
Community Supported 

Agriculture (CSA) 

Κοινοτική 

Αγροοικονομία 
Φρέσκια, τοπική, οργανική, 

εποχιακή και πλήρης τροφή. 

Χρήστος Βασιλικιώτης 
Μετάφραση: Γιώργος Ράικος 



Ο σημερινός τυπικός τρόπος Αγροτικής Καλλιέργειας στηρίζεται στην ακραία μορφή 

ομογενοποίησης της γης και της τεχνιτής καλλιέργειας 









 

 
Σύγκριση της Βιομηχανοποιημένης και της 

Οικολογικής μορφής Αγροτικής Καλλιέργειας 

Βιομηχανοποιημένο Μοντέλο Οικολογικό μοντέλο 

Έμφαση στην ενέργεια Έμφαση στην πληροφορία 

Γραμμικό μοντέλλο Κυκλικό μοντέλλο 

Φάρμα / Εργοστάσιο Φάρμα / Οικοσύστημα 

Μία Επιχείρηση Πολλές Επιχειρήσεις 

Μονοκαλλιέργεια Βιοποικιλότητα φυτών και ζώων 

Χαμηλή Ποϊότητα Ψηλή Ποϊότητα 

Μηχανήματα για συγκεκριμένη 

χρήση 

Μηχανήματα πολλαπλών 

χρήσεων 

Παθητικό marketing Ενεργητικό marketing 



Βιώσιμη Καλλιέργεια 

• Οικολογικά συνεπής, με 

σεβασμό στο περιβάλλον 

• Οικονομικά βιώσιμη 

• Κοινωνικά δίκαιη – με 

κοινωνικά προτερήματα στον 

αγροκτήμονα, στους εργάτες 

και στην κοινότητα 



Η Οργανική Καλλιέργεια είναι ένα 

Οικολογικό Σύστημα Παραγωγής 

• Προωθεί και ενισχύει την 
βιοποικιλότητα 

• Προωθεί τους βιολογικούς κύκλους και 
την βιολογική δράση του χώματος 

• Ελαχιστοποιεί την χρήση μη φυσικών 
πρόσθετων 

• Βασίζεται σε πρακτικές διαχείρισης οι 
οποίες συντηρούν, αναγεννούν και 
ενισχύουν οικολογική αρμονία. 









Κοινοτική Αγροοικονομία (CSA)  

Μία κούτα τέτοιας αγροτικής παραγωγής 



Τα οφέλη της Κοινοτικής 

Αγροοικονομίας στην Κοινότητα 
• Σχέση καταναλωτή και αγρότη – ξέρω ποιος και 

που παράγει τα τρόφιμά μου 

• Μαθαίνω για περισσότερα λαχανικά και πώς να 
χρησιμοποιώ εποχιακά συστατικά 

• Αποφεύγω τα έξοδα συσκευασίας και μετακίνησης 
(άμεσα και έμμεσα οικολογικά κόστη) – Τα 
συμβατικά προϊόντα ταξιδεύουν αρκετές 
εκατοντάδες χιλιόμετρα πριν φτάσουν σε εμένα. Οι 
περισσότεροι πελάτες της Κοινοτικής 
Αγροοικονομίας ζουν σε μία ακτίνα 30 με 40 
χιλιομέτρων. Ελάχιστες απαιτήσεις σε συσκευασία. 
Οι περισσότεροι παραγωγοί ανακυκλώνουν τις 
συσκευασίες τους. 

• Τα προϊόντα δεν απαιτείται να δείχνουν εξωτερικά 
όμορφα και έτσι ελαχιστοποιούνται οι απορρίψεις. 



Τα οφέλη της Κοινοτικής 

Αγροοικονομίας στην Κοινότητα 
• Οι Παραγωγοί CSAs δημιουργούν μία 

αίσθηση κοινωνικής ευθύνης αλλά και 

διακράτησης της τοπικής γης μέσα στην 

κοινότητα. 

• Οι Παραγωγοί CSAs υποστηρίζουν την 

βιοποικιλότητα της περιοχής και την 

παραγωγή μεγάλου αριθμού διαφορετικών 

προϊόντων μέσα από μικρές φάρμες. 

• Οι Παραγωγοί CSAs επιστρέφουν τα «κέρδη» 

της παραγωγής πίσω στην κοινότητα και 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής 

αγροτικής παραγωγής. 

 



Τα οφέλη της Κοινοτικής 

Αγροοικονομίας στον Παραγωγό 

• Ανταπόκριση του παραγωγού στη ζήτηση της τοπικής 
αγοράς. Οι παραγωγοί μπορούν να προγραμματίσουν 
την παραγωγή τους εκ των προτέρων αποφεύγοντας 
την απόρριψη προϊόντων η οποία είναι πολύ συνήθης 
στις συμβατικές μονο-καλλιέργειες 

•  Έχοντας μία «εγγυημένη αγορά» για τα προϊόντα τους, 
οι παραγωγοί μπορούν να επικεντρωθούν στην 
παραγωγή ποιοτικότερων  και θρεπτικότερων 
προϊόντων. 

• Το σύστημα αυτό απαλείφει τους μεσάζοντες, 
παρέχοντες μεγαλύτερο εισόδημα στους παραγωγούς 
και καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές. 

