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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η βιολογική γεωργία αποτελεί σήµερα αντικείµενο διαλόγου ανάµεσα στις συµβαλλόµενες πλευρές που 
εµπλέκονται στην εφαρµογή της - βιοκαλλιεργητές, καταναλωτές, έµποροι, επιστήµονες κ.λ.π.. Η σχέση του 
παραγωγού µε την αγροβιοµηχανία, η σχέση γεωργίας-περιβάλλοντος, η σχέση παραγωγού-καταναλωτή είναι 
µερικά από τα ζητήµατα που έχουν τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου. 
  Η παρούσα έρευνα διερευνά την υιοθέτηση  από τους βιοκαλλιεργητές  των αρχών της βιολογικής 
γεωργίας σχετικά µε τη διακίνηση των παραγόµενων από αυτούς προϊόντων.  Η µεθοδολογική προσέγγιση 
γίνεται µε τη διερεύνηση της γνώσης, της στάσης και της συµπεριφοράς του βιοκαλλιεργητή ως προς τη 
διακίνηση των βιολογικών προϊόντων του. Η εµπειρική έρευνα, πραγµατοποιήθηκε σε τρεις νοµούς της χώρας 
στους νοµούς Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας και για τις ανάγκες της χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του 
δοµηµένου  ερωτηµατολογίου, που συµπληρώθηκε από 169 γεωργούς – διαχειριστές βιολογικών 
εκµεταλλεύσεων. 
 Η υιοθέτηση και εφαρµογή συγκεκριµένα της αρχής της άµεσης σύνδεσης καταναλωτή-παραγωγού 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για να µπορέσει να µεταβάλλει το γεωργικό τοµέα προς µια αειφορική 
κατεύθυνση, λαµβάνοντας υπόψη τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά στοιχεία. Η υιοθέτηση και 
εφαρµογή της παραπάνω αρχής συναντά σηµαντικά εµπόδια στην πράξη αφού η βιολογική γεωργία µέχρι 
σήµερα δεν φαίνεται να µεταβάλλει την σχέση της µε το αγροτροφικό σύµπλεγµα. Από την έρευνα που 
διεξήχθη παρατηρήθηκε ότι οι βιοκαλλιεργητές δεν έχουν προσανατολιστεί προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση 
σχετικά µε τη διακίνηση και τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι 
βιολογικοί καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι δεν γνωρίζουν επαρκώς το θεωρητικό πλαίσιο που η ίδια η βιολογική 
γεωργία έχει θέσει και συµπεριφέρονται µε βάση προσωπικά κριτήρια. Ακόµη, οι βιοκαλλιεργητές φαίνεται να 
προβληµατίστηκαν για πρώτη φορά σε θέµατα σχετικά µε τον τρόπο προώθησης των βιολογικών προϊόντων 
και τη διακίνησή τους στην αγορά, κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  
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1. Εισαγωγή 
  

 Η αύξηση στην παραγωγή και στην κατανάλωση βιολογικών τροφίµων είναι µια από τις 

σηµαντικότερες τάσεις της αγοράς της σύγχρονης εποχής. Οι υποστηρικτές της βιολογικής γεωργίας θεωρούν 

ότι ο βιολογικός τρόπος παραγωγής των προϊόντων θα βοηθήσει στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στη 

βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στη  δηµιουργία καλύτερων συνθηκών για τους εργαζοµένους στη 

γεωργία (Kahn et al., 1999). Υπό αυτές τις προοπτικές, η αγορά των βιολογικών προϊόντων έχει τη δυνατότητα 

να δηµιουργήσει σηµαντικές αλλαγές στο αγροτροφικό σύστηµα (Allen and Kovach,  2000). 

 Υπό το πνεύµα αυτό οι περισσότερες αναπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να προωθήσουν τη 

βιολογική γεωργία. Η βιολογική γεωργία αναγνωρίζεται ως σηµαντικός παράγοντας που συνεισφέρει στη 

βιώσιµη γεωργική ανάπτυξη, και µπορεί πρόσθετα να βοηθήσει στη µείωση της παραγωγής πλεονάσµατος από 

τη συµβατική γεωργία. Μια αµεσότερη πρόσθετη ανησυχία είναι ο αυξανόµενος αριθµός σκανδάλων για την 

ποιότητα των τροφίµων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, λόγω των οποίων έχει βελτιωθεί η 

πληροφόρηση των παραγωγών και των καταναλωτών (Hamm et al.  2002). 

