιοτικών, αυθεντικών ελληνικών προϊόντων και η 
δημιουργία ενός μοντέλου για να ακολουθήσουν και άλλοι παρα-
γωγοί της περιοχής. Ακολουθώντας τις παραδοσιακές μεθόδους 
ελαιοκομίας και συγκομιδής που εφαρμόζει η οικογένεια εδώ και 
τέσσερις γενιές, καλλιεργούν 1.200 αρχαία ελαιόδεντρα και είναι 
οι πρώτοι πιστοποιημένοι βιολογικοί ελαιοπαραγωγοί της περι-
οχής.
Το Calypso είναι τώρα ένα επώνυμο Μονοποικιλιακό Εξαιρετικό 
Παρθένο Ελαιόλαδο από την αυτόχθονη ποικιλία ελιάς Μάκρης. 
Το ελαιόλαδο πωλείται απ’ ευθείας σε καταναλωτές και εστια-
τόρια σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επιλεγμένες κοινότητες 
καταναλωτών στη Γερμανία και την Τσεχία. Η δέσμευση των πα-
ραγωγών στις συγκεκριμένες μεθόδους και πρότυπα σε ολόκλη-
ρο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, από την καλλιέργεια ως 
την ελαιοποίηση, την αποθήκευση και τη συσκευασία, επέτρεψε 
στο ελαιόλαδο τους να ταυτιστεί με την ποιότητα, επιτυγχάνοντας 
συγχρόνων πολύ καλά οφέλη.

Οι παραγωγοί αλληλεπιδρούν άμεσα με τους καταναλωτές, μοι-
ράζοντας την ιστορία τους και εκπαιδεύοντας την αγορά μέσα 
από γευσιγνωσίες και επισκέψεις στον αρχαίο ελαιώνα. Εκτός από 
ελαιόλαδο, η εταιρεία παράγει βιολογικές ελιές που ωριμάζουν 
αργά και με τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς και μία σειρά από 
σαπούνια ελαιολάδου, μεγιστοποιώντας την γκάμα των προϊό-
ντων της και μηδενίζοντας τα απόβλητα της παραγωγής.
Η διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης γίνεται από νέους 
ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στην καλλιέργεια του ελαιώ-
να. Συνδυάζουν την επιχειρηματική τους δράση, που περιλαμβά-
νει την καινοτόμα τρόπους επικοινωνίας μέσα από την κοινωνική 
δικτύωση, με μία βαθιά κατανόηση των τοπικών παραδόσεων 
της καλλιέργειας της ελιάς. Εστιάζοντας στη συνεχή ανάπτυξη και 
βελτίωση της γευστικής ποιότητας των προϊόντων τους, ενημε-
ρώνονται συνεχώς για τις τελευταίες διεθνείς γαστρονομικές και 
τεχνολογικές τάσεις γύρω από τον κόσμο του ελαιολάδου.
Οι τοπικές αρχές της περιοχής εργάζονται για την ένταξη της 
ποικιλίας ελιάς Μάκρης στο σύστημα Προστασίας Ονομασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ). Επιπλέον, η ποικιλία εισήλθε πρόσφατα στη 
διεθνή Κιβωτό της Γεύσης του Slow Food. Έχοντας ήδη την βι-
ολογική πιστοποίηση, οι παραγωγοί συζητούν τώρα με άλλους 
τοπικούς ελαιοπαραγωγούς που ενδιαφέρονται να κάνουν τη 
μετατροπή στη βιολογική γεωργία. Δυστυχώς, η περιοχή δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στο πεδίο του προγράμματος LEADER. Παρόλα 
αυτά, η επιχειρηματική δράση του Calypso εμπνέει την τοπική 
κοινωνία και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη δημιουργία 
μίας συστάδας παραγωγών, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση 
του κόστους παραγωγής, την αύξηση της απόδοσης και την αύ-
ξηση των εκτάσεων της περιοχής που καλλιεργούνται με βιώσι-
μες πρακτικές χρήσης γης.
Στο Calypso, ο ελαιώνας αντιμετωπίζεται ως ένα ζωντανό οικο-
σύστημα μέσω της εφαρμογής αειφόρων μεθόδων αυτόνομης 
διαχείρισης, καλλιεργώντας τη γη σε αρμονία με τους ρυθμούς 
της φύσης. Η διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας είναι το 
ισχυρότερο κίνητρο των παραγωγών, το οποίο εκφράζεται από 
τον μεγάλο αριθμό βοτάνων και δέντρων -όπως αμυγδαλιές, 
δαμασκηνιές και βερικοκιές- σε μερικά χωράφια, καθώς και τις 
τοπικές ποικιλίες λαχανικών που ευδοκιμούν κάτω από τα ελαι-
όδεντρα. Η οικογενειακή επιχείρηση παράγει ένα ελαιόλαδο από 
δέντρα που καλλιεργούνται προσεκτικά και ευδοκιμούν σε καθα-
ρά, υγιή εδάφη. 

Τα αρχαία ελαιόδεντρα της Μάκρης αποτελούν 
έναν από τους βορειότερους πληθυσμούς της 
Olea europaea στον κόσμο. Ευδοκιμούν σε ένα 
μοναδικό μικροκλίμα που χαρακτηρίζεται από 
ψυχρούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια.

Το ελαιόλαδο είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας του Calypso, η οποία άρχισε 
αρκετές γενιές πριν. Φωτογραφία: Calypso.
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Calypso Single Varietal Extra Virgin Olive Oil
calypsotree.com

CONTACT:

Η καλλιέργεια γίνεται με καινοτόμες μεθόδους που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της γονιμότητας, πάντα με σεβασμό στη βιοποικι-
λότητα και τη δομή του εδάφους.
Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους 
με τη χρήση βιολογικής φυτικής και ζωικής κοπριάς, ψυχανθών, 
ζεολίθου, ενεργών μικροοργανισμών και κόμποστ που φτιάχνουν 
οι ίδιοι οι παραγωγοί.
Η ιστορία της δημιουργίας και της λειτουργίας του Μονοποικιλι-
ακού Ελαιολάδου Calypso συνδυάζει τις παραδοσιακές μεθόδους 
παραγωγής με τις αγροοικολογικές πρακτικές. Συγχρόνως, απο-
τελεί σημείο αναφοράς για το πώς οι νέοι αγρότες μπορούν να 
βρουν τρόπους για να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση από 
τα προϊόντα τους, δουλεύοντας μαζί με συστήματα ποιότητας 
όπως τα ΠΟΠ, η Κιβωτός της Γεύσης και η βιολογική πιστοποίηση.

Για να εξασφαλιστεί ότι τα δέντρα θα καρποφορούν και για τις επόμενες γενιές, το μεγαλύτερο μέρος της συγκομιδής γίνεται με το χέρι. 
Φωτογραφία: Calypso.

• Οι οικογενειακοί ελαιώνες μπορούν να 
είναι επικερδείς μέσω της χρήσης παραδο-
σιακών μεθόδων καλλιέργειας • οι ετικέ-
τες ποιότητας και η βιολογική πιστοποίηση 
μπορούν να είναι επωφελείς, συμβάλλο-
ντας στην ανάπτυξη και την προώθηση των 
αγροοικολογικών μεθόδων παραγωγής, 
καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων • 
Οι παραγωγοί μοιράζονται την ιστορία του 
Calypso με τους καταναλωτές

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5



ΙΤΑΛΙΑ

Αχλαδιές και δημητριακά: ένας παραδοσιακός 
Ιταλικός συνδυασμός στην κοιλάδα του Σίνι
Η σύγχρονη ιστορία ενός καρπού του 18ου αιώνα, του 
αχλαδιού Signora της κοιλάδας του Σίνι, είναι μία ιστορία 
αγροοικολογίας. Είναι μία ιστορία αναβίωσης της τροφής και 
των κοινοτήτων της υπαίθρου, γραμμένη από παραγωγούς που 
εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένες πτυχές της ευρωπαϊκής Κοι-
νής Γεωργικής Πολιτικής και τα Presidia του Slow Food για την 
ανάπτυξη της αγροοικολογίας.
Η καλλιέργεια του αχλαδιού Signora στην κοιλάδα του Σίνι είναι 
καταγεγραμμένη από τον 18ο αιώνα, και έκτοτε διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στις αγροτικές περιοχές της Ματέρα. Κατά τη 
διάρκεια των 30 τελευταίων ετών, ο τοπικός αυτός οικότυπος 
αντιμετώπισε τον κίνδυνο του αφανισμού. Η εγκατάσταση εξειδι-
κευμένων καλλιεργειών μεγάλης κλίμακας στην κοιλάδα οδήγη-
σε στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριο-
τήτων που χαρακτήριζαν αυτούς τους λόφους, τα δημητριακά και 
τα οπωροφόρα δέντρα, κάτι που σήμαινε και την εγκατάλειψη 
του αχλαδιού Signora.

Οι αχλαδιές στη μέση των καλλιεργειών δημητριακών είναι μία ιστορική ανα-
δρομή στην προ-βιομηχανική γεωργία. Φωτογραφία: Giuseppe Cucco. 

Σταδιακά, οι αχλαδιές που καλλιεργούνταν μέσα στις καλλιέρ-
γειες δημητριακών αφαιρέθηκαν, για να μην παρεμποδίζεται 
η μηχανοποιημένη γεωργία και συγκομιδή. Μόνο μερικά δέ-
ντρα επιβίωσαν στα περιθώρια των αγρών. Αυτή η απώλεια της 
αγροβιοποικιλότητας είναι σύνηθες φαινόμενο στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως, όπως έχει επίσης τεκμηριωθεί από τον Οργανισμό 
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).
Τα Presidia του Slow Food στοχεύουν στη διατήρηση προϊόντων 
υψηλής ποιότητας που απειλούνται από αφανισμό, στην προστα-
σία μοναδικών περιοχών και οικοσυστημάτων, στην αναβίωση 
των παραδοσιακών μεθόδων μεταποίησης και τη διαφύλαξη των 
τοπικών ζωικών φυλών ζώων και φυτικών ποικιλιών.
Το Presidium του Αχλαδιού Signora της Κοιλάδας του Σίνι δη-
μιουργήθηκε από το Slow Food με την υποστήριξη της Τοπικής 
Ομάδας Δράσης. Στόχος ήταν η προστασία των εναπομείναντων 
δέντρων της περιοχής και η εκ νέου ενδυνάμωση της καλλιέρ-
γειάς τους. Αυτό συνέβη μέσα από τη δημιουργία μικρών, επαγ-
γελματικών οπωρώνων με τοπικούς οικοτύπους στους λόφους, 
όπου το μικροκλίμα είναι ιδανικό. Το Presidium περιλαμβάνει 20 
παραγωγούς, οργανωμένους σε συνεταιρισμό, ο καθένας από 
τους οποίους καλλιεργεί περίπου 20 στρέμματα γης, και μετρά 
συνολικά 357 παραγωγικά ενήλικα δέντρα. 
Το Slow Food ξεκίνησε το Presidium οργανώνοντας τη δημιουρ-
γία ενός παραγωγικού συνεταιρισμού και πραγματοποιώντας επι-
τόπιες επισκέψεις για τη συλλογή δεδομένων για τη σύνταξη ενός 
προτοκόλου παραγωγής. Το Slow Food υποστηρίζει τους παρα-
γωγούς  οργανώνοντας δραστηριότητες κατάρτισης και ανταλλα-
γής γνώσης, παράλληλα προωθώντας τα προϊόντα τους μέσα από 
τα κανάλια επικοινωνίας και τις εκδηλώσεις του. Επίσης, απευ-
θύνεται στο διεθνές δίκτυό του, για να συνδέσει παραγωγούς με 
καταναλωτές, με τη συμμετοχή μαγείρων και υποστηρίζοντας 
πρωτοβουλίες απ’ ευθείας εμπορίου. Η Τοπική Ομάδα Δράσης 
υποστηρίζει τις δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του 
Presidium μέσα από το πρόγραμμα Leader+ του δεύτερου πυλώ-
να της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Το αχλάδι Signora της Κοιλάδας του Σίνι είχε σχε-
δόν εξαφανιστεί για να αφήσει χώρο στις αλωνι-
στικές μηχανές  που χρησιμοποιούνται στις γύρω 
καλλιέργειες δημητριακών. Μόνο 357 δέντρα δια-
τηρούνται ακόμη στα όρια των αγρών. 
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Sinni Valley Signora Pear Producers’
Association
http://presidislowfood.it/italian-presidia/
details/6324/sinni-valley-signora-pear

