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Αθήνα, 14 Μαΐου 2011 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Σειρά εκπαιδευτικών σεµιναρίων για την Κοινωνικά Υποστηριζόµενη Γεωργία (Community 

Supported Agriculture) 
 
Μετά τη µεγάλη ανταπόκριση που είχε στο Εcofestival το σεµινάριο για την Κοινωνικά 
Υποστηριζόµενη Γεωργία στην Ευρώπη (Community Supported Agriculture), η ∆ΗΩ συνεχίζει τη 
προσπάθεια για τη διάδοση των ιδεών της µε µια σειρά σεµιναρίων στη Βόρεια Ελλάδα. 
 
Οι εκδηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
Grundtvig «CSA for Europe» και σκοπός είναι να ενηµερωθεί το ελληνικό κοινό για την Κοινωνικά 
Υποστηριζόµενη Γεωργία, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης και κάνει πλέον τα πρώτα βήµατά της και στην Ελλάδα. 
 
Τα σεµινάρια που θα πραγµατοποιηθούν είναι τα εξής:  

• Σάββατο , 19 Μαΐου, στην Κοµοτηνή, στο ΚΕ.Γ.Ε. «∆ήµητρα» στις 9.001 
• Κυριακή , 20 Μαΐου, στα Γιαννιτσά, στις εγκαταστάσεις του πολυχώρου του Κέντρου 

Ιππικής Τέχνης Πέλλας, στις 13.00  
• ∆ευτέρα, 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ,  Κτίριο ΚΕ∆ΕΑ ΑΠΘ 

(κόκκινο κτίριο Επιτροπής Ερευνών), 3ης Σεπτεµβρίου – Πανεπιστηµιούπολη ΑΠΘ, στις 18.00 
 
Οµιλητές στα σεµινάρια θα είναι πέντε πολύ έµπειροι αντιπρόσωποι από συστήµατα Κοινωνικά 
Υποστηριζόµενης Γεωργίας:  

• ο Pierre Besse από το δίκτυο AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) 
στη Γαλλία,  η Kathleen Cross από CSA της Χαϊδελβέργης στη Γερµανία και η Lilli Henzl 
από τη CSA “GE.LA.” στην Αυστρία, θα µας µεταφέρουν τις εµπειρίες τους από τη δράση των 
CSA’s στις οποίες συµµετέχουν 

• ο Veiiko Heintz από τη Community Farm Karlshof, στο Βραδεµβούργο της Γερµανίας και ο 
David Burton από τη River Bourne Community Farm από τη Μ. Βρετανία θα µιλήσουν για το 
πώς µπορεί κάποιος να στήσει µια οµάδα ΚΥΓ στην περιοχή του 

 
Η συµµετοχή σε κάθε σεµινάριο είναι δωρεάν. 
 
Η Κοινωνικά Υποστηριζόµενη Γεωργία,  είναι µια εναλλακτική κοινωνική πρόταση για τον τρόπο 
παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, όπου οι αγρότες και οι καταναλωτές 
αναπτύσσουν στενή συνεργασία βασισµένη στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, παρακάµπτοντας τους 
µεσάζοντες. 
 
Βασικό στοιχείο σε όλες τις µορφές της Κοινωνικά Υποστηριζόµενης Γεωργίας, είναι ο αυξηµένος 
βαθµός συµµετοχής των καταναλωτών στις δραστηριότητες µιας γεωργικής εκµετάλλευσης. 
Επιπλέον οι καταναλωτές, τις περισσότερες φορές, χρηµατοδοτούν εξ αρχής τον προϋπολογισµό 
µιας γεωργικής εκµετάλλευσης για το σύνολο της παραγωγικής περιόδου, µε σκοπό να 
προµηθεύονται γεωργικά προϊόντα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Πολλές φορές τα καλλιεργούµενα 
προϊόντα και οι καλλιεργητικές µέθοδοι συναποφασίζονται σε συνελεύσεις, χτίζοντας έτσι µια 
ισχυρή σχέση µεταξύ καταναλωτή και παραγωγού. 
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1: Οι  οµιλίες θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του 2ήµερου Σεµιναρίου «Κοινωνικά Υποστηριζόµενη Γεωργία και Περιβάλλον» που 
συνδιοργανώνεται µε το Κ.Π.Ε. Μαρώνειας, το Κ.Π.Ε. Παρανεστίου και το ΚΕ.Γ.Ε. ∆ήµητρα Κοµοτηνής. Για περισσότερες 
πληροφορίες, απευθυνθείτε στο http://www.kpemaronias.gr/ 

 



Το σύστηµα έχει πολλές παραλλαγές για το πώς ο γεωργικός προϋπολογισµός υποστηρίζεται από 
τους καταναλωτές και µε ποιο τρόπο αυτοί στη συνέχεια παραλαµβάνουν τα τρόφιµα. Σε όλες τις 
περιπτώσεις πάντως οι καταναλωτές λαµβάνουν άµεσα, γεωργικά προϊόντα υψηλής ποιότητας 
(βιολογικά/βιοδυναµικά) και οι γεωργοί διασφαλίζουν εξαρχής τους απαραίτητους πόρους τόσο για 
τις καλλιεργητικές τους δραστηριότητες, όσο και για τη διαβίωσή τους χωρίς να παρεµβάλλονται 
µεσάζοντες. 
 
Βασικός σκοπός για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα “CSA for Europe” είναι οι καλλιεργητές και οι 
καταναλωτές να γνωριστούν µε την Κοινωνικά Υποστηριζόµενη Γεωργία, µέσω ενηµερωτικών 
εκδηλώσεων καθώς και µέσω επισκέψεων σε αγροκτήµατα που λειτουργούν µε αυτές τις αρχές σε 
άλλες χώρες. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έξοδα µετακίνησης 
και υπάγεται στα προγράµµατα Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων.  
 
Στο πρόγραµµα συµµετέχει ο Οργανισµός  ∆ΗΩ µαζί µε άλλες εφτά οργανώσεις από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι:  
 
Αυστρία (ATTAC),  
Γαλλία (URGENCI),  
Γερµανία (Gute Erde Kattendorf),  
Ηνωµένο Βασίλειο (Soil Association),  
Ουγγαρία (Tudatos Vasarlok Egyesulete). 
Σλοβακία (Centrum pre trvaloudrzatelne alternativy),  
Τσεχία (PRO-BIO),  
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Οργανισµό ∆ΗΩ (210-8224384, Ανδρέας 
Γεωργακάκης ) ή µε  email στο a.georgakakis@dionet.gr 
 

          