Οι αυξανόµενες ανησυχίες για την ποιότητα των τροφίµων, και για τις επιπτώσεις που επιφέρει το 

παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα παραγωγής τροφίµων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου, είναι ένας 

τρόπος υπενθύµισης της ανθρώπινης εξάρτησης από το φυσικό σύστηµα, το οποίο παρέχει στον άνθρωπο τα 

είδη που καλύπτουν τις βασικές του ανάγκες. Αυτό που είναι κρίσιµο, είναι η δυνατότητα να διατηρηθεί το 

φυσικό σύστηµα µέσα στο πέρασµα του χρόνου. Λαµβάνοντας υπόψη την κεντρική σηµασία της παραγωγής 

τροφίµων δεν είναι περίεργο ότι οι αγορές τροφίµων, παρά τις τρέχουσες τάσεις παγκοσµιοποίησης, δείχνουν 

τα όρια των παγκόσµιων αγορών (Sabine and Stagl, 2001). 

 Το ζήτηµα των «εξαγόµενων – εισαγόµενων» προϊόντων προέκυψε από τους εµπλεκόµενους στην 

παραγωγή τροφίµων και κυρίως από το κίνηµα της βιολογικής γεωργίας. Το ζήτηµα αυτό στρέφεται γύρω από 

τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις µεταφορές τροφίµων και κυρίως από τις 

µεταφορές µεγάλων αποστάσεων (Browne et al. , 2000). 

 Προκειµένου να οριστεί η έννοια της βιολογικής γεωργίας, φαίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε στον 

ορισµό που έχει αναπτυχθεί από τον κώδικα τροφίµων. Ο κώδικας θεωρεί τη βιολογική γεωργία ως ένα 

σφαιρικό σύστηµα γεωργικής παραγωγής (φυτικών και ζωικών προϊόντων) που ευνοεί τις πρακτικές 

διαχείρισης, µάλλον, παρά την προσφυγή σε παράγοντες παραγωγής εξωτερικής προέλευσης. Με την οπτική 

αυτή, οι καλλιεργητικές, βιολογικές και µηχανικές, µέθοδοι χρησιµοποιούνται κατά προτίµηση σε σχέση µε 

χηµικά συνθετικά προϊόντα (Φωτόπουλος και Κρυστάλλης, 2003).  

Η βιολογική γεωργία όµως εξ ορισµού δεν περιορίζεται µόνο στην οικολογική διάσταση του 

συγκεκριµένου παραγωγικού συστήµατος, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει την επίτευξη οικονοµικής και 

κοινωνικής βιωσιµότητας. Η IFOAM (1998), ανάµεσα στους στόχους που έχει θέσει, αναφέρει ότι η βιολογική 

γεωργία «οφείλει να αναπτύξει µία ολοκληρωµένη παραγωγή, διαδικασίες και κανάλια διανοµής που να είναι 

κοινωνικά δίκαια και οικολογικά υπεύθυνα». 
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 Από τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι η άµεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή, η οποία 

τονίζεται από πλήθος ερευνητών (Starr et al, 2003; Stagl, 2002; Sabine et al, 2001). 

 Έτσι, η βιολογική γεωργία προωθεί τα προϊόντα της σε τοπικές αγορές, φέρνοντας σε άµεση επαφή 

παραγωγούς και καταναλωτές, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο µια αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των 

δύο πλευρών (IFOAM, 2002). Επίσης, σύµφωνα µε την η «αρχή της τοπικότητας», η παραγωγή εξειδικεύεται 

και ενισχύεται τοπικά µε όσο γίνεται µεγαλύτερη συρρίκνωση του εµπορίου σε µεγάλες αποστάσεις 

(ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο.,2002). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η άµεση επαφή του καταναλωτή µε τον 

παραγωγό. 

 Ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέγει συγκεκριµένα κανάλια διανοµής των προϊόντων του, έτσι ώστε να 

έρχεται σε άµεση επαφή µε τον καταναλωτή (άµεσο µάρκετινγκ) και να γνωρίζει την αγορά στην οποία 

απευθύνεται. Έτσι, µπορεί να παρακολουθεί τις προτιµήσεις των καταναλωτών και τις ανάγκες τους, σε ότι 

αφορά θέµατα ποιότητας και ποικιλίας των προϊόντων, µεταβάλλοντας ανάλογα την παραγωγή του. Από την 

άλλη πλευρά, έχει ιδιαίτερη σηµασία η επαφή του καταναλωτή µε τον παραγωγό, αφού ο καταναλωτής έχει 

πληροφόρηση για τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων που καταναλώνει και για τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται κατά την παραγωγή τους (Stagl, 2002).  