CONTACT:

Μέσα από την προώθηση ενός προϊόντος με ισχυρή ταυτότητα, 
το Presidium βοηθά την τοπική κοινωνία να εστιάσει σε διαφο-
ρετική κατεύθυνση από αυτή που επιτάσσουν οι αρχές της μα-
ζικής παραγωγής της αγροβιομηχανίας. Αυτό περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη του τοπίου, την προστασία της βιοποικιλότητας, την 
εφαρμογή αγροοικολογικών πρακτικών και τον εμπλουτισμό των 
οικολογικών υπηρεσιών. Τα Presidia προωθούν καλά, καθαρά 
και δίκαια προϊόντα. Δηλαδή, προϊόντα με ξεχωριστές οργανο-
ληπτικές ιδιότητες, που φτιάχνονται με αειφόρες μεθόδους που 
σέβονται το τοπικό περιβάλλον και με τέτοιο τρόπο που σέβεται 
τα δικαιώματα των ανθρώπων και του τοπικού πολιτισμού, εξα-
σφαλίζοντάς τους μία εύλογη οικονομική απόδοση.
Η Ιταλία μπορεί να υποστηρίξει παρόμοιες πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο των Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (10,4 δις ευρώ).
Τα Presidia του Slow Food αντιπροσωπεύουν ένα αναπτυξιακό 
μοντέλο για τις παραδοσιακές παραγωγές που υλοποιείται από 
μικρές ομάδες παραγωγών, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε 
άλλα προϊόντα και συνθήκες.
Τα αποτελέσματα μίας μελέτης για την κοινωνικοπολιτισμική, 
αγροπεριβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των ευρωπα-
ϊκών Presidia τονίζει τα σημαντικά θετικά αποτελέσματα τους 
σε όλες τις κλίμακες βιωσιμότητας. Ουσιώδης αύξηση παρατη-
ρείται όσον αφορά την κοινωνικοπολιτισμική βιωσιμότητά τους, 
λόγω της σημαντικής αύξησης των σχέσεων μεταξύ της ομάδας 
των παραγωγών καθώς και των εξωτερικών τους σχέσεων, της 
μεγαλύτερης συνειδητοποίησης της αξίας της εργασίας και των 
προϊόντων τους, της καλύτερης οργάνωσης και διαπραγματευτι-
κής ικανότητας τους. Θετικά ήταν, επίσης, τα αποτελέσματα όσον 
αφορά την αγροπεριβαλλοντική κλίμακα βιωσιμότητας, λόγω 
της γενικότερης μείωσης της χρήσης χημικών, καθώς επίσης και 
στην οικονομική κλίμακα. Εναλλακτικές ενέργειες και υλικά συ-
σκευασίας με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο πρέπει να 
εμψυχωθούν περαιτέρω.
Τόσο σε ευρεία κλίμακα, όσο και ειδικά στην Κοιλάδα του Σίνι, τα 
Presidia του Slow Food βοηθούν στην εμψύχωση της ανάπτυξης 
αγροοικολογικών κοινοτήτων και πρακτικών.

• Το Presidium του Αχλαδιού Signora της 
Κοιλάδας του Σίνι βοήθησε στη διατήρηση 
μίας παραδοσιακής καλλιέργειας η οποία 
είναι πλέον εκ νέου βιώσιμη • Το Slow Food 
μπορεί να βοηθήσει παραγωγούς, μάγειρες, 
αρχές διαχείρισης προγραμμάτων περι-
φερειακής ανάπτυξης πχ. LEADER, κατα-
ναλωτές και άλλους εμπλεκόμενους στην 
προσπάθεια υποστήριξης περιβαλλοντικά 
σημαντικών τροφίμων

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Η πραγματική αξία των αχλαδιών Signora της Κοιλάδας του Σίνι αρχίζει πλέον να 
αναγνωρίζεται από τη νέα γενιά. Φωτογραφία: Giuseppe Cucco.



ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ξαναχτίζοντας την τοπική διατροφική οικονομία του 
Μάντσεστερ από τη βάση

Οι μικρές αλυσίδες διανομής και τα τοπικά διατροφικά 
συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν λύσεις για τη μεί-
ωση της σπατάλης, έχοντας συγχρόνως πιο ελαφρύ απο-
τύπωμα άνθρακα. Ολοένα και περισσότερα εστιατόρια και επι-
χειρήσεις εστίασης αναζητούν βιολογικά φρούτα και λαχανικά, 
ενώ πολλοί νέοι άνθρωποι επιθυμούν να καλλιεργήσουν, όμως 
δεν έχουν γη. Το Manchester Veg People δείχνει ότι μπορούν να 
σχηματιστούν συνεταιρισμοί που συνδέουν όλες αυτές τις τάσεις.
Στο Μάντσεστερ, κάποτε λίκνο της βιομηχανικής επανάστασης, 
έχει αρχίσει μία διατροφική επανάσταση από τη βάση προς τα 
πάνω! Ο συνεταιρισμός Manchester Veg People συνδέει την  ανά-
γκη για πρόσβαση στη γη με την κατάρτιση, την καλλιέργεια και 
την εστίαση μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τροφίμων. Πρό-
κειται για μία αγροοικολογική κοινότητα, που δείχνει το δρόμο 
για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η Κοινή Γεωργική 
Πολική αλλά και τους περιορισμούς της.
Μία ομάδα οργανώσεων με την ονομασία Kindling Trust (με συνι-
δρυτές τον Chris Walsh και την Helen Woodcock) έχει δεσμευθεί 
για την ανασυγκρότηση της τοπικής διατροφικής οικονομίας. 
Αντί να ασχολείται με μεμονωμένες πτυχές της αλυσίδας διανο-
μής, προσπαθούν να χτίσουν ένα σύστημα εφοδιασμού τροφίμων 
μικρής κλίμακας για ολόκληρο το Μάντσεστερ.
Μία από τις οργανώσεις που συνεργάζονται με το Kindling Trust 
είναι ο συνεταιρισμός Manchester Veg People, που ανεφοδιάζει 
με φρέσκα

βιολογικά προϊόντα ολόκληρη την περιοχή του Μάντσεστερ. Το 
δίκτυο απευθύνεται τόσο σε καλλιεργητές όσο και σε καταναλω-
τές, εξασφα λίζοντας δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, πολλοί 
από τους οποίους προέρχονται από την περιοχή του Cheshire.
Στους αγοραστές συμπεριλαμβάνονται πολλά εστιατόρια, από 
gastro-pubs και καταστήματα delicatessen μέχρι bistro και κου-
ζίνες υψηλής γαστρονομίας. Στα καταστήματα περιλαμβάνονται 
παντοπωλεία και χορτοφαγικοί συνεταιρισμοί, ενώ οι πελάτες του 
catering κυμαίνονται από νοικοκυριά έως πανεπιστημιουπόλεις.
Το Manchester Veg People υποστηρίζεται από το αγγλικό Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση από την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική υποστηρίζει έναν συντονιστή του έργου, συ-
νέβαλλε στην αγορά ενός φορτηγού ψυγείου, στην κατασκευή 
ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων, στη δημιουργία των κιβωτίων 
και του branding. Άλλα απαραίτητα κεφάλαια ήρθαν μέσου πλη-
θοπορισμού (croudfunding) στο διαδίκτυο.
Αυτή η πτυχή των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης προσπαθεί να 
ενσωματώσει καλύτερα τους παραγωγούς στην διατροφική 
αλυσίδα, μέσω μηχανισμών προώθησης που στόχο έχουν την 
ποιότητα των τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγοί μπο-
ρούν να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους ώστε να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικά. Η υποστήριξη για την προώθηση των προϊόντων, 
τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε τοπικές αγορές, και σε ό,τι 
συμβάλλει στην επίτευξη του μείζονα στόχου της πολιτικής: την 
ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία μικρών 
αλυσίδων διανομής.
Οι μικρές διατροφικές αλυσίδες και τα τοπικά προϊόντα συμ-
βάλλουν στη μείωση των αποβλήτων και έχουν ελαφρύτερο 
αποτύπωμα άνθρακα, λόγω των μικρότερων αποστάσεων που 
απαιτούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Όμως αυτές 
οι περιβαλλοντικές πτυχές δεν έχουν κοστολογηθεί, γι’ αυτό και 
τα εισαγόμενα προϊόντα φαίνονται να είναι φθηνότερα. Εδώ 
είναι που η σχέση παραγωγού-καταναλωτή είναι σημαντική. Οι 
αγοραστές βλέπουν όλα τα οφέλη, έτσι είναι λιγότερο πιθανό να 
διαμαρτυρηθούν για την τιμή των τροφίμων τους.

Με την ένταξη στον συνεταιρισμό ως μέλη, οι αγο-
ραστές του κλάδου της εστίασης κατανοούν την 
τιμολόγηση των αγορών τους καλύτερα και έχουν 
περισσότερη διαφάνεια στις συναλλαγές τους με 
τους παραγωγούς του Manchester Veg People.Δεν είναι όλες οι κουζίνες μαζικής εστίασης εξοπλισμένες ή στελεχωμένες για να 

ξεφλουδίζουν φρέσκες πατάτες από το χωράφι.
Φωτογραφία: Manchester Veg People.
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Manchester Veg People
vegpeople.org.uk

CONTACT:

Μέρος του έργου είναι η δημιουργία μικρών αγροκτημάτων. 25 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μάντσεστερ λειτουργεί ο πρώτος 
αγρός του FarmStart, που περιλαμβάνει ένα βιολογικό αγρόκτη-
μα 100 στρεμμάτων στο Abbey Leys. Οι επίδοξοι καλλιεργητές 
πρώτα εκπαιδεύονται ως “TestCroppers”, ενώ στη συνέχεια ξε-
κινούν να καλλιεργούν το δικό τους κομμάτι 6 στρεμμάτων ως 
“FarmStarters”. Ωστόσο, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο κατευθύνει 
τις βασικές πληρωμές της ΚΓΠ σε εκμεταλλεύσεις άνω των 50 
στρεμμάτων, οι περίπου δώδεκα βιοκαλλιεργητές δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις για στήριξη από τον Πυλώνα 1.
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία τεσσάρων αγρο-
κτημάτων FarmStart. Αυτό που σχεδιάζεται στο Stockport θα κα-
λύπτει τη νότιο-ανατολική γωνιά του Μάντσεστερ. Το Walsh είναι 
επίσης πρόθυμο να δημιουργήσει μια φάρμα για την παραγωγή 
βιολογικών φρούτων, αφού υπάρχει τεράστια ζήτηση.
Το Manchester Veg People είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα δι-
ασφάλισης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων. Υποστηρίζει 
ένα τοπικό βιολογικό αγρόκτημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
παραγωγούς να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους σε νέες πε-
ριοχές. Και παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε γη για να 
καλλιεργήσουν, εκπαιδεύοντάς και δίνοντάς στους μεγαλύτερα 
κομμάτια γης καθώς μαθαίνουν.
Συγκεκριμένες πτυχές της ΚΓΠ αξιοποιούνται, ωστόσο αναδει-
κνύονται κάποιοι περιορισμοί. Εντούτοις, το Manchester Veg 
People είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αγροοικολογικής κοινότη-
τας στην πράξη. 

