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Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικού Συλλόγου Βιοδυναμικής Γεωργίας Νο. 1 

 

Φωτογραφία: Βιοδυναμικό Αγρόκτημα ‘Kontogiannis Family’. Κόρινθος, Απρίλος 2018 

Αγαπητοί φίλοι της Βιοδυναμικής Γεωργίας, 

Σας καλοσωρίζουμε στο πρώτο ενημερωτικό Δελτίου του Ελληνικού Συλλόγου Βιοδυναμικής 
Γεωργίας. 

Τώρα περισσότερο από ποτέ, στην COVOD -19 εποχή, η ανάγκη να έρθουμε κοντά και να 
οργανωθούμε για ενισχύσουμε την τοπική παραγωγή και να ανταλλάξουμε πληροφορίες και 
γνώσεις, είναι ακόμα πιο έντονη. 

Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να αναθερμάνουμε τη σχέση μεταξύ των βιοδυναμικών 
παραγωγών και των ενδιαφερόμενων φέρνοντας τη νέα πολιτική στο προσκήνιο, στην οποία η 
βιοδυναμική καλλιέργεια έχει μια σημαντική θέση καθώς μπορεί να προσφέρει περιβαλλοντικά και 
υγεινομικά οφέλη στην κοινωνία αλλά και να δημιουργήσει ευκαιρίες για ανάκαψη μετά τη  
πανδημία.  

Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν τις πολιτικές που ακολουθούνται 
στον αγροδιατρογικό τομέα οι οποίες θα αναφερθούν στο πρώτο μέρος του ενημερωτικού δελτίου. 
Επίσης, τον Φεβρουάριο αυτού του έτους ιδρύθηκε το Biodynamic Federation Demeter 
International στο Ντόρναχ της Ελβετίας. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο δεύτερο μέρος. 

Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι με υγεία και αισιοδοξία! 

Καλή ανάγνωση! 
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Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον Αγροδιατροφικό τομέα  

Η πανδημία επηρέασε τη νέα πολιτική επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαικής Ένωσης, καθώς 
τόνισε την αναγκαιότητα ενός ανθεκτικού συστήματος τροφίμων το οποίο να είναι ικανό να να 
προσφέρει επισιτιστική ασφάλεια στην κοινωνία και λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιστάσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο θα 
καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Περιγράφει μια νέα 
στρατηγική ανάπτυξης για την τόνωση της οικονομίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ανθρώπων και της υγείας αλλά και τη προστασία του περιβάλλοντος την ίδια στιγμή. 

Η στρατηγική ‘Aπό το αγρόκτημα στο πιάτo’ (Farm to Fork) που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 20 
Μαΐου 2020 βρίσκεται στην καρδιά της Eυρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας , η οποία στοχεύει σε 
νέα συστήματα  παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων με βιώσιμους τρόπους και έχει μια 
ολιστική προσέγγιση ως προς τον πλανήτη καθώς αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ υγιούς κοινωνίας 
και προστασία του περιβάλλοντος. Για την ανάκαψη από την κρίση, η μετάβαση σε ενα βιώσιμο 
σύστημα παραγωγής τροφής θα προσφέρει αρκετά περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά 
οφέλη.   

Οι στόχοι της στρατηγικής ως το 2030 είναι οι εξής: 

• μείωση κατά 50 % της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων  
• μείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών τουλάχιστον κατά 50 %, διασφαλίζοντας 

παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους. Με τον τρόπο 
αυτό θα μειωθεί η χρήση λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 20 % έως το 2030 

• μείωση κατά 50 % των πωλήσεων αντιβιοτικών στη κτηνοτροφία και τις 
υδατοκαλλιέργειες  

• αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας έως το 25 % της καλλιεργούμενης γης  

Καθώς οι παραγωγοί του πρωτεγενους τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση σε ένα 
αειφορικό σύστημα παραγωγής, η αύξηση της βιοδυναμικής παραγωγής μπορεί ενδυναμώσει τη 
χώρα μας αλλά και να προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες στους παραγωγούς. 