 Στο διεθνές εµπόριο, η αγορά των βιολογικών τροφίµων περιλαµβάνει ένα σηµαντικό αριθµό 

αναπτυσσόµενων χωρών που τα παράγουν, γεγονός που αντιβαίνει στην αρχή της άµεσης επαφής παραγωγού-

καταναλωτή (Marian Garcia Martinez, Felipe Ban˜ados, 2004). 

 Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή βιολογικών προϊόντων έχει διαδοθεί σε πάνω από 100 χώρες 

παγκοσµίως, µε ένα µεγάλο µέρος αυτής της αύξησης της παραγόµενης ποσότητας να είναι  προσανατολισµένο 

στις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων (Barrett et all, 2002). Εκτιµάται ότι το εµπόριο βιολογικών προϊόντων 

µεταξύ των αναπτυγµένων και των αναπτυσσόµενων χωρών ανέρχεται στα 500 εκατοµµύρια δολάρια, και 

αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια (Blowfield et Al, 1999  FAO, 1999a). Οι χώρες της 

Λατινικής Αµερικής παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη αύξηση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, γεγονός, 

όµως, που δεν αναιρεί τις εξαγωγικές δραστηριότητες, σε βιολογικά προϊόντα,  χωρών της Ασίας και της 

Αφρικής (Raynolds, 2000). 

 Η βιολογική γεωργία αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς παγκοσµίως και τα προϊόντα της έχουν 

καταλάβει ήδη τµήµα από την παγκόσµια αγορά. Ο ρυθµός εισαγωγής των βιολογικών προϊόντων στην 

αγορά αγγίζει το 20% ετησίως στον Καναδά και στις Ηνωµένες Πολίτες της Αµερικής. Έρευνα που έγινε για 

την αγορά των ΗΠΑ έδειξε ότι το 54% των αµερικανών καταναλωτών προτιµά να αγοράζει προϊόντα που 

έχουν παραχθεί βιολογικά (McMichael, 1999).  

 Η απόφαση αγοράς βιολογικών προϊόντων είναι µια µορφή αναζήτησης ποιοτικών και ασφαλών 

τροφίµων, καθώς και ένας τρόπος έκφρασης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε θέµατα 

περιβαλλοντικής προστασίας. Η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γεωργίας» είναι πράγµατι η πρώτη «οικο-

ετικέτα», το πρότυπο όλων των προσπαθειών εµπορίας µιας περιβαλλοντικής αξίας (Lipson, 1998). 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι η έλλειψη οργάνωσης 

της εµπορίας και διάθεσής τους, η χαµηλή ένταση στην αγορά και ο περιορισµένος αριθµός σηµείων 
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πώλησής τους. Η δοµή της αγοράς των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα ακολουθεί σε κάποιο βαθµό τα 

πρότυπα των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε γενικές γραµµές στηρίζεται στα παραδοσιακά 

κανάλια διανοµής και παρουσιάζει περιορισµένη οργάνωση στη δοµή της (Φωτόπουλος και Κρυστάλλης, 

2003). 

Η διακίνηση των βιολογικών προϊόντων γίνεται (Μπεριάτος και Ψαλτόπουλος, 2003): 

• µε επίσκεψη των καταναλωτών στο αγρόκτηµα, 

• στις λαϊκές αγορές, 

• σε ειδικά καταστήµατα βιολογικών προϊόντων και 

• σε ορισµένες µεγάλες αλυσίδες πολυκαταστηµάτων. 

  

 Αντικειµενικός σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι η διερεύνηση  της γνώσης των 

βιοκαλλιεργητών για τις αρχές της βιολογικής γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο διακίνησης των  προϊόντων 

τους, αλλά και της στάσης και συµπεριφοράς τους ως προς την εµπορία των προϊόντων που παράγουν. 

 

2. Επιλογή περιοχής έρευνας 

 Στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας µεταξύ των 

περιφερειών και των νοµών της χώρας. Μεγάλες διαφοροποιήσεις αφορούν στα είδη των καλλιεργειών των 

βιολογικών εκτάσεων (Βακουφάρης κ.ά., 2002). 