Ημέρες Σαλάτας: διαθέτοντας προϊόντα αποκλειστικά σε καταναλωτές σε τοπικό 
επίπεδο, τα φρέσκα προϊόντα συνήθως παραδίδονται την ημέρα της συγκομιδής. 
Φωτογραφία: Manchester Veg People. 

• Παραγωγοί και καταναλωτές γίνονται 
μέλη του συνεταιρισμού, εξασφαλίζοντας 
πλήρη διαφάνεια στις τιμές • τα τοπικά 
προϊόντα δεν διατίθενται πάντα σε μορ-
φή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα 
από τοπικές κουζίνες μαζικής εστίασης • 
μεγάλες διαφορές στον εξοπλισμό και το 
σχεδιασμό της κάθε κουζίνας μπορούν να 
αποκλείσουν ενδιαφερόμενους πελάτες 
του δημόσιου τομέα

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Μοιράζοντας γνώση και εμπειρία στον Συνεταιρισμό 
Βιοκαλλιεργητών του Λέιτριμ
Ο Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών του Λέιτριμ (Leitrim 
Organic Farmers’ Coop - LOFC) κάνει κάτι σπάνιο για 
την Ιρλανδία: φέρνει σε επαφή κτηνοτρόφους, για να 
λειτουργήσουν ως ενιαία ομάδα. Ο Συνεταιρισμός ηγείται 
ουσιαστικά της προσπάθειας ανάπτυξης της βιολογικής κτηνο-
τροφίας, κάνοντας χρήση παραδοσιακών φυλών ζώων ελευθέ-
ρας βοσκής που τρέφονται σε μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις. 
Και το κάνει σε μία ιδιαίτερα περιθωριοποιημένη περιοχή της 
Ιρλανδίας. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός αγροοικολογικού τύ-
που παραγωγής, δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ παραγωγών, 
αναπτύσσοντας τοπικές αγορές και προωθώντας την εκπαίδευση 
των μελών του.
Το Λέιτριμ βρίσκεται σε μία περιοχή της Ιρλανδίας που έχει πε-
ριθωριοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Δέχεται περισσότερες 
βροχοπτώσεις αλλά λιγότερες επενδύσεις, χαρακτηρίζεται από 
εκτάσεις με μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και μειωμένη οικονο-
μική δραστηριότητα σε σχέση με το υπόλοιπο του νησιού. Ο πλη-
θυσμός της περιοχής είναι αραιός και η γεωγραφία της λοφώδης. 
Αυτή είναι η γη του πετρώδους γκρι εδάφους. Μέσα σε αυτό το 
σκληρό τοπίο, ξεκίνησε τη λειτουργία του ο Συνεταιρισμός Βιο-
καλλιεργητών του Λέιτριμ το 1998.
Αυτή η ζωντανή οργάνωση έχει σήμερα 170 αγρότες μέλη, ως επί 
το πλείστον εκτροφείς βοoειδών παραδοσιακών βρετανικών και 
ιρλανδικών φυλών όπως οι Hereford, Angus και Shorthorn.
“Οι αναλύσεις DNA δείχνουν ότι 96% του βόειου κρέατός μας 
προέρχεται από βρετανικές ή ιρλανδικές φυλές τουλάχιστόν από 
τη μία μεριά”, λέει ο John Brennan που εκπροσωπεί τον συνεται-
ρισμό. Αυτές οι φυλές είναι καλά προσαρμοσμένες στις τοπικές 
συνθήκες, όπου συνηθίζεται η ελεύθερη βοσκή σε λιβάδια για 
μεγάλο μέρος του χρόνου. Αυτό μειώνει την ανάγκη για εισαγό-
μενες ζωοτροφές, στις οποίες βασίζονται περισσότερο τα ζώα 
των ηπειρωτικών φυλών Charolais και Limousin.
Ο συνεταιρισμός φέρνει σε επαφή του κτηνοτρόφους όταν απαι-
τούνται προμήθειες ζωοτροφών, είτε από καλλιέργειες ή μέσω 
διανομής βιολογικής τροφής μέσα στην γεωργική εκμετάλλευση. 

Η σύνδεση μεταξύ των παραγωγών επιτυγχάνεται κατ’ ιδίαν, 
τηλεφωνικά ή μέσω της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού. Τα ζώα 
επίσης αγοράζονται και πωλούνται μέσω αυτής της οδού.
Όλα τα μέλη είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργί-
ας. Συνεπώς, εισροές και διαδικασίες της βιομηχανικής γεωργίας 
-όπως η χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων και ανόργανων λι-
πασμάτων- που εξαρτώνται από τους περιορισμένους φυσικούς 
πόρους όπως τα ορυκτά καύσιμα, δεν αποτελούν μέρος των γε-
ωργικών μεθόδων που εφαρμόζονται. 
Οι κανόνες της βιολογικής γεωργίας -που προβλέπουν χαμηλούς 
συντελεστές πυκνότητας των ζώων- είναι απόλυτα συμβατοί με 
τις τοπικές συνθήκες, οι οποίες καθιστούν δύσκολη και εντελώς 
ακατάλληλη την εντατική κτηνοτροφία. 
Η εύρεση νέων αγορών για τα μέλη είναι βασικό μέρος της δου-
λειάς που κάνει ο συνεταιρισμός. Διοργανώνει αγορές παραγω-
γών και κινητά κρεοπωλεία για την παροχή ντόπιου κρέατος τόσο 
σε αυτές όσο και σε άλλες αγορές της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι 
τα μέλη έχουν άμεση πρόσβαση στην τοπική αγορά.
Ουσιαστικά, ο Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών του Λέιτριμ δημι-
ουργεί αφ’ ενός τη ζήτηση και αφ’ ετέρου συμμετέχει ενεργά στην 
οργάνωση της προσφοράς της βιολογικής εκτροφής βοοειδών. 
Τα μέλη του επιτυγχάνουν καλές τιμές, οι οποίες συχνά είναι υψη-
λότερες από αυτές που συναντώνται σε πλουσιότερες περιοχές 
της Ιρλανδίας. Επιπλέον, δημιουργούν ζωτικής σημασίας αντα-
γωνισμό στον τομέα της επεξεργασίας του βόειου κρέατος. Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό, μιας και στην

Ο Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών του Λέιτριμ 
εξασφάλισε τοπικές αγορές και καλύτερες τιμές 
για το κρέας των μελών του σε σχέση με αυτές που 
συναντώνται σε πλουσιότερες περιοχές της Ιρλαν-
δίας. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του δεν χρειάζεται 
να είναι παθητικοί αποδέκτες των τιμών που επι-
βάλλει η αγορά. 

Εστιάζοντας: μία ομάδα προσπαθεί να αναγνωρίσει τα βασικά είδη φυτών που 
φύονται στα βιολογικά λιβάδια. Φωτογραφία: LOFC. 
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Ιρλανδία οι κτηνοτρόφοι -σε αντίθεση με τους παραγωγούς γα-
λακτοκομικών προϊόντων- είναι συνήθως απομονωμένοι αποδέ-
κτες της τιμής που θέτει η αγορά. 
Η μάθηση και η εκπαίδευση είναι ο άλλος κύριος στόχος του συ-
νεταιρισμού. Η οργάνωση εκπονεί προγράμματα και ομάδες συ-
ζήτησης μεταξύ των κτηνοτρόφων βόειου και πρόβειου κρέατος.
Έξι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ετησίως στα πλαίσια αυτού 
του προγράμματος.
Ο Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών του Λέιτριμ συνέβαλλε στη 
δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ικανοτήτων για τη Βιολογική 
Εκπαίδευση, το οποίο εργάζεται με περίπου 700 άτομα, διορ-
γανώνοντας περίπου 70 τμήματα μάθησης και περίπου 6.000 
ημέρες εκπαίδευσης ετησίως. Οι εκπαιδεύσεις είναι ανοιχτές σε 
όλους, και όχι μόνο σε βιοκαλλιεργητές, και σε ορισμένες περι-
πτώσεις επιδοτούνται έως και 100% για συμμετέχοντες με χαμη-
λά εισοδήματα.
Οι συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις επικεντρώνονται πραγματικά 
στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους παραγωγούς μι-
κρής και μεσαίας κλίμακας. Συνήθως γίνονται από μέλη με εξει-
δικευμένες πρακτικές γνώσεις, με θεματολογία που ποικίλει από 
την φροντίδα της οπλής του ζώου έως την παρασκευή παγωτού, 
την αγροδασοκομία και την ωρίμανση του κρέατος. Ακόμη και τα 
μαθήματα πάνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραδίδονται 
από κάποιον παραγωγό που τα χρησιμοποιεί με επιτυχία.

Οι επισκέψεις στους αγρούς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος του Συνεταιρισμού. Φωτογραφία: LOFC. 

Leitrim Organic Farmers' Cooperative
leitrimorganic.com

CONTACT:

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Ο Συνεταιρισμός βοηθά τα μέλη του να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά • Δη-
μιουργία ζήτησης για βιολογικό κρέας • 
Κερδίζει καλές τιμές για την παραγωγή των 
μελών • Πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης 
και γεωργικές ομάδες συζήτησης • Εκπαί-
δευση ανοιχτή σε όλους, με σαφή έμφαση 
στην προστιθέμενη αξία για τους παραγω-
γούς μικρής και μεσαίας κλίμακας.

“Ανεξάρτητα με το αν είναι πιστοποιημένος βιοκαλλιεργητής ή 
όχι, εμείς πάντα ενθαρρύνουμε τη χρήση οργανικών συστημά-
των και μεθόδων σε οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή μαζί μας για 
συμβουλές ή εκπαίδευση”, λέει ο Brennan.
Με τις καλές τιμές αγοράς, τις πρωτοβουλίες μάθησης της ομά-
δας και την πιστοποιημένη βιολογική εκτροφή παραδοσιακών 
φυλών, ο Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών του Λέιτριμ είναι πρω-
τοπόρος στις αγροοικολογικές προσεγγίσεις στην γεωργία της 
Ιρλανδίας.
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ΠΟΛΩΝΙΑ

Προσθέτοντας αξία σε βιολογικά φρούτα και 
λαχανικά στα Καρπάθια

Η περιοχή των Κάτω Καρπαθίων και το Roztocze στο νό-
τιο-ανατολικό μέρος της Πολωνίας είναι γνωστά για τις 
καλές κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες, που είναι 
ιδανικές για την παραγωγή οπορωφόρων. Το λοφώδες 
τοπίο και η διάρθρωση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
δεν παρέχουν ευνοϊκές συνθήκες για εντατική ή βιομηχανική 
γεωργία, με αποτέλεσμα η βιολογική καλλιέργεια φρούτων να 
θεωρηθεί ως μία βιώσιμη εναλλακτική λύση ήδη από τη δεκα-
ετία του 1990. Μέσα σε μία δεκαετία, ο αριθμός των βιολογικών 
αγροκτημάτων στην επαρχεία Podkarpackie αυξήθηκε από 12 σε 
2.000 έως το 2011.
Οι αγρότες δημιούργησαν μία ένωση με την ονομασία 
“Truskawka” (Φράουλα) και μία ομάδα παραγωγών ονόματι “Bio-
Food Roztocze”. Το 2012, το πολωνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης υποστήριξε μία επένδυση της τάξης των 8 εκατ. ζλότι (2 εκατ. 
ευρώ). Σήμερα, περίπου 100 επαγγελματίες είναι μέλη της ομά-
δας παραγωγών, η οποία λειτουργεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
διαλογής, με την υποστήριξη ενός μέτρου που αποσκοπεί στην 
στήριξη της σύστασης ομάδων παραγωγών ή συνεταιρισμών.
Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν από το 2012. Οι αγρότες φέρνουν 
σε αυτές την παραγωγή τους μέσα σε τυποποιημένα κιβώτια που 
επίσης αγοράστηκαν από την ομάδα παραγωγών. Μετά από την 
προκαταρκτική διαλογή, τα προϊόντα πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στις 
εγκαταστάσεις ψύξης και κατάψυξης.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ομάδας παραγωγών “Bio-Food 
Roztocze” είναι περίπου 5 εκατ. ζλότι (περισσότερα από 1 εκατ. 
ευρώ). Η κύρια σειρά προϊόντων αποτελείται από φρούτα: φρά-
ουλες, φραγκοστάφυλα (μαύρα και κόκκινα), σμέουρα, αρώνιες, 
βύσσινα και μήλα. 

