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H εντατική γεωργία βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον και την 

υγεία παραγωγού και καταναλωτή !!!!!

Η σύγχρονη ή συμβατική ή χημική ή καπιταλιστική Γεωργία έχει ως ένα και 

μοναδικό στόχο: 

Την  αύξηση του κέρδους των πολυεθνικών των φυτοφαρμάκων και των 

αγροχημικών γενικά,  μέσα από τον έλεγχο και την εξάρτηση των παραγωγών από 

αυτές. 

Όλο και περισσότερες εισροές σε λιπάσματα, 

φυτοφάρμακα, κατανάλωση περισσότερου νερού, 

εντατικοποίηση, γενετικά τροποποιημένα φυτά, 

είναι το δόγμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που 

μας οδηγεί σταθερά στην αυτοκαταστροφή  με απρόβλεπτες 

συνέπειες για το μέλλον της παραγωγής και την διαθέσιμη τροφή για τον πλανήτη.



Όλες αυτές οι πρακτικές που μας κληροδότησε η συμβατική γεωργία, έχουν επιφέρει 

τεράστιες αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον και κατά συνέπια στα αγροτικά 

οικοσυστήματα 

1. Είναι ο μεγαλύτερος ρυπαντής του περιβάλλοντος (Ρύπανση με φυτοφάρμακα και 

νιτρορύπανση του υδροφόρου  ορίζοντα , δημιουργία τεράστιων ποσοτήτων 

αποβλήτων, συμβολή στην κλιματική αλλαγή, η ποιο ενεργοβόρα δραστηριότητα )

2. Καταστροφή του τοπίου και των βοσκοτόπων , υποβάθμιση του εδάφους- διάβρωση

3. Εγκατάλειψη παραδοσιακών ποικιλιών 

4. Υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

5. Καταστροφή βιοποικιλότητας με την με την μεγαλύτερη  

εξολόθρευση ειδών που κληρονόμησε η φύση στον άνθρωπο   



Κατά τον 20ο αιώνα η βιοποικιλότητα των αγροτικών οικοσυστημάτων της 

Ευρώπης έχει υποστεί σημαντική μείωση. 

Η γεωργία θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο η δεύτερη πιο σημαντική απειλή, μετά την 

υλοτόμηση των δασών, για την εξαφάνιση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών 

χλωρίδας και πανίδας . 

Η μείωση της βιοποικιλότητας των αγροοικοσυστημάτων της Ευρώπης οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο, στην εντατικοποίηση της γεωργίας από την εφαρμογή της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής στις χώρες της Ε.Ε. 

Επίσης η κλιματική αλλαγή για την 

οποία η γεωργία έχει τις δικές της 

ευθύνες,  μέσα από τις πρακτικές που 

εφαρμόζει θα έχει άμεσες επιπτώσεις 

στη παραγωγή, με την μείωση των 

βροχοπτώσεων και την αύξηση της 

θερμοκρασίας και την ερημοποίηση 

κυρίως σε περιοχές όπως η ανατολική 

Κρήτη 



Η απώλεια της βιοποικιλότητας

Οι επιστήμονες προβλέπουν,  πως το 20% με 30% όλων των ζωντανών οργανισμών 

στον πλανήτη θα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης, αν η άνοδος της 

μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας ξεπεράσει τους 1,5-2,5°C.

Σήμερα, 22.167 είδη απειλούνται με εξαφάνιση,

τα μισά εκ των οποίων είναι φυτά 

Η WWF λέει ότι περισσότερα από τα μισά ζώα του πλανήτη εξαφανίσθηκαν μέσα σε 40 

χρόνια. 

Από το 1970 έως το 2010, ο δείκτης της WWF «Ζωντανός Πλανήτης», που μετρά την εξέλιξη 

10.380 πληθυσμών 3.038 ειδών θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και ψαριών, 

σημείωσε πτώση κατά 52%.3



Η έννοια της Αειφορίας

Ως αειφόρος χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη «που ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών 

γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». 

Βασίζεται σε δυο παράγοντες: Στις Ανθρώπινες Ανάγκες 

και στο  Περιβάλλον

Αφορά στη διαχείριση των πόρων, όπως: 

η ενέργεια 

το νερό

η ύλη

η γη



Ο δρόμος για την αειφορία περνά από την μείωση της υπερκατανάλωσης, συνεπώς 

και της παραγωγής.

Η έμφαση δίνεται στην οικονομία στη χρήση, στην επαναχρησιμοποίηση και στην 

ανακύκλωση

Τα Συστήματα που υποστηρίζουν τη Ζωή στον πλανήτη μας (ατμόσφαιρα, θάλασσα, 

έδαφος) αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την επιβίωσή μας.