Η γεωγραφική περιοχή της µελέτης περιλαµβάνει τρεις, κατά κύριο λόγο, αγροτικούς νοµούς της 

Ελλάδας, µε στόχο τη συµµετοχή στην έρευνα βιοκαλλιεργητών που καλλιεργούν διαφορετικά είδη έτσι ώστε 

να αποφευχθεί η οµοιοµορφία στις απαντήσεις, που λαµβάνεται συνήθως από καλλιεργητές µε το ίδιο 

καλλιεργούµενο είδος. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο: 

• νοµό Λάρισας, στον οποίο τα κύρια βιολογικά είδη που παράγονται είναι κηπευτικά και 

αροτραία φυτά,  

• στο νοµό Μαγνησίας στον οποίο γίνεται καλλιέργεια πολυετών φυτών και συγκεκριµένα ελιάς 

και οπωροφόρων δέντρων και 

• στο νοµό Φθιώτιδας στον οποίο κυριαρχεί µεν η βιοκαλλιέργεια της ελιάς, σηµαντικό όµως 

ποσοστό των βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων στο νοµό Φθιώτιδας καλύπτει και η 

αµπελοκαλλιέργεια. 

Οι κατάλογοι των βιοκαλλιεργητών  καταρτίστηκαν µετά από προσωπική επαφή µε τους αρµόδιους 

φορείς της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας κατά έτος 2005. 

 

3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η µεθοδολογική προσέγγιση του θέµατος γίνεται µε τη διερεύνηση της γνώσης των αρχών της 

βιολογικής γεωργίας από τους βιοκαλλιεργητές, και συγκεκριµένα της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-
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καταναλωτή, που αφορά στην εµπορία των βιολογικών προϊόντων, αλλά και της στάσης και συµπεριφοράς 

τους ως προς την αρχή αυτή για τη διάθεση των προϊόντων που παράγουν.  

Ο συνολικός αριθµός των βιοκαλλιεργητών στην περιοχή της έρευνας ήταν 244 και σε αυτούς δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι βιοκαλλιεργητές της νησιωτικής περιοχής του Ν. Μαγνησίας και αυτοί που 

καλλιεργούσαν αποκλειστικά βιολογική ελιά στο Ν. Φθιώτιδας, αφού έτσι και αλλιώς η πλειονότητα των 

βιοκαλλιέργητών στη Μαγνησία και στη Φθιώτιδα καλλιεργούν και βιολογική ελιά. Από την επιτόπια έρευνα 

προσδιορίσθηκαν 181 ενεργοί βιοκαλλιεργητές και στην έρευνα συµµετείχαν οι 169 από αυτούς. 

Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας έγινε µε το στατιστικό έλεγχο Χ2, προκειµένου να διερευνηθεί 

η σχέση µεταξύ της γνώσης της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή µε το εκπαιδευτικό 

επίπεδο και το µέγεθος της βιοκαλλιεργούµενης έκτασης ανά εκµετάλλευση.  Η εκτίµηση της στάσης των 

βιοκαλλιεργητών σχετικά µε τη αρχή της άµεσης σύνδεσης  παραγωγού-καταναλωτή κατά τη διακίνηση-

διάθεση των βιολογικών προϊόντων πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια της κλίµακας Likert. Οι ερωτώµενοι 

προσανατολίζονται θετικά ή αρνητικά ως προς αυτήν, µέσω προτάσεων που υποδεικνύουν τη στάση τους σε 

διάφορους τρόπους  διακίνησης των βιολογικών προϊόντων. Οι δυνατές απαντήσεις ήταν πέντε: συµφωνώ 

απολύτως, συµφωνώ, δεν έχω άποψη, διαφωνώ, διαφωνώ απολύτως, µε βαθµολογία 1 το συµφωνώ απολύτως 

και 5 το διαφωνώ απολύτως. για τις οποίες υπολογίστηκε ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση. Αν ο µέσος 

όρος ήταν µεγαλύτερος του 3 τότε οι βιοκαλλιεργητές προσανατολίζονται αρνητικά ως προς την άποψη που 

µελετάται, ενώ αν είναι µικρότερος του 3 προσανατολίζονται θετικά (Bard and Barry, 2000).   

 Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. (Statistical Package 

for Social Sciences).  