Καλλιεργείται επίσης μία σειρά από λαχανικά: φασολάκια, αγ-
γούρια, μπρόκολα, κουνουπίδια, κολοκύθες, πράσα, λάχανα και 
ραβέντια.
Όλα αυτά τα φρούτα και λαχανικά προέρχονται από αγροκτήματα 
που είναι αρκετά μικρά, σε εκτάσεις μεταξύ 20 και 100 στρεμμά-
των, ενώ αρκετά μέλη της ομάδας έχουν μόνο 2 έως 4 στρέμματα, 
τα οποία είναι διασκορπισμένα σε ένα ή δύο χωριά. Για την δια-
χείρισή τους, ορισμένοι αγρότες έχουν αγοράσει μικρά τρακτέρ 
ή μηχανήματα συγκομιδής. Αυτό κατέστη δυνατό με τη χρήση 
του μέτρου για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων. Ορισμένοι αγρότες είναι επίσης επιλέξιμοι στο πλαίσιο του 
μέτρου στήριξης γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα ποι-
ότητας τροφίμων.
Σε μερικά αγροκτήματα υπάρχουν ακόμη παλιοί οπωρώνες, οι 
οποίοι φυτεύτηκαν από τους του προπάππους ή τους παππούδες 
των σημερινών αγροτών, πριν από 40 με 60 χρόνια πριν. Πρόκει-
ται για παλιές ποικιλίες και σε ορισμένες περιπτώσεις για ιστορι-
κούς γονότυπους ουκρανικής καταγωγής. Τα δέντρα αποφέρουν 
έως και έναν τόνο φρούτα το καθένα. Τα μήλα που συλλέγονται 
γίνονται χυμός ή συμπύκνωμα μήλου και πωλούνται στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά και μερικές φορές σε Αμερικανούς αγοραστές. 
Με τον τρόπο αυτό, η αγροτική βιοποικιλότητα προστατεύεται 
στην πράξη μέσα από την χρήση αυτής της παραδοσιακής καλ-
λιέργειας. Αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, μιας και η υπάρχουσα αγορά 
εγγυάται ότι τα παλιά δέντρα θα διατηρηθούν και δεν θα αντικα-
τασταθούν από μοντέρνες, βιομηχανικές και ομογενοποιημένες 
ποικιλίες. 
Όλοι οι παραγωγοί είναι πιστοποιημένοι βιολογικοί και υποστη-
ρίζονται από το αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα, και συγκεκρι-
μένα το μέτρο για την βιολογική γεωργία (περίπου 40 ευρώ ανά 
στρέμμα). Η ομάδα παραγωγών συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
συλλογικής αποδοτικότητας, οργανώνοντας από κοινού τις προ-
μήθειες σπόρων, φυτών όπως φράουλες και βατόμουρα, καθώς 
και των οργανικών προϊόντων φυτοπροστασίας και των λιπάσμα-
των που επιτρέπονται προς χρήση στη βιολογική γεωργία.

Οι υφιστάμενοι οπωρώνες που φυτεύτηκαν από 
τους πατεράδες και τους παππούδες των σημε-
ρινών αγροτών περιέχουν ιστορικές τοπικές ποι-
κιλίες. Αποδίδοντας περίπου έναν τόνο μήλα ανά 
δέντρο, οι καρποί συλλέγονται για την παραγωγή 
φρέσκων και συμπυκνωμένων χυμών.Έλεγχος των φρέσκων φρούτων καθ’ οδόν προς τη γραμμή κατάψυξης.

Φωτογραφία: Dorota Metera.
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Bio-Food Roztocze Sp. z.o.o. Grupa
producentów
bfr.net.pl

CONTACT:

Ο Tomasz Obszanski έχει αναπτύξει μία μικρή μονάδα επεξεργα-
σίας στο αγρόκτημά του. Σε αυτήν λειτουργεί μία μονάδα ψυχρής 
έκθλιψης κραμβελαίου, με στήριξη από το μέτρο για την επέκτα-
ση προς μη γεωργικές δραστηριότητες. Έχει επίσης συστήσει μία 
μικρή εταιρεία με το όνομα “Barwy Zdrowia” (Τα Χρώματα της 
Υγείας) για την πώληση των προϊόντων του και των γειτονικών 
βιοκαλλιεργητών στο κατάστημα που βρίσκεται μέσα στο αγρό-
κτημά του.
Κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύει 400 χιλιόμετρα στη Βαρσοβία 
και το Κατόβιτσε με ένα minibus, όπου πουλάει τα λαχανικά του 
σε μία εβδομαδιαία αγορά βιολογικών προϊόντων, το Biobazar. 
Αυτή η αγορά βρίσκεται σε μία πρώην εργοστασιακή μονάδα, 
κάτι που προσδίδει στην τοποθεσία μία πραγματικά μεταμοντέρ-
να ατμόσφαιρα. Την αγορά επισκέπτονται χιλιάδες καταναλωτές 
κάθε Σάββατο.
Η απόσταση είναι μεγάλη μεταξύ των λόφων της νοτιο-ανατολι-
κής Πολωνίας και των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων κα-
ταναλωτών στην πρωτεύουσα. Είναι μεγάλη όχι μόνο από άποψη 
των 800 χιλιομέτρων του ταξιδιού μετ’ επιστροφής, αλλά και από 
την άποψη της καθημερινής εργασίας στη διάρκεια των τελευταί-
ων 10 ετών, για την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και τη 
διατήρηση των παραδοσιακών τοπίων και της βιοποικιλότητας.

Οι νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας οπωρικών του Bio-Food Roztocze συγκεντρώνουν 
την παραγωγή προς αποθήκευση και διανομή. Φωτογραφία: Dorota Metera.

Τα παλιά περιβόλια που φυτεύτηκαν από τις προηγούμενες γενιές έχουν πάρει 
ένα δάνειο ζωής για την παρασκευή χυμών. Φωτογραφία: Dorota Metera. 

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Ευκαιρία για την προώθηση βιολογικών 
φρούτων στις επικρατούσες αγορές • 
Η ευέλικτη δομή της ομάδας μπορεί να 
υποστηρίξει εκμεταλλεύσεις τουλάχιστον 
2 στρεμμάτων • Δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας σε μικρά αγροκτήματα • Νέες 
αγορές για τις παραδοσιακές ποικιλίες 
μήλων από  τα υφιστάμενα παλιά δέντρα 
πλήρους μεγέθους
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Προκειμένου να υποστηρίξουν πρακτικές όπως αυτή της Bio-
Food Roztocze, οι κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν την στήριξή 
τους στην βιολογική γεωργία και τη χρηματοδότηση σε ομάδες 
παραγωγών βιολογικών προϊόντων, καθώς και συστημάτων ποι-
ότητας στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ.
Μέσα από την καλλιέργεια τοπικά προσαρμοσμένων ποικιλιών, 
την μετατροπή στη βιολογική γεωργία, τον σχηματισμό ομάδων 
παραγωγών και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, αυ-
τοί οι Πολωνοί παραγωγοί χρησιμοποιούν την ΚΓΠ στο μέγιστο 
δυνατό ώστε να λειτουργήσουν αγροοικολογικά.



ΓΑΛΛΙΑ

Ένα κτηνοτροφικό τοπίο χρειάζεται τοπικά σφαγεία 
για να επιβιώσει ανέπαφο

Τα τελευταία δύο χρόνια, η αγροτική καρδιά της δυτι-
κής Γαλλίας έχει πληγεί από μία σειρά επιχειρηματικών 
αποτυχιών και την απώλεια θέσεων εργασίας. Ο όμιλος 
πουλερικών Doux και ο αντίπαλος Tilly Sabco ακολούθησαν 
επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονταν στις εξαγωγές πουλε-
ρικών σε τρίτες χώρες, τα οποία τους καθιστούσαν επιλέξιμους 
για επιστροφές εξαγωγών βάσει των ζωοτροφών που δίνονταν 
στα πουλιά. Η εταιρεία σφαγής και επεξεργασίας χοίρων Gad, 
επίσης αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες και εν τέλει αγοράστη-
κε από έναν εκ των μεγαλυτέρων γεωργικών συνεταιρισμών της 
Γαλλίας. Τελικά δεν κατέστη δυνατό να αντιστρέψει τον αρνητικό 
κύκλο εργασιών και τελικά αναγκάστηκε να κλείσει ένα σφαγείο 
και εν συνεχεία να ξεπουλήσει ό,τι είχε απομείνει από την επιχεί-
ρηση.
Ενόσω οι πολιτικές προσωπικότητες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
προσέλκυαν τα φώτα της δημοσιότητας, προσπαθώντας να περι-
σώσουν τους γίγαντες της βιομηχανίας τροφίμων, η δεινή κατά-
σταση των μικρών τοπικών σφαγείων περνούσε απαρατήρητη.