Δυστυχώς αυτό το τεράστιο φυσικό κεφάλαιο θεωρείται από τους θιασώτες της 

άγριας ανάπτυξης ανεξάντλητο και απείρως ανανεώσιμο, 

προσφερόμενο για ελεύθερη εκμετάλλευση με μοναδικό στόχο 

την απεριόριστη οικονομική ανάπτυξη. 

Η φύση όμως έχει όρια! 

Οι επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα πρέπει να 

ελαχιστοποιηθούν, ώστε οι λειτουργίες τους να διατηρηθούν 

στο ακέραιο και για τις επόμενες γενιές.



Οι βιολογικές καλλιέργειες μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα και 

τις καταστροφικές συνέπειες της Συμβατικής Γεωργίας , προς όφελος 

του περιβάλλοντος, του παραγωγού και του καταναλωτή;

Η βιολογική γεωργία είναι μέρος ενός αειφόρου γεωργικού συστήματος και ως 

μία βιώσιμη εναλλακτική λύση για τις περισσότερο παραδοσιακές προσεγγίσεις 

της γεωργίας

Από το 1992, δεκάδες χιλιάδες γεωργικών εκμεταλλεύσεων μετατράπηκαν προς 

αυτό το σύστημα, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των 

καταναλωτών καθώς και της ζήτησης για προϊόντα

που  καλλιεργούνται με βιολογικές μεθόδους.

Η βιολογική γεωργία μειώνει σημαντικά τις εισροές στην καλλιέργεια, 

χρησιμοποιεί ήπια, προσαρμοσμένη τεχνολογία, 

αξιοποιεί τους τοπικούς παραγωγικούς πόρους και γενικά προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο 

την αγροτική παραγωγή.

Είναι μια ρεαλιστική και εφικτή πρόταση στα πλαίσια ενός νέου μοντέλου 

αγροτικής παραγωγής, προσανατολισμένου προς την αειφόρο ανάπτυξη



Η βιολογική καλλιέργεια στη Σητεία

• 1992 

3 παραγωγοί και 100 στρ. ελιάς

• 1994-96 

15 παραγωγοί - 1200 στρ. ελιάς και 120 στρ. αμπελιού

(στρεμματικές επιδοτήσεις  2078/93 και είσοδο των κτημάτων της Μονής Τοπλού στην 
Βιολογική καλλιέργεια )

• 2003

85 παραγωγοί και 3000 στρ. ελιάς και 350 στρ. αμπέλι

( Σημαντική ώθηση στη βιολογική γεωργία έδωσαν τα προγράμματα επιδοτήσεων της 
περιόδου 2004-2006 )

2017…

212  παραγωγοί με 7.120 στρεμ. Τα 5.000 στρ. ελιάς

και τα υπόλοιπα: αμπέλι για την παραγωγή  κρασιού, 

κηπευτικά, αρωματικά φυτά, βοσκοτόπια,  κ.λ.π

Μόνο 4,2% της καλλιεργούμενης έκτασης της Σητείας έχουν ενταχθεί 
σε πρόγραμμα   βιολογικής καλλιέργειας 



Το 1997 ιδρύετε η Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Σητείας 

Λίγο αργότερα το 1999 ιδρύετε η Βιοκαλλιεργητές Σητείας Α.Ε. στην 

Μονή Τοπλού με 22 εταίρους 

Κομβικό σημείο για την βιοκαλλιέργεια στην Σητεία μια και χάνετε ο 

συνεργατισμός και η ομαδική διαχείριση του βιολογικού ελαιολάδου.

Τώρα, αξία δεν έχει το όραμα και η προστασία του περιβάλλοντος 

άλλα το κέρδος και η αύξηση των μετοχών των ολίγων σε βάρος των μικρών 

παραγωγών.   



Η Σητεία έχει να επιλέξει σήμερα ανάμεσα σε δύο μοντέλα 

ανάπτυξης. Όχι μόνο στη Γεωργία αλλά και στην όλη φιλοσοφία του 

αναπτυξιακού μοντέλου που οραματίζετε και σχεδιάζεται για την 

ανάπτυξη της περιοχής. 

Από την μια είναι η συνέχιση και ο εναγκαλισμός με το μοντέλο

ανάπτυξης που ως στόχο έχει το κέρδος των πολυεθνικών σε όλους

τους τομείς παραγωγής, Γεωργία, Ενέργεια, Τουρισμός,

αδιαφορώντας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Ή να ακολουθήσει την λογική και τις σύγχρονες

τάσεις ανάπτυξης που έχουν ως βάση την

αειφορία , με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.