 

 

4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

  

 Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώνεται ότι η µέση βιολογικά καλλιεργούµενη έκταση στην 

περιοχή έρευνας είναι 70,9 στρέµµατα, σχεδόν διπλάσια από τη συµβατικά µέση καλλιεργούµενη έκταση σε 

επίπεδο χώρας. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των βιοκαλλιεργητών διαπιστώνεται ότι το 42,0% του 

συνόλου έχει παρακολουθήσει τη µέση εκπαίδευση, το 39,6% την ανώτατη και 18,4% τη βασική εκπαίδευση. 

∆ηλαδή το επίπεδο εκπαίδευσής τους είναι υψηλότερο (ή πολύ υψηλότερο) από το αντίστοιχο των αρχηγών 

των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, που µόλις το 0,65% έχει λάβει ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, το 

13,42% έχει παρακολουθήσει τη µέση εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση το 62% ενώ το 23,88% είναι 

αναλφάβητοι (Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε. Αποτελέσµατα απογραφής 1991). 

Προκειµένου να διερευνηθεί η γνώση της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή5 και να 

εκτιµηθεί η στάση των βιοκαλλιεργητών ως προς τη διακίνηση-διάθεση των βιολογικών προϊόντων τέθηκαν 

 
5 Η ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής, ‘σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας που θα έπρεπε να πωλούνται τα βιολογικά 
προϊόντα;’ και τέθηκε έµµεσα ώστε να µειωθεί η περίπτωση επηρεασµού  της απάντησης του ερωτώµενου, η οποία θα λαµβανόταν αν 
η ερώτηση ήταν άµεση.       
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διάφορα ερωτήµατα. Από την ανάλυση των δεδοµένων φαίνεται ότι το 59,8% των βιοκαλλιεργητών θεωρεί 

ότι τα βιολογικά προϊόντα θα έπρεπε να πωλούνται όπου υπάρχει αγορά, ακόµη και µέσω 

πολυκαταστηµάτων, το 26% των ερωτηθέντων απάντησε πως τα βιολογικά θα έπρεπε να πωλούνται 

απευθείας στον καταναλωτή είτε µέσω ειδικών λαϊκών αγορών είτε µέσω επίσκεψης στο αγρόκτηµα που τα 

προϊόντα παράγονται. Τέλος το 14,2% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει που θα έπρεπε να πωλούνται τα βιολογικά 

προϊόντα. Από τις απαντήσεις υποδεικνύεται ότι µεταξύ των βιοκαλλιεργητών η πλειονότητα έχει άγνοια της 

αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή και είναι προσκολληµένη στον κυρίαρχο  τρόπο 

διακίνησης των γεωργικών προϊόντων. Όµως αν και σηµαντικότερο ποσοστό των  βιοκαλλιεργητών δεν έχει 

πληροφορηθεί ή/και δεν έχει προβληµατιστεί ως την αρχή της άµεσης σύνδεσης, παρόλα αυτά ένας στους 

τέσσερις ερωτώµενους γνωρίζει την αρχή αυτή.   

Προκειµένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους βιοκαλλιεργητές 

ως προς τη γνώση της αρχής της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή ελέγχθηκε το επίπεδο 

εκπαίδευσης τους και το µέγεθος της βιοκαλλιεργούµενης έκτασης των εκµεταλλεύσεων τους. Ο στατιστικός 

έλεγχος (Χ2) τόσο ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και ως προς το µέγεθος της βιοκαλλιεργούµενης 

έκτασης των εκµεταλλεύσεων δεν έδειξε διαφορές. Εποµένως, η γνώση της αρχής της άµεσης σύνδεσης 

παραγωγού-καταναλωτή, για τη διακίνηση-διάθεση των βιολογικών προϊόντων, είναι παρόµοια µεταξύ των 

ερωτηθέντων βιοκαλλιεργητών, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, αλλά και το µέγεθος της 

βιοκαλλιέργειας που διαχειρίζονται.  

 Η στάση των βιοκαλλιεργητών αξιολογήθηκε µε την κλίµακα Likert στη βάση ερωτηµάτων-

προτάσεων που συνδέονται µε την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού καταναλωτή (Πιν 1). 

Ως προς την πρόταση “τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να πωλούνται όπου υπάρχει αγορά”, ο 

µέσος όρος είναι 2,04, εποµένως οι βιοκαλλιεργητές συµφωνούν µε τη συγκεκριµένη πρόταση, η οποία όµως 

έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή.  