Τα τοπικά σφαγεία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των τοπι-
κών διατροφικών αλυσίδων, που συχνά αγνοούνται. Είναι ένας 
κρίκος που συνήθως λείπει από το παραγωγικό σύστημα, το 
οποίο απαιτεί υψηλά περιβαλλοντικά και άλλα πρότυπα εντός της 
γεωργικής εκμετάλλευσης, ωστόσο συνεπάγεται τη διάνυση με-
γάλων αποστάσεων έως τη σφαγή. Κάτι τέτοιο δεν διαμορφώνει 
ιδανικές συνθήκες, όσον αφορά την καταπόνηση των ζώων και 
την προοπτική ανάπτυξης τοπικών συστημάτων διατροφής.
Υπάρχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις. Τα κινητά σφαγεία δεν 
προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες διαχείρισης μεγάλων 
ζώων όπως τα βοοειδή, ενώ η ύπαρξη σφαγείων στα αγροκτή-
ματα απαγορεύεται. Ακόμη και στις χώρες που εξακολουθούν να 
επιτρέπονται, για παράδειγμα στην Γερμανία και την Ισπανία, οι 
κανόνες υγιεινής των εγκαταστάσεων είναι ίδιοι με αυτούς για τα 
σφαγεία μεγάλης κλίμακας. Αυτό δημιουργεί συνθήκες έλλειψης 
της απαραίτητης οικονομίας κλίμακας και συνεπώς μικρότερο 
περιθώριο κέρδους για αυτά τα μικρά σφαγεία. Μακροπρόθε-
σμα, μόνο ένας μικρός αριθμός κτηνοτρόφων μπορεί να κερδο-
φορήσει σε αυτές τις συνθήκες.
Ο Jean-Claude Galland, ένας κτηνοτρόφος στην Indre et Loire της 
κεντρικής Γαλλίας, και πρώην εκπρόσωπος στο Γεωργικό Επιμε-
λητήριο, εξηγεί τη δουλειά που έχει κάνει για να κρατήσει ζωντα-
νό ένα μικρό σφαγείο. “Πέντε σφαγεία έχουν κλείσει στη διάρκεια 
των τελευταίων 15 ετών. Πολλά από αυτά ήταν οικογενειακές 
επιχειρήσεις χωρίς διαδόχους, που δεν επένδυσαν στον εκσυγ-
χρονισμό του εξοπλισμού ώστε να πληρούν τα πρότυπα υγιεινής”. 
Ο ίδιος, σε συνεργασία με τοπικούς κτηνοτρόφους και κρεοπώλες 
ως βασικούς εταίρους, έχει εκπονήσει ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυ-
ξης που βασίζεται στην δημιουργία μικρών αλυσίδων διανομής.
Η αναβάθμιση των προτύπων υγιεινής κράτησε το σφαγείο ζω-
ντανό. Όμως οι εγκαταστάσεις ηλικίας 100 ετών που βρίσκονταν 
στο κέντρο της πόλης κρατούσαν την επιχείρηση πίσω, παρά το 
γεγονός ότι υπάρχει “ο όγκος και η κατάρτιση”. 
Δουλεύοντας με μία μικρή ομάδα ενεργοποιημένων ατόμων, και 
με την καλή θέληση πολλών κτηνοτρόφων, ο Galland και οι συ-
νεργάτες του άρχισαν να πιέζουν τα τοπικά κέντρα λήψης απο-
φάσεων. Με αυτό τον τρόπο εξασφάλισαν την υποστήριξη των 
Επιμελητηρίων Γεωργίας και Εμπορίου, καθώς και των αγροτικών 
οργανώσεων, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση διέθεσε την απαιτούμε-
νη γη. Τα τοπικά σχολεία δεσμεύτηκαν να αγοράζουν κρέας μόνο 
από το τοπικό σφαγείο και ο Δήμαρχος της Tours βλέπει πλέον 
τα νέα σφαγεία ως τρόπο εκπλήρωσης ορισμένων θρησκευτικών 
απαιτήσεων όσον αφορά στη σφαγή των ζώων.
Ο κύριος στόχος είναι η προώθηση της τοπικής παραγωγής κρέ-
ατος για τα κρεοπωλεία λιανικής πώλησης, προσθέτοντας αξία 
στις τοπικές επιχειρήσεις και προσφέροντας προϊόντα καλύτερης 
ποιότητας. Μέσω της

Το ανεξάρτητο εμπόριο κρεάτων εξαρτάται από τα τοπικά σφαγεία για τις 
καθημερινές ανάγκες των προμηθειών του. Φωτογραφία: Fotolia.
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Bourgueuil multi-species abattoir
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/documents/site_1/
internet/AgricultureProximite/Plaquette_Ab-Bourgueil-
imprimeur_01.pdf

CONTACT:

λειτουργίας του τοπικού σφαγείου, το οποίο επεξεργάζεται 700 
τόνους κρέατος τον χρόνο, υποστηρίζονται πολλοί κτηνοτρόφοι, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούν χοιρινό, βοδινό 
ή αρνίσιο κρέας απευθείας στους δικούς τους πελάτες.
“Αν ένα τοπικό σφαγείο κλείσει, είναι πολύ αργά”, εξηγεί ο 
Galland. “Γι’ αυτό και πρέπει να σχεδιάζουμε προληπτικά για το 
μέλλον. Αυτό έκαναν ορισμένοι αγρότες στις τοπικές κοινωνίες 
τους, όταν συνειδητοποίησαν ότι το τελευταίο εναπομείναν σφα-
γείο αντιμετωπίζει προβλήματα”. Το αποτέλεσμα είναι μία νέα 
συνεταιριστική επιχειρηματική δομή που βασίζεται στο νέο πλαί-
σιο κοινωνικών επιχειρήσεων της Γαλλίας (SCIC - Société civile 
d'intérêt coopératif), που επιτρέπει τη ενσωμάτωση σε αυτές των 
καταναλωτών, τόσο ιδιωτών όσο και ενώσεων. 
Το εγχείρημα είναι χτισμένο γύρω από την παροχή υπηρεσιών 
σφαγής πολλαπλών ειδών, μέσω ενός εργαστηρίου κοπής και 
αποστέωσης, το οποίο έχει ως στόχο την επεξεργασία 700 τόνων 
κρέατος, ώστε να καταστεί βιώσιμο. Η περιοχή αναφοράς του 
εκτείνεται σε μία απόσταση 80 χιλιομέτρων. Ο προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ, με αναμενόμενη υποστήρι-
ξη 143.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Πυλώνας 2 της ΚΓΠ), και με σημαντικές και περιφε-
ρειακές επιχορηγήσεις. Η λειτουργία του νέου σφαγείου έχει προ-
γραμματιστεί για το 2016.

Αυτή η τοπική πρωτοβουλία από τη Γαλλία δείχνει πως υπάρχει 
μέλλον για την κτηνοτροφία αν αξιοποιηθούν οι τοπικές αγορές. 
Τα τοπικά διατροφικά συστήματα μπορούν να συμπεριλάβουν 
όλες τις αλυσίδες ζωικής παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη και 
το στάδιο της επεξεργασίας των διάφορων κατηγοριών κρέατος. 
Τα τοπικά σφαγεία αποτελούν συνεπώς βασικό κομμάτι των το-
πικών διατροφικών αλυσίδων. Η εν λόγω περίπτωση δείχνει πώς 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν αρχίσει να γίνονται οι 
κινητήριες δυνάμεις επιρροής, ευνοώντας τα τοπικά διατροφικά 
συστήματα. Από το 2014, οι περιφέρειες της Γαλλίας είναι οι δια-
χειριστικές αρχές των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, και 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ΚΓΠ 
για τις περιοχές τους.

Η κτηνοτροφία είναι σημαντικό κομμάτι τόσο της αγροτικής οικονομίας, όσο και του τοπίου. Η πρόσβαση σε αγροτικές υποδομές είναι απαραίτητη. 
Φωτογραφία: Fotolia.

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ κτηνοτρόφων 
και κρεοπωλών που επιλέγουν τις τοπικές 
διατροφικές αλυσίδες • Απαραίτητη παρα-
γωγική υποδομή για τον κλάδο της κτηνο-
τροφίας • Σφαγείο πολλαπλών ειδών που 
συμμορφώνεται με τα πρότυπα υγιεινής 
της ΕΕ για την επεξεργασία βοδινού, πρό-
βειου, κατσικίσιου, χοιρινού και αλογίσιου 
κρέατος • Περισσότεροι από 150 κτηνο-
τρόφοι • 700 τόνοι κρέατος ετησίως απαι-
τούνται για να καταστεί βιώσιμο.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ

Η πρωτοβουλία για την Οικολογική Ανακύκλωση στη 
Γεωργία και την Κοινωνία της Βαλτικής
Η Οικολογική Ανακύκλωση στη Γεωργία (Ecological 
Recycling Agriculture - ERA) είναι μία μορφή γεωργίας 
που βασίζεται στην πλήρη αξιοποίηση των τοπικών και 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων για την καλύτερη δια-
χείριση και ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών στα 
αγροοικοσυστήματα. Στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, 
η γεωργία ευθύνεται για περίπου 50% των εκροών αζώτου και 
φωσφόρου που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα ρύπανσης των υδάτων. 
Η ιδέα της Οικολογικής Ανακύκλωσης στη Γεωργία αναπτύχθη-
κε από την πρωτοβουλία BERAS (Building Ecological Recycling 
Agriculture and Societies), ένα διεθνές δίκτυο που συστήθηκε για 
την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των εντατικών και 
εξειδικευμένων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 
της περιοχής. Η BERAS συνεργάζεται με οργανώσεις παραγωγών, 
συμβουλευτικά όργανα, ερευνητικά ιδρύματα και τις τοπικές αρ-
χές για την προώθηση της αειφόρου παραγωγής, κατανάλωσης 
και διαβίωσης στην περιοχή της Βαλτικής.
Μεταξύ του 2003 και του 2005, η BERAS διεξήγε πιλοτικές μελέ-
τες σε 48 βιολογικά αγροκτήματα σε οχτώ χώρες που περιβάλ-
λουν τη Βαλτική Θάλασσα. Σκοπός ήταν η αξιολόγηση και η ανά-
δειξη των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τις πρακτικές της 
βιολογικής γεωργίας για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
των εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών, ιδίως στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. 

Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν, επίσης, την συμμετοχή των 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών βιολογικής γεωργίας σε κάθε χώρα, 
προωθώντας την ανταλλαγή γνώσης σχετικά με τα εμπόδια και 
τις λύσεις που υπάρχουν για την απαραίτητη αλλαγή. Τα περιβαλ-
λοντικά οφέλη και οι κοινωνικές επιπτώσεις της Οικολογικής Ανα-
κύκλωσης στη Γεωργία σε αντιδιαστολή με τη συμβατική γεωργία 
επίσης αξιολογήθηκαν, καθώς και οι δυνατότητες και οικονομικές 
επιπτώσεις της μετατροπής σε βιολογικά συστήματα παραγωγής. 
Στόχος είναι να επιτευχθεί μία καλή ισορροπία μεταξύ γεωργίας 
και κτηνοτροφίας, καθώς και η χρήση και ανακύκλωση των τοπι-
κών ανανεώσιμων πόρων μέσω πρακτικών όπως η αμειψισπορά, 
η καλλιέργεια ψυχανθών και η εφαρμογή κοπριάς, ώστε να αυξη-
θεί η αυτάρκεια των εκμεταλλεύσεων και να μειωθούν σημαντι-
κά οι απώλειες θρεπτικών συστατικών. Η βιολογική γεωργία σε 
συνδυασμό με τις πρακτικές της Οικολογικής Ανακύκλωσης στη 
Γεωργία έχει τη δυνατότητα να μειώσει τα πλεονάσματα αζώτου 
κατά περισσότερο από 50%, να αποφύγει τις χημικές εισροές, να 
βελτιώσει τη γονιμότητα και τη βιοποικιλότητα του εδάφους, να 
μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενισχύοντας ταυ-
τόχρονα την ανάπτυξη της υπαίθρου και των τοπικών αλυσίδων 
διανομής.
Μεταξύ 2010 και 2013, η BERAS εργάστηκε για την προώθηση 
και την εφαρμογή των πορισμάτων της σε ολόκληρο το μήκος της 
διατροφικής αλυσίδας. Η διαδικασία αυτή προέβλεπε τη συνερ-
γασία με 42 αγροκτήματα για την ανάπτυξη και επικοινωνία ορ-
θών καλλιεργητικών πρακτικών και την ίδρυση 20 κέντρων πλη-
ροφόρησης σε εννέα χώρες της Βαλτικής για την προώθηση της 
βιολογικής γεωργίας και της εφαρμογής πρακτικών Οικολογικής 
Ανακύκλωσης στη Γεωργία. Επίσης, προχώρησε στην ανάπτυξη 
δικτύων Κοινοτήτων Βιώσιμης Διατροφής από το χωράφι στο 
πηρούνι του καταναλωτή. Τα κέντρα πληροφόρησης λειτουρ-
γούν ως εκπαιδευτικά φόρουμ για παραγωγούς, πολιτικούς, δα-
σκάλους, μαθητές και το ευρύ κοινό. Εκεί παρέχονται πρακτικές 
καλλιεργητικές οδηγίες για την εφαρμογή αγρονομικών πρακτι-
κών που αποδεδειγμένα υποστηρίζουν μία πιο αποτελεσματική 
διαχείριση των θρεπτικών ουσιών μέσα και μεταξύ των γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων. 