Η Σητεία μπορεί  και πρέπει να βρει την δικιά της ταυτότητα  

Να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που έχει και δεν είναι άλλο, από το καθαρό 

και πλούσια περιβάλλον της , την υψηλή οργανοληπτική αξία των προϊόντων που 

παράγονται  τους ανθρώπους και τον πολιτισμό της. 

Οι παραγωγοί, να νιώσουν ότι είναι συμμέτοχοι και να ξανά εμπιστευτούν το 

συνεταιριστικό τους κίνημα, να παράγουν προϊόντα καθαρά και πιστοποιημένα, 

τόσο για την δικιά τους υγεία όσο και των ανθρώπων που καταναλώνουν 

Η Σητεία από πόλη του ελαιολάδου (υπάρχουν αντίστοιχες σε όλη τη Ελλάδα και 

της Ευρώπη) θα μπορούσε να είναι μια περιοχή, μια ζώνη όπου δεν θα υπάρχει 

ίχνος φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων και η  Σητεία να γίνει σημείο 

αναφοράς και παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης με πολλαπλά κέρδη για το 

σύνολο της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 



Η Σητεία έχει όμως σήμερα και ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που την κάνει 

αναγνωρίσιμη παγκόσμια και την  τοποθετεί στον Παγκόσμιο χάρτη της UNESCO ως 

μια περιοχή με ιδιαίτερη Γεωλογική  αξία. 

Είναι το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας 



Το Γεωπάρκο  είναι μια προστατευόμενη εθνικά περιοχή με σημαντική  γεωλογική 

κληρονομία και εξαιρετική αισθητική ομορφιά που προστατεύει και διαχειρίζεται με 

αειφόρο  τρόπο την κληρονομιά του πλανήτη μας.

Ένα γεωπάρκο πρέπει να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής με την προβολή της τοπικής ταυτότητας συνδεδεμένης με τα στοιχεία 

της γεωλογικής κληρονομιάς, με στόχο την ανάπτυξη του γεωτουρισμού.

Με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία της γεωλογικής κληρονομιάς συνδέονται με την 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, η οποία θεωρείται απαραίτητος όρος για την 
επιτυχία της πολιτικής διατήρησης και προστασίας των γεωλογικών μνημείων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης αποτελεί η χάραξη και εφαρμογή μιας 
στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία να είναι αποδεκτή από τους πολίτες 
της περιοχής.



Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, είναι μια 

συμφωνία μεταξύ των 

επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται 

τοπικά 

(εντός δηλαδή του Γεωπάρκου), 

σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών που αυτοί θα 

προσφέρουν στις επιχειρήσεις τους. 

Πρόκειται μια συμφωνία ανάμεσα στους επιχειρηματίες, παραγωγούς κ.λ.π. που 

δραστηριοποιούνται εντός του Γεωπάρκου σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που 

παράγουν και των υπηρεσιών που προσφέρουν στις επιχειρήσεις τους. Το Σύμφωνο 

θέλει να διασφαλίσει όπως αναδεικνύεται η ταυτότητα της περιοχή



Στοχός είναι να προβάλλει :
τις τοπικές ποικιλίες

τις καλλιεργητικές και μεταποιητικές μεθόδους

τα τοπικά προϊόντα

τη γαστρονομία

τις παραδόσεις

την αρχιτεκτονική

την παραδοσιακή διακόσμηση

την προβολή του τόπου 

Ποιές κατηγορίες επιχειρήσεων μπορούν να ενταχθούν στο Σύμφωνο Ποιότητας;

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, θα καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

προσφέρουν οι επιχειρήσεις της περιοχής. Τα πεδία αυτά θα είναι:

Τοπικά παραγόμενα προϊόντα,

Εστιατόρια και μαγαζιά που προσφέρουν τοπική κουζίνα,

Καταλύματα,

Τουριστικές δραστηριότητες,

Επισκέψιμα οινοποιεία.



Παραδείγματα από ευρωπαϊκά 

Γεωπάρκα 



Naturtejo Geopark in Portugal. 

North East Portugal



Φοράς μάσκα 

και όταν τρως;;;

Δεν υπάρχουν 

«καλά» φυτοφάρμακα

Είναι ουτοπία η  

«ασφαλή» χρήση των 

χημικών φυτοφαρμάκων 

Ας πούμε 

ΟΧΙ στα χημικά 

φυτοφάρμακα
και ας προτιμήσουμε φιλικές 

προς το περιβάλλον τεχνικές 

για την προστασία των 

καλλιεργειών μας.



Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας 