• Το σύστημα επιτρέπει την βιώσιμη παραγωγή και την 
βιοποικιλότητα 



Ειδικές Προκλήσεις 

• Απαιτούνται διαφοροποιημένες φάρμες 
στις οποίες καλλιεργείται μεγάλη 
ποικιλία σπαρτών.  

• Απαιτείται η «εκπαίδευση» των 
καταναλωτών αναφορικά με τα οφέλη 
της κατανάλωσης εποχικών προϊόντων  

• Όταν η κλίμακα παραγωγής αυξηθεί 
μπορεί να οδηγήσει σε διαχειριστικό 
εφιάλτη. 

• Οι Παραγωγοί CSAs χρειάζεται να 
έχουν ανεπτυγμένες γνώσεις 
καλλιέργειας 



  Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Mάϊος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοεμ Δεκ 

Λάχανο                         

Κουνουπίδι                         

Σέληνο                         

Μπρόκκολο                         

Γογγύλια                         

Καρότα                         

Τεύτλα                         

Σπαράγγια                         

Αχλάδια                          

Μάραθο                         

Μαρούλι                         

Σπανάκι                         

Ανάμικτα Λαχανικά                         

Κρεμμύδια                          

Σκόρδα                         

Καρύδια                         

Ραπανάκι                         

Χόρτα                         

Σαλατικά                         

Πράσα                         

Κρεμμύδια                         



  Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Mάϊος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοεμ Δεκ 

Κρεμμύδια                         

Πράσινα Φασόλια                          

Καλοκαιρινός Πολτός                          

Λουλούδια                         

Πατάτες                         

Ροδάκινα                         

Καλαμπόκι                         

Αγγούρια                         

Πεπόνια                         

Βασιλικός                         

Μελιτζάνες                         

Ντομάτες                         

Γλυκιές Πιπεριές                          

Χειμερινός Πολτός                          

 













Χαρακτηριστικά μίας πλήρως 

αναπτυγμένης φάρμας 

• Παραγωγός CSA με 650 μέλη (καταναλωτές) 

• 15 λογαριασμοί χονδρικής και 15 λογαριασμοί 

λιανικής διάθεσης προϊόντων 

• Διπλοί πάγκοι σε 2 λαϊκές αγορές 

• 35 εργάτες πλήρους απασχόλησης σε ετήσια 

βάση 

• Το συνολικό εισόδημα των ιδιοκτητών 

παράγεται αποκλειστικά από τη φάρμα 

• Παραγωγή 120 διαφορετικών σπαρτών σε 

έκταση 200 εκταρίων 

 





Παράδειγμα παραγωγής του 

Οκτωβρίου σε 12 χαρτονένιες κούτες 

• Γλυκιές πιπεριές  

• Πράσινα φασόλια  

• Καρότα  

• Ποικιλία σαλατών   

• Μήλα 

• Σκόρδα 

• Ρόδια  

•  Μπόκολο 

•  Κρεμμύδια 

•  Πατάτες 
 



Παράδειγμα CSA στις ΗΠΑ: Οι κήποι Fairview καλύπουν μία έκταση 12 περίπου 

εκταρίων και είναι πλέον περιλυκλωμένοι  από προκατασκευασμένα σπίτια και 

εμπορικά κέντρα. Παράγει πάνω από 100 διαφορετικά φρούτα και λαχανικά, ενώ 

απασχολεί πάνω από 20 άτομα και τρέφει 500 οικογένειες 

 



Σέληνο σπέρνεται ανάμεσα στις συστάδες δένδρων Ροδακινιάς, σε έδαφος που 

συνήθως μένει ανεκμετάλλευτο σε συμβατικές καλλιέργειες. 





Οργανικές Καλλιέργειες στην Ελλάδα 

• 18% του συνολικού πληθυσμού 
ασχολείται με την γεωργία 

• Το μέσο μέγεθος κάθε καλλιέργειας 
είναι 4,3 εκτάρια (10,75 στρέμματα) 

• Οι Οργανικές καλλιέργειες 
αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,7%  της 
συνολικής καλλιεργήσιμης γης. 

• Οι παραγωγοί οργανικών καλλιεργειών 
κερδίζουν 600 έως 900 ευρώ το χρόνο 
ανά εκτάριο. 

 







Οικονομικοί 

στόχοι 

Περιβαντο- 

λογικοί 

στόχοι 

Κοινωνικοί 

στόχοι 

Αγροοι- 

κολογία 

Βιοποικιλότητα 

Οικοσυστεμικές 

Λειτουργίες 

Σταθερότητα 

Χρήση τοπικών 

μόνο πόρων 

Οικονομική βιωσιμότητα 

και ισομέρεια 

Πλήρης κάλυψη  

Αναγκών σε τροφή 

Κάλυψη τοπικών 

αναγκών 

Ανάπτυξη  μικρών 

καλλιεργειών 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

Ο ρόλος της Αγροοικονομίας στην κάλυψη κοινωνικών,  

Περιβαντολλογικών και κοινωνικών αναγκών σε αγροτικές περιοχές 

Βιώσιμη απόδοση 



Κάθε προσέγγιση προς αποφυγή των ορίων της μοντέρνας καλλιέργειας, πρέπει 

να στοχεύει στην κατάργηση της μονοκαλλιέργειας η οποία δεν είναι βιώσιμη. 