Η κληρονομιά που άφησε η βιομηχανοποιημέ-
νη γεωργία στη Βαλτική απαιτεί μία προσεκτικά 
σχεδιασμένη, ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη που 
λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες, ενώ εξα-
κολουθεί να εφαρμόζει την διαχρονική αρχή της 
βιολογικής γεωργίας του “σκέψου τοπικά, δράσε 
παγκόσμια”. 

Η έξαρση των φυκών στη Βαλτική Θάλασσα είναι ορατή από το διάστημα από το 
2005, όταν τραβήχτηκε αυτή η δραματική εικόνα της NASA.
Φωτογραφία: USGS/NASA/Landsat 7.
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Baltic Ecological Recycling Agriculture and
Society (BERAS)
beras.eu

CONTACT:

Αυτό καλύπτει μία σειρά αγροοικολογικών πρακτικών, από την 
ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους και τον σχεδιασμό της 
αμειψισποράς, ως τη φυτοπροστασία, την κτηνοτροφία και τη 
διαχείριση της κοπριάς.
Η αγρονομική καθοδήγηση υποστηρίζεται από εργαλεία όπως 
ένας υπολογιστής προϋπολογισμού αζώτου και ένας προγραμμα-
τιστής βιολογικής αμειψισποράς. Το εκπαιδευτικό υλικό συμπλη-
ρώνεται από πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται 
με τον οικονομικό σχεδιασμό για τη διαδικασία μετάβασης στη 
βιολογική γεωργία, την ανάπτυξη αγοράς και την επισκόπηση 
συγκεκριμένων περιπτώσεων όσον αφορά τις εκμεταλλεύσεις. 
Επιπλέον, τα κέντρα εκπαίδευσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη 
συμμετοχή των καταναλωτών και των μικρών-μεσαίων επιχειρή-
σεων για την ανάπτυξη μίας Διατροφής για Καθαρή Βαλτική, η 
οποία βασίζεται στην έννοια της υγιούς, υψηλής ποιότητας, επο-
χιακής, βιολογικής και τοπικής παραγωγής, της μείωσης κατανά-
λωσης κρέατος και της σπατάλης των τροφίμων. 
Η BERAS δείχνει ακριβώς τί μπορεί να συμβεί όταν οι αγρότες 
έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε εφαρμογή μία συνολική καλ-
λιεργητική προσέγγιση για τη διαχείριση και την ανακύκλωση 
των θρεπτικών συστατικών. Δείχνει, επίσης, πόσο ολοκληρω-
μένες μπορούν να είναι οι τοπικές προσεγγίσεις στα διατροφικά 
συστήματα.

Το δίκτυο της BERAS ανταποκρίνεται στην κοινή ανάγκη για την αποκατάσταση του γεωργικού περιβάλλοντος της Βαλτικής. Φωτογραφία: Fotolia.

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Η εντατική γεωργία συμβάλλει στην 
υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ου-
σιών στα υδάτινα οικοσυστήματα, προκα-
λώντας σημαντική ρύπανση • Η καλύτερη 
διαχείριση των θρεπτικών ουσιών μπορεί 
να επιτευχθεί με την εφαρμογή βιολογικών 
και αγροοικολογικών πρακτικών • Ένα 
ευρύ φάσμα εμπλεκομένων μπορούν να 
συμμετέχουν σε αυτόν τον καλύτερο τρό-
πο παραγωγής τροφίμων
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η προστασία των βοσκοτόπων και η δημιουργία 
Περιοχών Οικολογικής Εστίασης στη Γερμανία

Σε επίπεδο ΕΕ, το Γερμανικό Υπουργείο Γεωργίας ήταν 
ένας από τους σκληρότερους επικριτές και αντιπάλους 
της προσέγγισης που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση των άμεσων πληρωμών, 
ώστε αυτές να γίνουν πιο “πράσινες και δίκαιες”. Το Βε-
ρολίνο απέρριψε τόσο το ανώτατο όριο (οροφή επιχειρησιακού 
επιπέδου για τις πληρωμές) όσο και το υποχρεωτικό πρασίνισμα 
(περιβαλλοντικοί κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις). Η θέση αυτή 
αντικατοπτρίζεται και στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης της 
ΚΓΠ σε εθνικό επίπεδο. Δύο πράγματα, όμως, εκλαμβάνονται ως 
θετικά αποτελέσματα για τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η 
προστασία των μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων, καθώς και η 
απαγόρευση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρ-
μάκων σε κάποιες περιοχές οικολογικής εστίασης. Αν και δεν έχει 
ακόμη εφαρμοστεί αυτή η γερμανική απαγόρευση, αναδεικνύει 
τις δυνατότητες στη νομοθεσία της ΕΕ.
Η Γερμανία, μαζί με το Βέλγιο (Φλάνδρα) είναι το μόνο κράτος 
μέλος της ΕΕ που τάσσεται υπέρ ενός συστήματος αδειοδότησης 
σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης για τη μετατροπή των μό-
νιμων βοσκοτόπων στα πλαίσια του πρασινίσματος.

Μετά το 2015, κάθε εκμετάλλευση που επιδιώκει να μετατρέψει 
τα μόνιμα λιβάδια, πχ. σε καλλιεργήσιμη γη, πρέπει να έχει τη 
σχετική άδεια για να το πράξει. Η υποχρεωτική άδεια είναι άμεσα 
εφαρμόσιμη και όχι μόνο όταν το ποσοστό των μόνιμων βοσκο-
τόπων στην περιοχή έχει μειωθεί κατά 5%. Το γερμανικό δίκαιο 
καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες μια τέτοια μετατροπή πρέ-
πει να εγκριθεί από τις περιφερειακές αρχές.
•	 όταν η μόνιμη χορτολιβαδική έκταση δημιουργήθηκε μετά 

το 2014.
•	 όταν μία άλλη τοποθεσία ίδιου μεγέθους στην ίδια περιοχή 

πρόκειται να μετατραπεί σε μόνιμη χορτολιβαδική έκταση.
•	 όταν η εν λόγω μόνιμη χορτολιβαδική έκταση έχει δημι-

ουργηθεί λόγω των απαιτήσεων των αγροπεριβαλλοντικών 
μέτρων.

Εάν η εκμετάλλευση σκοπεύει να μετατρέψει μία μόνιμη χορτο-
λιβαδική έκταση σε καλλιεργήσιμη γη δίχως τη σχετική άδεια, η 
πληρωμές για το πρασίνισμα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα 
περισσότερα στοιχεία των άμεσων πληρωμών θα περικοπούν.
Εάν το ποσοστό των μόνιμων βοσκοτόπων σε μία περιοχή μειω-
θεί κατά 5%, παρά την υποχρεωτική αδειοδότηση, δεν θα επι-
τραπούν περαιτέρω μετατροπές. Σε αυτή την περίπτωση θα τεθεί 
σε ισχύ η υποχρέωση για την αποκατάσταση ή τη δημιουργία 
νέων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Η εφαρμογή του πρασινίσματος όσον αφορά τη διατήρηση των 
μόνιμων βοσκοτόπων είναι μία θετική εξέλιξη. Ωστόσο, το με-
λανό σημείο είναι το γεγονός ότι μόνο οι περιοχές Ενδιαιτήμα-
τος-Χλωρίδας-Πανίδας (ΕΧΠ) μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις. 
Αυτό σημαίνει ότι οι μόνιμοι βοσκότοποι που βρίσκονται σε τυ-
ρφώνες και υγροτόπους που δεν βρίσκονται εντός των περιοχών 
ΕΧΠ μπορούν να οργώνονται για την σπορά νέων γρασιδιών. Αυτό 
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος 
και του κλίματος.
Οι μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις ως τύπος βοσκότοπου, ειδικά 
όταν γίνεται μειωμένη χρήση λιπασμάτων εντός των ορίων τους, 
αποδίδουν καλά όσον αφορά την πρόληψη της διάβρωσης και 
τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, τη λειτουργία τους 
ως δεξαμενή άνθρακα, την προστασία της βιοποικιλότητας ως 
ενδιαίτημα για συγκεκριμένα είδη πανίδας και χλωρίδας και τον 
σχηματισμό του τοπίου και της φυσικής κληρονομιάς γενικότερα.
Δύο θέματα συζητήθηκαν εντατικά στη Γερμανία κατά τη διάρ-
κεια της πρόσφατης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Συγκεκριμένα, 
ποιά είδη περιοχών πρέπει να θεωρηθούν περιοχές οικολογικής 
εστίασης και κατά πόσο η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 
θα πρέπει να επιτραπεί εντός αυτών. Τελικά, το σύνολο των 19 
πιθανών τύπων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό της ΕΕ, συ-
μπεριλαμβανομένων των δευτερευόντων  καλλιεργειών και του

Η νέα γερμανική νομοθεσία για την προστασία των μόνιμων χορτολιβαδικών 
εκτάσεων είναι πολύ αυστηρή και προβλέπει πρόστιμα. Φωτογραφία: MH.
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abl-ev.de

CONTACT:

σπαρμένου χόρτου μαζί με καλαμπόκι έγιναν δεκτές. Η χρήση 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, ωστόσο, απαγορεύεται για τις 
δευτερεύουσες καλλιέργειες καθώς και η σπορά χόρτου από συ-
γκομιδή της προηγούμενης καλλιέργειας μέχρι το τέλος του έτους 
υποβολής της αίτησης. Ωστόσο, ούτως ή άλλως δεν γίνεται χρήση 
φυτοφαρμάκων ή ανόργανων λιπασμάτων κατά τη διάρκεια αυ-
τών των μεταβατικών περιόδων. Αυτές οι περιοχές μπορούν να 
λιπανθούν μόνο με κοπριά, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμο-
ποιηθεί στις περιοχές οικολογικής εστίασης. Αυτή η προσωρινή 
απαγόρευση των ψεκασμών και της εφαρμογής ανόργανων λι-
πασμάτων μπορεί να εκληφθεί μόνο ως ένα συμβολικό κέρδος 
στο γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Δείχνει, όμως, ότι μία τέτοια 
απαγόρευση είναι εφικτή βάσει του κανονισμού της ΕΕ.

Ο διάλογος που άνοιξε στη Γερμανία σχετικά με τις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης δίνει μία ιδέα για αυτά που μπορούν να επιτευχθούν στα πλαίσια των 
κανονισμών της ΕΕ. Φωτογραφία: ΜΗ.