Η απάντηση στην πρόταση “Ο βιοκαλλιεργητής πρέπει να πουλάει τα προϊόντα του απευθείας 

στους καταναλωτές” µε µέσο όρο 2,38 υποδεικνύει ότι οι βιοκαλλιεργητές συµφωνούν και µε αυτήν που 

έρχεται σε συµφωνία µε την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή.  

Προκειµένου να εκτιµηθεί η συνέπεια των προηγούµενων απαντήσεων ως προς τη σχέση παραγωγού 

καταναλωτή, χρησιµοποιήθηκαν τρεις επιπλέον προτάσεις (Πιν. 1).  

Από αυτές διαπιστώθηκε ότι οι βιοκαλλιεργητές συµµερίζονται την άποψη πως η ανάπτυξη της 

βιολογικής γεωργίας  πρέπει να στηριχθεί στις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων (µέσος όρος 2,22) και στην 

πώληση τους από πολυκαταστήµατα (µέσος όρος 2,42), ενώ παράλληλα συµφωνούν και µε την άποψη ότι οι 

παραγωγοί βιολογικών προϊόντων πρέπει να απευθύνονται κυρίως στην τοπική αγορά (µέσος όρος 2,69). 

Από τις απαντήσεις διαπιστώνεται µία αντίφαση στη στάση των βιοκαλλιεργητών για τον τρόπο 

διάθεσης των βιολογικών προϊόντων, αφού οι ερωτηθέντες συµφωνούν µε όλες τις προτάσεις που κλίθηκαν να 

απαντήσουν είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές ως προς την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-

καταναλωτή. Η σύγχυση στην οποία φαίνεται να βρίσκονται οι βιοκαλλιεργητές ενδεχόµενα οφείλεται αφ΄ ενός 

στην κυρίαρχη τάση της αγοράς ως προς την εµπορία γενικά των γεωργικών προϊόντων και αφ΄ ετέρου στην 
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ελλιπή ενηµέρωσή τους στο θεωρητικό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας, στο οποίο και φαίνεται ότι 

προβληµατίστηκαν για πρώτη φορά ιδιαίτερα στα θέµατα που σχετίζονται µε τη διακίνηση-διάθεση των 

βιολογικών προϊόντων.  

 

 

 
Πίνακας 1: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση για τις στάσεις των βιοκαλλιεργητών ως προς την αρχή της 

άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή  
 

 
Πρόταση 

Μέσος 
όρος* 

Τυπική 
Απόκλιση*

 
Τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να πωλούνται όπου υπάρχει 
αγορά. 

 
2,04 

 
0,93 

Ο βιοκαλλιεργητής πρέπει να πουλάει τα προϊόντα του απευθείας 
στους καταναλωτές. 

 
2,38 

 
1,21 

Οι εξαγωγές βιολογικών προϊόντων επιβάλλονται για την ανάπτυξη 
της βιολογικής γεωργίας. 

 
2,22 

 
0,94 

Η πώληση βιολογικών προϊόντων µέσα από τα πολυκαταστήµατα 
επιβάλλεται για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. 

 
2,42 

 
1,10 

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων πρέπει κυρίως να 
απευθύνονται στην τοπική αγορά. 

 
2,69 

 
1,18 

*Αποτελέσµατα µε βάση την κλίµακα Likert 

 

Σε ότι αφορά στη συµπεριφορά των βιοκαλλιεργητών ως προς τον τρόπο διακίνησης-διάθεσης των 

προϊόντων τους, η έρευνα έδειξε ότι το 36,1% των ερωτώµενων προωθούν µόνοι τους τα προϊόντα που 

παράγουν στην αγορά και έρχονται σε άµεση επαφή µε τους καταναλωτές. Το 36,7% των βιοκαλλιεργητών 

προωθούν τα προϊόντα τους στην αγορά µέσω χονδρεµπόρων µε προορισµό την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Το 

7,7% των βιοκαλλιεργητών διαθέτουν τα προϊόντα τους µέσω οµάδας παραγωγών στην οποία και ανήκουν 

και το 19,5% διαθέτει τα προϊόντα του µε µεικτό τρόπο (χονδρεµπόριο - άµεση πώληση). Και στην 

περίπτωση αυτή ο στατιστικός έλεγχος Χ2  έδειξε ότι οι τρόποι µε τους οποίους εµπορεύονται τα προϊόντα 

