
Η σχέση παραγωγού – καταναλωτή & οι τιµές των βιολογικών προϊόντων 
 
Σήµερα αρκετή συζήτηση γίνεται µε την πρόσβαση πολλών ανθρώπων στην αγορά και στη χρήση 
βιολογικών προϊόντων. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι τιµές είναι υψηλές και δεν είναι προσιτές στα µεσαία 
και χαµηλά εισοδήµατα. Ένα άλλο θέµα συζήτησης είναι η αξιόπιστη ποιότητα των παραγόµενων 
βιολογικών προϊόντων και η διαµεσολάβηση των πιστοποιητικών οργανισµών. Εάν το περιεχόµενο των 
συζητήσεων έχει βάση, τότε ποιες είναι οι αιτίες που δηµιουργούν αδυναµία πρόσβασης πολλών ανθρώπων 
στα βιολογικά προϊόντα και επιπλέον δυσπιστία στην ειλικρινή προσπάθεια του παραγωγού να τα παράγει 
βιολογικά; 
Καταρχήν πρέπει να ορίσουµε και να διακρίνουµε τις έννοιες παραγωγός και καταναλωτής. Είναι σήµερα 
όλοι οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ίδιας αντίληψης και πρακτικής και ή διαφέρουν µεταξύ τους; Ας 
πάρουµε σχηµατικά δύο ακραίες εκδοχές που όµως πολύ πιθανόν να υπάρχουν στην πραγµατικότητα. Είναι 
γεγονός ότι ένα µεγάλο πλέον κοµµάτι παραγωγών εγκατέλειψαν τη συµβατική παραγωγή και µπήκαν στη 
βιολογική, όχι τόσο για λόγους οικολογικής συνείδησης, όσο για επαγγελµατικούς. Έτσι έχουµε πλέον τον 
επαγγελµατία παραγωγό (που γίνεται και έµπορος καµιά φορά). Αυτός µπήκε στη βιολογική αγορά για να 
αποκτήσει το εµπορικό πλεονέκτηµα που του προσφέρει στην πώληση των προϊόντων του σήµερα. Είναι 
ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει το οικονοµικό αποτέλεσµα και η µεγέθυνση των επιχειρήσεών του. 
Συνήθως αυτός ο παραγωγός ακολουθεί στερεότυπες µορφές καλλιέργειας, στηρίζεται σε συµβουλές 
ειδικών και σε έτοιµα παρασκευάσµατα εταιριών, χωρίς να τον ενδιαφέρει κάτι άλλο έξω από την παραγωγή 
και τα µικροσυµφέροντά του. 
Ένας άλλος τύπος παραγωγού είναι ο ενεργός πολίτης παραγωγός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δε βλέπει 
ξεκοµµένο το κτήµα του από τη γύρω περιοχή καθώς και τον εαυτό του έξω από το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Αυτός προβληµατίζεται και ψάχνεται επάνω στο αντικείµενο της εργασίας του γιατί το αγαπάει 
και προσπαθεί. Προσπαθεί να είναι συνεπής µε τη συνείδησή του και βέβαια σε ζητήµατα κοινωνικά και 
οικολογικά δε θεωρεί τον εαυτό του αµέτοχο και αδρανή. Κατά βάση διακρίνεται από συνέπεια λόγου και 
πράξεων. 
 
Ο καταναλωτής (ή τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι;) 
Ποια είναι, αλήθεια, τα κίνητρα αυτού του ανθρώπου που αγοράζει βιολογικά προϊόντα; Πριν 
προχωρήσουµε σε µια σχετική διάκριση πρέπει να βγάλουµε έξω από αυτήν τους ανθρώπους που δεν 
µπορούν να κάνουν αλλιώς (ασθενείς, ηλικιωµένους, µικρά παιδιά κλπ). Τώρα ίσως µπορούµε να 
διακρίνουµε σχηµατικά τον “ωφελιµιστή” καταναλωτή και τον ενεργό πολίτη. Ο πρώτος, µπορεί να είναι 
ένας άνθρωπος που είτε φοβάται για την υγεία του, είτε έχει καταλάβει τη διαφορά µεταξύ συµβατικών και 
βιολογικών και επιδιώκει να τρέφεται µε τα δεύτερα. Κατά βάση όµως θρέφει το ΕΓΩ του, τον 
ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟ του και συχνά είναι “κατευθυνόµενος” από το µάρκετινγκ των εταιριών. Επίσης συνήθως 
αγοράζει προϊόντα µε πιστοποίηση. Ο δεύτερος, ο πολίτης καταναλωτής είναι άνθρωπος µε κοινωνική και 
οικολογική συνείδηση. Καταλαβαίνει την ποιοτική και διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων, αναζητά 
πάντα σχετικές πληροφορίες και συνήθως επιδιώκει επικοινωνία µε τους παραγωγούς. Η διατροφή µε 
βιολογικά δεν είναι αυτοσκοπός στη ζωή του, αλλά τµήµα της ποιοτικής και ενεργούς συµµετοχής στην 
κοινωνία (“κοινωνός”) γιατί αντιλαµβάνεται ότι µε την πρακτική ή την απραξία του έχει µερίδιο ευθύνης γι’ 
αυτά που συµβαίνουν γύρω του. 
 