Η περίπτωση της Γερμανίας δείχνει ότι κάθε κράτος μέλος ή πε-
ριφέρεια έχει τη δυνατότητα να λάβει ό,τι περισσότερο μπορεί 
από την ΚΓΠ. Υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες παντού, όπως 
καταδεικνύει η μερική απαγόρευση των φυτοφαρμάκων και των 
λιπασμάτων στις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης. Ομοίως, η δια-
τήρηση των μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων ως προσέγγιση, 
είτε στο αγρόκτημα ή σε περιφερειακό επίπεδο, είναι ευεργετική 
για το περιβάλλον. Οι Περιοχές Οικολογικής Εστίασης, μία αγρο-
οικολογική ιδέα και πρακτική που εισήχθη στον Πυλώνα 1 των 
άμεσων πληρωμών, αναδεικνύουν τις δυνατότητες όσον αφο-
ρά τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές. Οι περιοχές αυτές, 
ωστόσο, χρειάζονται προστασία από τις χημικές εισροές σε κάθε 
περιφέρεια και κράτος μέλος.

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Υπάρχουν αρκετά περιβαλλοντικά 
οφέλη για τις μόνιμες χορτολιβαδικές 
εκτάσεις και τις περιοχές οικολογικής 
εστίασης • Η Γερμανία έχει επιλέξει την 
υποχρεωτική αδειοδότηση στις μετατρο-
πές των μόνιμων βοσκοτόπων • Αν και 
οι κανόνες αυτοί έχουν περιορισμούς, 
εξακολουθούν να δείχνουν τί είναι δυνα-
τό σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΓΠ.
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ΓΑΛΛΙΑ

Τα ανθισμένα λιβάδια αποτελούν μία συνεχή πηγή 
τροφής για τους επικονιαστές

Η καλή διαχείριση των παραδοσιακών λιβαδιών εξυ-
πηρετεί πολλούς σκοπούς, όπως η βοσκή των ζώων, η 
προστασία της βιοποικιλότητας και η υποστήριξη της 
επικονίασης.    Για το σκοπό αυτό, πρωτοβουλίες για τα 
Ανθισμένα Λιβάδια έχουν συσταθεί σε ολόκληρη την 
Γαλλία για τη διατήρηση της οικολογίας και της βιοποικι-
λότητας των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές επιδιώκουν να προωθήσουν στις τάξεις των παραγωγών 
και των τοπικών κοινωνιών τη σημασία  της διατήρησης των 
παραδοσιακών λιβαδιών. Ταυτόχρονα επικοινωνούν την ισχυρή 
σύνδεση μεταξύ της διαχείρισης της βιοποικιλότητας και της πα-
ραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας όπως το γάλα, το τυρί και 
το κρέας. Η σύνδεση αυτή δίνει έμφαση στη σημασία της προστι-
θέμενης αξίας που επέρχεται από την αντανάκλαση αυτών των 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην εμπορία του προϊόντος. 
Στο πλαίσιο του αρχικού προγράμματος Ανθισμένα Λιβάδια, οι 
κτηνοτρόφοι των προστατευόμενων περιοχών, κυρίως αυτών 
που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, λαμβάνουν αγρο-
περιβαλλοντικές ενισχύσεις για τη διατήρηση των λιβαδιών που 
είναι πλούσια σε είδη. Το καθεστώς που εφαρμόζεται σε επίπε-
δο αγρού συνδυάζει διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης, όπως 
ο περιορισμός της χρήσης λιπασμάτων και του πληθυσμού των 
ζώων. Οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν ότι 
τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά είδη φυτών φύονται στο υπό 
εκμετάλλευση λιβάδι. Σημαντικό είναι ότι οι πληρωμές γίνονται 
με βάση τα αποτελέσματα και συνδέονται με αυτό που πραγμα-
τικά συμβαίνει.

Αυτό παρέχει κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να κάνουν ένα 
βήμα παραπέρα, τοποθετώντας τους στο επίκεντρο της διαδι-
κασίας, ώστε να λάβουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία υιοθέτησης 
καλών πρακτικών διαχείρισης των βοσκοτόπων. Συνεπώς, οι 
κτηνοτρόφοι αποφασίζουν πότε θα κόψουν ή θα κάνουν χρήση 
συγκεκριμένων εισροών, ανάλογα με αυτό που πιστεύουν ότι 
θα δουλέψει καλύτερα με βάση τις δικές τους τοπικές συνθήκες 
και ιδιαιτερότητες. Η κινητήρια δύναμη είναι οι αγρότες, και όχι 
αυθαίρετες ημερομηνίες. Κάτι τέτοιο ενισχύει την αυτονομία των 
παραγωγών, και αποτελεί μία καινοτόμα προσέγγιση που συνα-
ντάται και σε άλλα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα της ΕΕ.
Παράλληλα, οι αγρότες κατανοούν καλύτερα τη σημασία της 
διατήρησης των ημιφυσικών χορτολιβαδικών εκτάσεων για την 
κτηνοτροφία. Εκπαιδευτικές συνεδρίες και οδηγίες παρέχονται 
στους κτηνοτρόφους ώστε να υποστηριχθεί η συμμετοχή και η 
υιοθέτηση καλών πρακτικών διαχείρισης των βοσκοτόπων. Με 
αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες κατανοούν καλύτερα πώς πρέπει 
να προστατευθεί και να υποστηριχθεί η διαχείριση των αγροοι-
κοσυστημάτων. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
είναι ανοιχτή και σε παραγωγούς που δεν βρίσκονται σε αυτές 
τις περιοχές, ωστόσο οι διοργανωτές παρόμοιων πρωτοβουλιών 
πρέπει να αυτοχρηματοδοτηθούν, κάτι που συχνά μπορεί να είναι 
σημαντικό εμπόδιο για την επέκταση του αρχικού καθεστώτος.
Η προσέγγιση των Ανθισμένων Λιβαδιών συνδέεται με έναν 
ετήσιο διαγωνισμό που συμβάλλει στην ενθάρρυνση της 
συμμετοχής περισσότερων αγροτών. 

Οι νικητές του Βραβείου στα Βόσγια Όρη λαμβάνουν αναγνώριση από τον Γενικό Διαγωνισμό Γεωργίας (gain Concours Général Agricole).
Φωτογραφία: Marie Henry (PNR du Ballon des Vosges)
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Concours Général Agricole
prairiesfleuries.espaces-naturels.fr

CONTACT:

Ο πρώτος διαγωνισμός διοργανώθηκε το 2007 στο Massif des 
Bauges και βοήθησε στο να καταδειχθεί ότι η διατήρηση του 
πλούτου των ειδών μπορεί να συνδυαστεί με την βιώσιμη πα-
ραγωγή ζωοτροφών. Η διοργάνωση παρόμοιων διαγωνισμών 
υιοθετήθηκε και από άλλες ομοσπονδίες των περιφερειακών 
και εθνικών πάρκων το 2010. Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν 
δοκιμές πεδίου από εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση της οι-
κολογικής ποιότητας των λιβαδιών, συμπεριλαμβανομένων των 
διάφορων ειδών γρασιδιού και λουλουδιών που σχετίζονται με 
τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες. Πάνω απ’ όλα εξετάζεται 
το αν οι αγρότες διατηρούν την καλή ισορροπία μεταξύ αγροτι-
κής παραγωγής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και τον βαθμό 
στον οποίο αυτή μπορεί να συμβάλλει στην ποιότητα ζωής της 
τοπικής κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πεδίου, διάφο-
ροι ειδικοί, γεωπόνοι, οικολόγοι και μελισσοκόμοι, συνοδεύουν 
τους αγρότες στους αγρούς τους. Τα λιβάδια αξιολογούνται όσον 
αφορά την συμβολή του πλούτου των ειδών στην παραγωγή της 
ζωοτροφής (ποιότητα, γευστικότητα, ευελιξία) και την ικανότητα 
των γεωργών να διατηρούν ή να ενισχύουν τη βιοποικιλότητα. 
Την όλη διαδικασία ακολουθούν ειδικές συνεδρίες και ερωτη-
ματολόγια, ενώ έχει συσταθεί μία εθνική ομάδα εργασίας που 
εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη των κριτηρίων αξιολόγησης και 
καθοδήγησης. Το πρόγραμμα έχει τώρα τη δική του ιστοσελίδα 
και μία ετήσια δημοσίευση που σκοπό έχουν την προώθηση του 
διαγωνισμού
Την πρωτοβουλία Ανθισμένα Λιβάδια έχουν υιοθετήσει 33 από τα 
46 Περιφερειακά Πάρκα και τα έξι Εθνικά Πάρκα διοργανώνουν 
τοπικούς διαγωνισμούς τα τελευταία επτά χρόνια, ενώ κάποια 
πάρκα διοργανώνουν διαγωνισμούς από κοινού με πάρκα που 
συνορεύουν σε γειτονικές χώρες. Το όλο έργο είναι χτισμένο στη 
βάση της ενίσχυσης των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης των 
βοσκοτόπων. Αναδεικνύει την αξία των αγροοικολογικών προ-
σεγγίσεων για τους αγρότες και πώς αυτές οι μέθοδοι μπορούν 
να βοηθήσουν στη βελτίωση της γης και της παραγωγικότητάς 
τους. Επίσης, δίνει στους αγρότες την ευκαιρία να αισθάνονται 
ότι το έργο τους αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Το 2014 ο δι-
αγωνισμός Ανθισμένα Λιβάδια έγινε μέρος του έγκυρου Γενικού 
Διαγωνισμού Γεωργίας (Concours Général Agricole).

Οι κριτές του Γενικού Διαγωνισμού Γεωργίας αξιολογούν τη βιοποικιλότητα της 
χλωρίδας και της πανίδας.
Φωτογραφία: Vincent Ruin (Chambre d'Agriculture Savoie-Mont Blanc).

ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Προστατεύει τα ενδιαιτήματα πληθυ-
σμών επικονιαστών • Η βιοποικιλότητα 
της χλωρίδας εγγυάται σταθερή παροχή 
νέκταρ κατά τη διάρκεια της καλλιεργη-
τικής περιόδου • Δοκιμές στους αγρούς 
απέδειξαν ότι τα Ανθισμένα Λιβάδια μπο-
ρούν να είναι μία καλή πηγή ζωοτροφής • 
Ανάληψη εκτατικών πρακτικών γεωργίας 
σε περιφερειακά πάρκα
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Από το 1999, η αρχιτεκτονική της ΚΓΠ χωρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος Πυλώνας 
χρηματοδοτεί μέτρα παρέμβασης στην αγορά και την απευθείας στήριξη σε παραγω-
γούς, ενώ ο δεύτερος Πυλώνας στοχεύει στην στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε επίπεδο ΕΕ, οι ετήσιες 
απευθείας επιδοτήσεις στήριξης μέσω του Πυλώνα 1 αντιπροσωπεύουν το 70%, τα μέτρα της 
αγοράς το 10%, ενώ μόνο το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ διατίθεται για τα πο-
λυετή σχήματα του Πυλώνα 2. 

Τα μέτρα του Πυλώνα 1 που χρηματοδοτούνται κατά 100% από την ΕΕ πε-
ριλαμβάνουν:
•	 ένα καθεστώς βασικής ενίσχυσης: αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις ανά στρέμμα οι οποίες δεν 

συνδέονται με την παραγωγή. Ανάλογα με το ιστορικό του κάθε κράτους μέλους, αυτές οι 
πληρωμές σταδιακά θα συγκλίνουν προς ένα πιο ενιαίο συντελεστή ανά στρέμμα το 2019.

•	 μία προαιρετική συμπληρωματική πληρωμή: ισχύει για τα πρώτα 300 στρέμματα για την 
υποστήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
δεν εφαρμόζει καμία περικοπή στις άμεσες ενισχύσεις άνω των 150.000 ευρώ ανά δικαιού-
χο.