τους οι βιοκαλλιεργητές είναι παρόµοιοι, δηλαδή άσχετοι από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ή το µέγεθος της 

βιοκαλλιεργούµενης από αυτούς έκτασης. Είναι προφανές ότι ένας στους τρεις βιοκαλλιεργητές προωθεί τα 

βιολογικά του προϊόντα άµεσα και αν σε αυτούς προστεθούν και όσοι τα διακινούν µε µεικτό τρόπο τότε ένας 

στους δύο εφαρµόζει την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή, έστω και αν δεν την γνωρίζει 

έστω και αν δεν έχει ξεκάθαρη στάση για τους τρόπους εµπορίας των βιολογικών προϊόντων.    

 Ακόµη διερευνήθηκε η συµµετοχή των βιοκαλλιεργητών σε άλλες διαδικασίες που σχετίζονται µε την 

εµπορία των προϊόντων τους, όπως η τυποποίηση ή/και η συσκευασία. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας 

προέκυψε ότι το 21,9% των βιοκαλλιεργητών τυποποιεί ή/και συσκευάζει τα βιολογικά προϊόντα που παράγει, 

ενώ η πλειονότητα διαθέτει την παραγωγή της απ’ ευθείας στην αγορά χωρίς καµία άλλη προεργασία ή 

επεξεργασία. Εποµένως η συµµετοχή των βιοκαλλιεργητών σε άλλες εµπορικές διαδικασίες, πλην της 
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αγοραπωλησίας των προϊόντων τους, είναι πολύ περιορισµένη, ένας στους πέντε, και έχει ως αποτέλεσµα την 

απώλεια της προστιθέµενης αξίας που θα προέκυπτε από αυτές.   

 

 

 

5. Συµπεράσµατα - Συζήτηση 

 Από τα αποτελέσµατα της έρευνας υποδεικνύεται ότι οι βιοκαλλιεργητές έχουν περιορισµένη  γνώση 

για την αρχή της άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή, που θα πρέπει να διέπει την εµπορία των 

βιολογικών προϊόντων, αφού η βιολογική γεωργία δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο του τρόπου παραγωγής 

των γεωργικών προϊόντων αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη της εµπορίας, µε διαδικασίες και κανάλια 

διανοµής που να διασφαλίζουν κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογική υπευθυνότητα. Τόσο στη γνώση της 

αρχής της άµεσης σύνδεσης όσο και στη στάση  και  συµπεριφορά τους στη διακίνηση-διάθεση των προϊόντων 

τους  οι βιοκαλλιεργητές της περιοχής έρευνας δεν διαφοροποιούνται ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 

ή τη βιολογική έκταση που διαχειρίζονται.  Από αυτούς σχετικά περιορισµένος αριθµός γνωρίζει την αρχή του 

άµεσου marketing, δηλαδή την άµεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή, που συνδιαµορφώνει το θεωρητικό 

πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. Το ίδιο παρατηρείται και ως προς τη στάση τους για τον τρόπο διακίνησης-

διάθεσης των βιολογικών τους προϊόντων, όπου θεωρούν παραδεκτούς όλους τους τρόπους διακίνησης των 

προϊόντων τους προκειµένου να ενισχυθεί η βιοκαλλιέργεια και να διατίθενται απρόσκοπτα τα προϊόντα της. Η 

στάση αυτή δικαιολογείται αφού αφενός η πλειονότητα των βιοκαλλιεργητών δεν γνωρίζει την αρχή της 

άµεσης σύνδεσης παραγωγού-καταναλωτή και αφετέρου το κυρίαρχο πρότυπο εµπορίας, ο έµµεσος τρόπος, 

είναι βαθειά εδραιωµένο στη συνείδηση των γεωργών. 

Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι βιοκαλλιεργητές έχουν προσανατολιστεί προς την 

κατεύθυνση της άµεσης διακίνησης και διάθεσης των βιολογικών προϊόντων έστω και αν φάνηκε να 

προβληµατίστηκαν για πρώτη φορά σε αυτό το θέµα. ∆ηλαδή στο επίπεδο της δράσης οι βιοκαλλιεργητές 

φαίνεται να εφαρµόζουν την αρχή του άµεσου marketing, αφού σε µεγάλο ποσοστό διακινούν την παραγωγή 

τους άµεσα. Αξίζει ακόµη να αναφερθεί ότι ένας στους πέντε βιοκαλλιεργητές κατά την εµπορία των 

προϊόντων του επεκτείνεται και στην τυποποίηση και συσκευασία.  

