
Γεωργία και κοινά αγαθά (νερό, σπόροι, 

γνώση) προς αμφισβήτηση.  

Πως απαντούμε; 
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Κώστας Κουτής, 

ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ – Δίκτυο Για τη  Βιοποικιλότητα                  
και την Οικολογία στη Γεωργία 



Κοινά αγαθά 

• Τροφή 

• Καθαρό νερό 

• Υγεία 

• Εκπαίδευση 

• Ενέργεια 

• Εργασία 

 

Απαξίωση → Αμφισβήτηση  →  Χειραγώγηση 

 



Γεωργία και κοινά αγαθά 

• Νερό( επάρκεια, ποιότητα) 

• Σπόροι ( γεωργική βιοποικιλότητα) 

• Γνώση ( παραδοσιακή, εμπειρική, επιστημονική) 

 

Η γεωργία σήμερα στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος λόγω οικονομικής κρίσης 



Η σημερινή γεωργία  

 
Επιδοτήσεις 

Μονοκαλλιέργειες 

Συμβολαιακή γεωργία  

Αφανισμός μικροκαλλιεργητών 

Ερημοποίηση υπαίθρου, μετανάστευση 

Υποβάθμιση περιβάλλοντος 

Διατροφικά σκάνδαλα 

 

Το πιο δημιουργικό επάγγελμα στη γη έγινε το χειρότερο 

Ο γεωργός αλλοτροιωμένος και πιο φτωχός 

 

 
 



• Οικογενειακή επιχείρηση 

• Αυτάρκεια 

 

• Τοπική παραγωγή και 

κατανάλωση 

• Πολυκαλλιέργεια 

• Ντόπιες ποικιλίες 

 

• Γεωργία πρωτίστως για 

τροφή και πρώτες 

ανάγκες 

• Μεσογειακή διατροφή 

• Windows Media Player 

• Ατομική επιχείρηση 

• Εξάρτηση 

 

• Συμβολαιακή 

γεωργία 

• Μονοκαλλιέργειες 

• Εμπορικές ποικιλίες, 

υβρίδια και ΓΤΟ 

 

• Βιοκαύσιμα, κρέας 

• Αλλαγή διατροφικού 

μοντέλου 

 

 

 

../../../WINDOWS/Application Data/Microsoft/Internet Explorer/Quick Launch/Windows Media Player.lnk


Παραδοσιακή γεωργική γνώση 

• Προετοιμασία χωραφιών, αμειψισπορές, συγκαλλιέργειες 

• Φυτοπροστασία 

• Συμπεριφορά, διατροφή περιποίηση ζώων 

• Παραγωγή, συντήρηση σπόρου, μπολιάσματα 

• Βότανα, μανιτάρια (συλλογή, χρήσεις) 

• Φυσικές βαφές,  

• Αποξήρανση, λιάσιμο, συντήρηση και μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

• Πρόγνωση καιρού 

 
 

 



Διαχειριστική ικανότητα 

• Οικονομία της φύσης  

• Γνώση των φυσικών 

νόμων 

• Πρόγνωση (σημάδια) 

• Προσαρμογή 

 

 



 

 

Οικονομική κρίση/κλιματική αλλαγή  

Προκλήσεις για τη γεωργία 

  

 

• Διατροφική επάρκεια και  ασφάλεια 

• Ανεξαρτησία 

• Αυτάρκεια και επιβίωση 

• Ποιότητα ζωής  

• Τοπικοποίηση αντί παγκοσμιοποίησης  

 



Διατροφική επάρκεια 

  

  



Αυτάρκεια – διατροφική ασφάλεια 
 



 

 

Επιβίωση, αυτάρκεια τοπικών 

κοινωνιών και μικροκαλλιεργητών 

 



Τοπική ποιοτική τροφή 



Οι τοπικές κοινωνίες 



Τι διαπραγματευόμαστε και με 

ποιόν; 



Νερό πηγή ζωής 

 

 



Σπόροι ελευθερίας 



 

Προστασία και προάσπιση  

αξιών του σπόρου 

 





Οι κοινότητες των γεωργών και τα 

δικαιώματά τους 



Σπόρος του γεωργού 

• Δικαίωμα στην 

επιλογή 

• Δικαίωμα στην 

ανταλλαγή 

• Δικαίωμα στο 

δικό μας σπόρο 

 



Ανταλλαγές - σπόρων,  

 γιορτές τοπικών προιόντων 

 



 

Μικρής κλίμακας τοπικές 

κοινοτικές  “τράπεζες” σπόρων 

 



Οικολογική γεωργία 

• Πολυκαλλιέργεια, αμειψισπορά, πρόληψη 

• Ανακύκλωση, χαμηλές εισροές 

• Συνετή χρήση  και διατήρηση φυσικών πόρων 

• Βιοποικιλότητα 

• Προστασία γεωργού και καταναλωτή 

• Ποιοτικά προιόντα 

• Αξιοπρεπές εισόδημα 



Συμμετοχική Οργανική Βελτίωση 





Καταγραφή, διατήρηση, μελέτη γενετικού υλικού 

 

Αξιολόγηση σε βιολογικούς αγρούς 

 

Επιλογή σε διάφορες περιοχές  

 

Αναπαραγωγή σπόρου 

 

Ομάδα παραγωγών ΑΙΓΙΛΟΠΑ 

 

Τοπική κατανάλωση, εναλλακτικά δίκτυα 
διακίνησης προιόντων 

 



27 

Συζηήμαηα ζπόρων 

27 

Ανεπίζημο 

Δπίζημο 

 

Γενεηικοί πόροι 
 

Γιάχυζη 

 

Παραγωγή 

 

Δπιλογή 

ζπόρου 

 

Βεληίωζη 

Σποροπαραγωγή 

Δμπορία 

διακίνηζη 

Bocci et al, 2010 

ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΩΝ 

ΠΑΣΡΑ 

27 και 28 Μαρτίου 2015 



Ομάδα παραγωγών ΑΙΓΙΛΟΠΑ 



Σχολεία σπόρων 



Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 



Γεωργία 

 

• Τροφός πάντων των επιστημών 

• Μητέρα των κοινών αγαθών 