Η πρόσβαση 
Πάντα σχηµατικά, οι καταναλωτές µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: αφενός ο πλούσιος, ο 
“ικανός” να τα γευθεί και να τα χαρεί και αφετέρου ο φτωχός, ο “αδύνατος” να τα προσεγγίσει. Ο πλούσιος 
και κατά κανόνα αυτός που προσβλέπει στην ικανοποίηση των αναγκών του και των επιθυµιών, µπορεί 
ποικιλοτρόπως να καθορίσει (χωρίς να το καταλαβαίνει πολλές φορές…) σηµαντικούς παράγοντες της 
παραγωγής, µεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης, διάθεσης των βιολογικών προϊόντων. Η αγοραστική 
του ικανότητα µπορεί να επηρεάσει, για παράδειγµα, αν τα βιολογικά προϊόντα κινούνται µέσα από σούπερ 
µάρκετ, αν χρησιµοποιούνται ρυπογόνες συσκευασίες (νάιλον κλπ), αν εισάγεται ένα προϊόν από… την 
Αργεντινή κλπ. Βασικά είναι ένας άνθρωπος που απευθύνεται στην ΑΓΟΡΑ και αντίστροφα και αυτή 
απευθύνεται σε αυτόν για να τον ικανοποιήσει και να “του τα πάρει”. Υπάρχει µεταξύ τους µια διττή σχέση 
αγοραπωλησίας. 
Ο φτωχός καταναλωτής δυσκολεύεται (και αδυνατεί πολλές φορές…) λόγω κάποιας διαφοράς τιµών να 
αγοράσει και να τραφεί µε βιολογικά προϊόντα. Είναι όµως πραγµατικά αδύναµος να προστατέψει τον εαυτό 
του (και όχι µόνο…) από τα δηλητήρια των συµβατικών; Είναι πραγµατικά αδύναµος να έχει πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίας ποιότητας; Όχι βέβαια, φτάνει να σκέφτεται και να ενεργεί προς διαφορετική 
κατεύθυνση. Ο φτωχός, ενεργός πολίτης έχει πολλές δυνατότητες που δε χρειάζεται και πολλά χρήµατα για 



να τις ενεργοποιήσει. Γιατί ΜΠΟΡΕΙ να είναι συνθέτης και δηµιουργός, µικροκαλλιεργητής ή και 
µεταποιητής. Μπορεί επίσης να ανταλλάσσει (εργασία, αγαθά, αντικείµενα, ιδέες κλπ), να συµµετέχει, να 
αγωνίζεται, να διεκδικεί… και άλλα πολλά, όταν διακατέχεται από πνεύµα αλληλεγγύης και 
αλληλοπροσφοράς. Αλλά όταν πραγµατώνει τα παραπάνω δε συναντιέται µε τον παραγωγό ενεργό πολίτη; 
Η προσπάθειά τους δε συναντιέται; ∆ε γίνεται πιο δυνατή; 
Απέναντι λοιπόν στη ∆ΙΤΤΗ ΣΧΕΣΗ αγοράς – καταναλωτή που δηµιουργεί προνοµιούχους και µη, έχουµε 
τη ∆ΙΤΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ενεργών πολιτών, παραγωγών – καταναλωτών που σπάει τους φραγµούς και 
ξεδιπλώνει άλλες πολιτισµικές σχέσεις. 
 