Το γεγονός ότι, οι βιοκαλλιεργητές αν και δεν γνωρίζουν την αρχή της άµεσης διάθεσης και έχουν 

αµφιταλαντευόµενη στάση στο θέµα αυτό, στην πράξη όµως δρουν σε ικανοποιητικό βαθµό  σύµφωνα µε 

αυτήν, υποδεικνύει ότι ο συγκεκριµένος τρόπος διάθεσης αποτελεί αποσπασµατικό τµήµα της βιολογικής 

γεωργίας, που αποδίδεται στα µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη, τα οποία αυτοί διασφαλίζουν, και όχι στη 

συνειδητοποίησή τους ότι συµµετέχουν σε ένα εναλλακτικό παραγωγικό σύστηµα. Η άποψη αυτή, ενισχύεται 

εν µέρει από τον τρόπος διάθεσης από τους βιοκαλλιεργητές των προϊόντων τους που είναι παρόµοιος και δεν 

συνδέεται µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ή/και την βιολογική έκταση που διαχειρίζονται. Είναι φανερό ότι 

ακόµη και στο επίπεδο της δράσης η τάση που παρατηρείται στους βιοκαλλιεργητές  διαµορφώνεται µε την 

ενσωµάτωσή της εµπορίας των βιολογικών προϊόντων στο κυρίαρχο σύστηµα, σύµφωνα µε τα υφιστάµενα 

µέτρα που η αγροτική πολιτική προωθεί για την εµπορία γενικά των γεωργικών προϊόντων.  
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Η υιοθέτηση και εφαρµογή της αρχής της άµεσης σύνδεσης καταναλωτή-παραγωγού συναντά 

σηµαντικά εµπόδια στην πράξη, αφού η βιολογική γεωργία µέχρι σήµερα δεν φαίνεται να µεταβάλλει την 

σχέση της µε το αγροτροφικό σύµπλεγµα ως προς τη διακίνηση των προϊόντων της. Όµως, η υιοθέτηση και 

εφαρµογή της αρχής αυτής αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που πρέπει να στηρίζεται στις τρεις βασικές 

συνιστώσες της αειφορίας, περιβάλλον, κοινωνία, οικονοµία για να µπορέσει να µεταβάλλει το γεωργικό τοµέα 

προς µια αειφορική κατεύθυνση. ∆ιαφορετικά τα βιολογικά προϊόντα θα αποτελέσουν απλά ένα 

διαφοροποιηµένο γεωργικό προϊόν µεταξύ των άλλων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ) και δεν θα έχει επιτευχθεί ο στόχος 

για ένα σφαιρικό σύστηµα γεωργικής παραγωγής. 

Είναι φανερό ότι η επίτευξη της αειφορίας µε τη βοήθεια της βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να 

στηριχθεί στην ενηµέρωση των παραγωγών και των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Στόχος της θα είναι 

η ανάπτυξη δεσµών επικοινωνίας και εµπιστοσύνης µεταξύ τους και η ανάπτυξη συνείδησης για την παραγωγή 

και κατανάλωση τοπικών προϊόντων, που παράγονται από ίδιους πόρους και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον µε 

την κατανάλωση ενέργειας, τόσο για την µεταφορά τους όσο και για την εκτός εποχής παραγωγή τους. 

Οι φορείς ενηµέρωσης και των δύο εµπλεκόµενων µερών οφείλουν κατά την ενηµέρωσή τους να έχουν 

απεµπλακεί από το καθαρά οικονοµικό  πρότυπο παραγωγής. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα οφείλουν να 

εκπαιδεύσουν επιστήµονες που θα διαδώσουν στους παραγωγούς εκτός από τις κατάλληλες πρακτικές 

παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και τις αξίες και αρχές της βιολογικής γεωργίας που εγγυάται την 

περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονοµική σταθερότητα. Παράλληλα θα πρέπει 

να οι καταναλωτές να ενηµερώνονται για τον τρόπο παραγωγής και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων που 

καταναλώνουν, ώστε συνειδητά να επιλέγουν, όντας γνώστες των επιπτώσεων της επιλογής τους στο 

περιβάλλον, την υγεία, την κοινωνία και την οικονοµία.      
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