 

Πηγή: European Commission  

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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‘Ιδρυση του Biodynamic Federation Demeter International (BFDI) 
 
Ένας νέος διεθνής οργανισμός ιδρύθηκε στο Γεωργικό Συνέδριο ‘Finding the spirit in agriculture’ 
τον Φεβρουάριο 2020 που πραγματοποιήθηκε στο Ντόρναχ της Ελβετίας. Ο νέος οργανισμός 
ονομάζεται Biodynamic Federation Demeter International (BFDI). Είναι ένας κοινός διεθνής 
οργανισμός – ομπρέλα για όλες τις χώρες.  Συγκεντρώνει όλες τις ομάδες και τους συλλόγους που 
αντιπροσωπεύουν τη βιοδυναμική γεωργία καθώς και τους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς Demeter 
που πιστοποιούν το εμπορικό σήμα, σε μια διεθνή οικογένεια. 
 
Το Demeter International (DI) είναι ενσωματωμένο στο νέο οργανισμό. Με λίγα λόγια, το 
Biodynamic Federation Demeter International (BFDI) είναι ο νόμιμος διάδοχος του DI. Αυτό 
σημαίνει πρακτικά ότι θα αναλάβει τις υπάρχουσες δομές εργασίας και δεν θα υπάρξει διακοπή 
στις εργασιακές σχέσεις, τις πιστοποιήσεις και τις πληρωμές κ.λπ. Ωστόσο, ο νέος οργανισμός δεν 
θα επικεντρωθεί σε θέματα κανονισμών και πιστοποίησης (όπως το Demeter International) αλλά 
θα προωθήσει ολόκληρο το φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τη βιοδυναμική καλλιέγεια. Ο νέος 
οργανισμός είναι το σημείο επαφής και υποστήριξης για τους πολλούς νέους συλλόγους στις 
διάφορες χώρες. Το IBDA (International Βiodynamic Association) θα παραμείνει νομική οντότητα 
επειδή τα δικαιώματα εμπορικού σήματος είναι καταχωρημένα στο IBDA και δεν μπορούν να 
μεταβιβαστούν. Το IBDA, ωστόσο, θα χάσει την οργανωτική του αυτονομία και θα έχει τα ίδια μέλη 
με το διοικητικό συμβούλιο του νέου οργανισμού.  Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το Biodynamic 
Federation Demeter International είναι η συγχώνευση του Demeter International (DI) και του 
International Βiodynamic Association (IBDA). 
 
Πώς λειτουργεί το BFDI; 
Το καταστατικό του BFDI αναπτύχθηκε το 2019 σε με τη συμμετοχή των μελών του DI και του 
IBDA. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις είναι: 
1) Κάθε χώρα έχει μια ψήφο. Εάν υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί-μέλη από την ίδια χώρα, θα πρέπει 
να συμφωνήσουν για την ψηφοφορία. 
2) Το Τμήμα Γεωργίας του Goetheanum έχει δικαίωμα σε μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο των 8 
ατόμων. 
3) Τα έσοδα από την αδειοδότηση θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη χωρών στις οποίες το 
κίνημα βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια. 
4) Οι στόχοι και η λειτουργία του νέου οργανισμού θα ενισχύσουν  τη θέση των βιοδυναμικών 
προιόντων στην αγορά και την ανάπτυξη της βιοδυναμικής καλλιέργειας.  
Ο νέος οργανισμός θα συνεργαστεί στενά με το τμήμα γεωργίας του Goetheanum. 
 
Ποια είναι η σημασία του BFDI; 
Σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του παγκόσμιου βιοδυναμικού κινήματος. 
Είναι ένα βήμα από την Ευρώπη στον κόσμο, ένα βήμα προς τη συλλογικότητα που θα οδηγήσει σε 
μια νέα ισορροπία και ανάπτυξη της βιοδυναμικής γεωργίας αλλά και μια δυνατότερη θέση των 
προϊόντων Demeter στις αγορές. Είναι ένα βήμα προς μια προσπάθεια προστασίας του πλανήτη 
μας και μια εγκάρδια κίνηση δίνοντας τον σεβασμό που αρμόζει σε όλους τους ανθρώπους που 
στηρίζουν και πιστεύουν στις αξίες της βιολογικής καλλιέργειας.  
 
Απόδοση: Λίνα Λασηθιωτάκη 
Πηγή: Goetheanum – Section for Agriculture 
 

 

https://www.sektion-landwirtschaft.org/en/events/past-events/founding-the-biodynamic-federation-demeter-international