Η Αγορά  
Τις περισσότερες φορές τα βιολογικά προϊόντα συναντούνται στην αγορά, όπου αποκτούν µία αξία χρήσης 
(πολλές φορές ελλιπή ή διαφορετική από αυτή για την οποία έχουν δηµιουργηθεί), ή µια ανταλλακτική αξία 
µε άλλα αγαθά διαφορετικής αξίας (εάν συγκριθούν µε ηθικούς ή ποιοτικούς όρους). Έτσι στην αγορά 
πολλές φορές έχουµε διαστρέβλωση ή παραποίηση της πληροφορίας που µεταφέρει το ίδιο το προϊόν 
προερχόµενο από τον παραγωγό. Σε αυτό συµβάλλουν ιδιαίτερα οι µεσάζοντες (έµποροι, πιστοποιητικοί 
οργανισµοί, κρατικοί φορείς κλπ) οι οποίοι εκτός των άλλων διογκώνουν και τις τιµές (πιέζουν και προς τον 
παραγωγό και προς τον καταναλωτή), αλλά κυρίως η ίδια η φύση της αγοράς που καθιστά τις σχέσεις των 
ανθρώπων εµπορευµατικοποιηµένες και δύσπιστες. 
Σε µια καινούρια αγορά, όπως η βιολογική, εισβάλουν επενδυτές για να αποκοµίσουν µικρό ή µεγάλο 
µερίδιο από αυτήν επενδύοντας πολλές φορές ισχυρά κεφάλαια. Ο ισχυρός ανταγωνισµός ενισχύει τα 
µεγάλα τραστ που ελέγχουν τις τιµές και καθορίζουν τους οικονοµικούς όρους στην αγορά και κατ’ 
επέκταση στην παραγωγή, όπου ο παραγωγός “καλείται” να γίνει γρανάζι της κυριαρχίας τους. Έτσι στην 
αγορά το βιολογικό προϊόν παίρνει σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά του συµβατικού προϊόντος γίνεται και αυτό 
ένα εµπόρευµα (ή αλλιώς, περιτύλιγµα σε σελοφάν…). Έχουµε λοιπόν µία εξοµοίωση των βιολογικών µε τα 
συµβατικά προϊόντα. 
 
Η Κοινότητα  
Όµως τι αξίες και σχέσεις µπορούν να διαµορφώσουν οι άνθρωποι αρνούµενοι τη βαρβαρότητα της αγοράς; 
Οι άνθρωποι καταρχήν έχουν τις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις τους που διαπνέονται από τις αρχές της 
κατανόησης, της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασµού και της αλληλοπροσφοράς. Μέσα από αυτές τις αξίες 
αναπτύσσεται µια κοινότητα σχέσεων όπου µέσα από την ειλικρίνεια και την αµεσότητα (χωρίς µεσάζοντες) 
αναπτύσσεται ο ισότιµος διάλογος και παράγεται η κοινή απόφαση. Όλα αυτά µέσα σε κλίµα εµπιστοσύνης 
και αµοιβαίου ενδιαφέροντος, όπου η γνώση µεταφέρεται από τον παραγωγό στο χρήστη και αντίστροφα. 
Μέσα σε αυτήν την κοινότητα σχέσεων ενεργοποιούνται εκείνες οι οικολογικές και κοινωνικές αξίες που 
εµπεριέχει το οικολογικό προϊόν και το περιεχόµενο της προσπάθειας πλαταίνει και γίνεται καλύτερο. 
Η κοινότητα αυτών των σχέσεων υποστηρίζει τους µικρούς παραγωγούς και τις συλλογικές προσπάθειες και 
επιπρόσθετα ενισχύει την τοπική οικονοµία και τις αµεσότερες σχέσεις µεταξύ των συναλλασσόµενων. 
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα κατανόησης και εµπιστοσύνης υπάρχει σίγουρα δυνατότητα πρόσβασης για 
όλους όσους ενδιαφέρονται πραγµατικά να συµµετάσχουν χωρίς να εµπορευθούν. Εξάλλου ακόµα κι αν 
υπάρχουν τιµές και εµπορικές συναλλαγές µέσα στην κοινότητα, αυτές πρέπει να υποστηρίζουν και τους 
παραγωγού και τους καταναλωτές. Θα πρέπει να είναι προσιτές στους δεύτερους και ικανές να “ζήσουν” 
τους πρώτους. Όµως όταν η συζήτηση εστιάζεται µόνο επάνω στις τιµές, η κοινότητα εκφυλίζεται. 
 
Τρόποι κοινοτικών κοινωνικών σχέσεων 

Η αλληλοϋποστήριξη και η διακίνηση αγαθών ή/και υπηρεσιών µπορεί να προωθηθεί µέσα από: 

α) διαπροσωπικές σχέσεις. Απευθείας σχέση παραγωγού-καταναλωτή (αγορά στο κτήµα ή παράδοση στο 
σπίτι) 
β) τµήµα δραστηριοτήτων σε συλλόγους, σωµατεία, χώρους νεολαίας κ.α. µε εκπαιδευτικές εκδροµές σε 
κτήµατα, εκδηλώσεις, εκθέσεις καθώς και παραλαβή προϊόντων 
γ) δίκτυα ή οργανώσεις δράσεων µε εσωτερική διακίνηση και ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, διακίνηση 
πληροφοριών και υποστήριξη µικρών παραγωγών 
δ) οµάδες καταναλωτών στις πόλεις για τη βελτίωση της ποιότητας διατροφής τους και τη µεγαλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης σε βιολογικά προϊόντα του τόπου τους. 

Χαλκίδα, 28/9/2003 
Αποστόλης Σέληνας 
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