•	 πληρωμή πρασινίσματος: μία νέα πληρωμή που αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου των άμε-
σων ενισχύσεων και περιλαμβάνει τρία μέτρα -την διαφοροποίηση των καλλιεργειών, την 
προστασία των μόνιμων βοσκοτόπων και λειμώνων, και την χρήση τουλάχιστον 5% της 
αγροτικής εκμετάλλευσης ως περιοχή οικολογικής εστίασης. Ορισμένες εκμεταλλεύσεις 
εξαιρούνται από αυτά τα μέτρα, λόγω του μεγέθους και της παραγωγής τους. Οι εκμεταλλεύ-
σεις βιολογικής παραγωγής αναγνωρίζονται για τα περιβαλλοντικά οφέλη που δημιουργούν 
και ως εκ τούτου δικαιούνται αυτή την πληρωμή αυτόματα.

•	 ενίσχυση των νέων αγροτών, έως και 2% του εθνικού κονδυλίου.
•	 συνδεδεμένες ενισχύσεις: μπορούν να αντιπροσωπεύσουν έως και 15% του εθνικού κονδυ-

λίου και καταβάλλονται ανά στρέμμα ή ανά ζώο για συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπί-
ζουν οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες δυσκολίες σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτές περιλαμβάνο-
νται και οι καλλιέργειες πρωτεϊνούχων φυτών.

•	 μία κοινή οργάνωση της αγοράς: περιλαμβάνει μία σειρά μέτρων που λειτουργούν ως δίχτυ 
ασφαλείας, όπως η οργάνωση των παραγωγών και εξειδικευμένα καθεστώτα διεπαγγελμα-
τικής οργάνωσης, όπως για παράδειγμα για την καλλιέργεια των αμπελιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ

Τα μέτρα του Πυλώνα 2 που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα κρά-
τη μέλη περιλαμβάνουν:
•	 ανταλλαγή γνώσης
•	 εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων και νέοι αγρότες
•	 μειονεκτικές περιοχές
•	 αγροπεριβαλλοντικά και κλιματικά προγράμματα
•	 βιολογική καλλιέργεια
•	 βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
•	 το πρόγραμμα LEADER 

Τα μέτρα αποτελούν μέρος των επταετών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που διαχειρί-
ζονται οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές και εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη έχουν μεγάλα περιθώρια ευελιξίας στην εφαρμογή των μέτρων που επιλέγουν, με 
εξαίρεση τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα και το LEADER που είναι υποχρεωτικά. Ωστόσο, 
εξακολουθούν να υποχρεούνται να τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες και κάποια διασταυ-
ρούμενα μέτρα συμμόρφωσης (π.χ. κανονισμούς της ΕΕ, καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες), αλλιώς ενδέχεται να υπάρξουν κυρώσεις.
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Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση δίνουν έμφαση σε διαφορετικούς τρό-
πους με τους οποίους συγκεκριμμένοι αγρότες και πολίτες έχουν ήδη κάνει τη μετάβαση προς 
την διατροφική κυριαρχία και την αγροοικολογία. Αναδεικνύει τα φιλόδοξα μονοπάτια που ακο-
λουθούν διάφορες κοινότητες επιδιώκοντας πιο βιώσιμους τρόπους διαβίωσης που μπορούν να 
τονώσουν πραγματικά την πράσινη οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας 
την ευημερία των πολιτών.

Μία ΚΓΠ που υποστηρίζει αγρότες και πολίτες που ασχολούνται με αγρο-
οικολογικές προσεγγίσεις
Με την απαραίτητη πολιτική βούληση και τις κατάλληλες επενδύσεις, αυτός είναι ο ρεαλιστικός 
τρόπος που θα μπορούσαν να μοιάζουν τα διατροφικά και γεωργικά μας συστήματα στο μέλ-
λον. Είναι πλέον καιρός να υποστηριχθεί αυτή η μετάβαση και από δημόσιες πολιτικές. Οι πολίτες 
απαιτούν γεωργικά συστήματα που υποστηρίζουν το περιβάλλον και την ανάπτυξη μίας αειφό-
ρου οικονομίας που συνδέει την ύπαιθρο με τα αστικά κέντρα. Είναι ευθύνη της ΕΕ και των εθνι-
κών πολιτικών υπευθύνων να εξασφαλίσουν ότι οι χρηματοδοτήσεις της ΚΓΠ χρησιμοποιούνται 
για το σκοπό αυτό. Μεταξύ άλλων, πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει τις προτεραιότητες 
των δαπανών για την στήριξη της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το περιβάλλον 
και την κοινωνική ένταξη στις συμφωνίες συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο 
του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. Είναι σημαντικό ότι οι εν λόγω 
δαπάνες και κονδύλια θα διοχετευθούν σε πρωτοβουλίες ανάλογες με αυτές που τονίζονται στις 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται σε αυτή τη δημοσίευση.

Η ΚΓΠ, και ειδικότερα τα μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλει-
στικά για τη χρηματοδότηση γεωργών και επιχειρήσεων τροφίμων που παρέχουν οφέλη για το 
περιβάλλον και τους ανθρώπους. Αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την στήριξη της βιο-
λογικής γεωργίας, την ποιότητα των προϊόντων, τη συνεργασία και τη δημιουργία τοπικών και 
περιφερειακών ομάδων παραγωγών, καθώς και αγροπεριβαλλοντικές και συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες για το κλίμα και την αγροοικολογική καινοτομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη θα πρέπει 
να τονώσει την ανάπτυξη στους εξής τομείς:

•	 Παραγωγή τροφίμων που βασίζεται στις αρχές της διατροφικής κυριαρχίας και  σε αγροοι-
κολογικές προσεγγίσεις.

•	  Ανάπτυξη μικρών αλυσίδων διανομής που οργανώνονται από κοινότητες.
•	  Μεταφορά αγροοικολογικής γνώσης, συμβουλευτικής και κοινοτομίας.

Μία ΚΓΠ με φιλόδοξες αγροοικολογικές επενδύσεις και πολιτική συνοχή
Σήμερα, αν και αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ, 
πολλά μέτρα που διατίθενται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης εξακολου-
θούν να είναι το καλύτερο μέσο για την υποστήριξη των απαραίτητων μεταβάσεων, εάν εφαρ-
μοστούν με τον σωστό τρόπο. Ένα ουσιαστικά μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΚΓΠ 
πρέπει να επενδυθεί για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της διατροφικής αλυσίδας και την υπο-
στήριξη των τοπικών οικονομιών και επιχειρήσεων. Στη διάρκεια των επόμενων ετών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να κάνουν σημαντικές αλλαγές στην διατροφική πολιτική τους, δίνοντας προτεραι-
ότητα σε αγροοικολογικές προσεγγίσεις μέσω της μετατόπισης πόρων από τον προϋπολογισμό 
άμεσων ενισχύσεων, στοχεύοντας σε κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Η 
στήριξη αυτή πρέπει να ευθυγραμμιστεί σε μεγάλο βαθμό με άλλα κοινοτικά και εθνικά κονδύ-
λια και πολιτικές, ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή και να μεγιστοποιηθεί ο συνολικός αντίκτυπος 
τους. Αυτή η μετάβαση πρέπει να προβλέπει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης διατροφικής πολιτικής 
καθώς και μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία που αφορά στις βιολογικές 
καλλιέργειες και την αγροοικολογία.

Η ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Πλαισίου 2014-2020, που προγραμματίζεται για το τέ-
λος του 2016, είναι μία σημαντική ευκαιρία για τους ηγέτες και τις κυβερνήσεις της ΕΕ να δείξουν 
τις πραγματικές ηγετικές τους ικανότητες, αφιερώνοντας ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολο-
γισμού της ΚΓΠ στην περαιτέρω μετάβαση προς αγροοικολογικά συστήματα παραγωγής.

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΓΠ ΠΡΟΣ ΠΙΟ 
ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
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Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ec.europa.eu/agriculture
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου)
europarl.europa.eu/committees/en/AGRI/home.html
Συμβούλιο της ΕΕ
consilium.europa.eu/en/topics/agriculture
Επιτροπή των Περιφερειών
cor.europa.eu
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
eca.europa.eu
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
eesc.europa.eu
Eurostat
epp.eurostat.ec.europa.eu 

ΜΚΟ, πλατφόρμες και δεξαμενές σκέψης
ARC 2020
arc2020.eu
Friends of the Earth Europe
foeeurope.org/agriculture 
IFOAM EU Group
ifoam-eu.org
European Network for Rural Development (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης)
enrd.ec.europa.eu 
Groupe de Bruges
groupedebruges.eu/e-learning 
Institute for Environmental European Policy (Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Ευρωπαϊκής Πολιτικής)
cap2020.ieep.eu 
Institute for Agriculture and Trade Policy (Ινστιτούτο Αγροτικής και Εμπορικής Πολιτικής)
iatp.org

Blogs
capreform.eu 
tomasgarciaazcarate.com
Video Blog
vimeo.com/foodpolitics

Κοινή Γεωργική Πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ενδιαίτημα-Χλωρίδας-Πανίδας
Προστασία Ονομασίας Προέλευσης
Building Ecological Recycling Agriculture and Societies (Χτίζοντας της Οικολογική        
Ανακύκλωση στη Γεωργία και την Κοινωνία)
Οικολογική Ανακύκλωση στη Γεωργία (Ecological Recycling Agriculture)
Food and Agriculture Organisation (Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων)
Leitrim Organic Farmers’ Cooperative (Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών του Λέιτριμ)
Société civile d'intérêt coopératif (Αστική Εταιρεία Συνεταιριστικών Συμφερόντων)
University of Agricultural Sciences of Cluj-Napoca (Πανεπιστήμιο Αγροτικών Επιστη-
μών Κλουζ-Ναπόκα)

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
ΚΓΠ
ΕΕ
ΕΧΠ
ΠΟΠ
BERAS

ERA
FAO
LOFC
SCIC
USAMV
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In association with:

Το έντυπο αυτό έχει ως στόχο την παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγ-
μάτων από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου η μετάβαση στα αγροδια-
τροφικά συστήματα αποτελεί ήδη γεγονός.

Έχουμε συγκεντρώσει πρωτοπόρες δράσεις και γεωργικές πρακτικές, 
διατροφικές κοινότητες, επιμελείς παρατηρητές της ΚΓΠ, φορείς της 
αγροτικής ανάπτυξης και καινοτόμες πρωτοβουλίες για τα διατροφικά 
συστήματα και την αγροοικολογία. Πιστεύουμε ότι οι προοπτικές τους 
είναι χρήσιμες και σημαντικές για το μέλλον της ΚΓΠ.

Οι περιπτώσεις αυτές παρέχουν σαφείς κατευθύνσεις για τις προτεραι-
ότητες που οφείλουν να έχουν οι κυβερνήσεις, εφόσον ενδιαφέρονται 
σοβαρά για την ορθή χρήση του δημόσιου χρήματος για τη στήριξη και 
την κλιμάκωση μιας αγροοικολογικής μετάβασης.

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
Αξιοποιώντας την Κοινή Γεωργική Πολιτική για 
την ανάπτυξη νέων διατροφικών συστημάτων

Η Συνθήκη για την Γεωργία και την Ύπαιθρο 2020 (Agricultural and Rural Convention 2020 - ARC2020) και οι Φίλοι 
της Γης Ευρώπης (Friends of the Earth Europe) αναγνωρίζουν με ευγνωμοσύνη την οικονομική υποστήριξη της Γενι-
κής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του FPH. Τα περιεχόμενα αυτής 
της έκδοσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των προαναφερθέντων οργανισμών και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αντανακλούν τη θέση των χρηματοδοτών.


