


ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΠΕΙΡΑ ΓΗΣ 
O ΕΔΡΑ ΠΙΕΡΙΑ 
O 7 ΜΕΛΗ 
O 4 ΓΥΝΑΙΚΕΣ – 3 ΑΝΔΡΕΣ  
O 4 ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ  
O ΑΠΌ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  



ΚΙΝΗΤΡΑ 
O ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
O ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
O ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
O ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ ΓΗΣ 
O Τη δημιουργία μιας πλήρως αυτάρκους μονάδας οικονομικής δράσης στην 

ύπαιθρο. Η μονάδα αυτή θα έχει την μορφή ενός εκπαιδευτικού, επιδεικτικού και  
αποδεικτικού αγροκτήματος.   

O Την διαρκή διερεύνηση, καταγραφή και προβολή σχετικών παραδειγμάτων και 
καλών πρακτικών αυτό-οργάνωσης αγροτικών μονάδων αλλά και παράλληλων 
δράσεων υποστήριξης της γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου 

O Την σύνδεση των δύο φαινομενικά ασύνδετων κόσμων – του αγροτικού και του 
αστικού – μέσα από νέες εκπαιδευτικές προτάσεις και τη χρήση της τεχνολογίας 

O Τον πειραματισμό και την εκπαίδευση πάνω σε παραδοσιακές και νέες δυναμικές 
καλλιέργειες  

O Την σύνδεση της τροφής με την φύση κα την υγεία.  
O Την διατήρηση και ανάδειξη παραδοσιακών τεχνών και τεχνικών  
O Την προαγωγή της υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης μέσα από τη σύνδεση 

των ατόμων με τη φύση και την παράδοση  
O Την έρευνα και η προβολή όλων των ‘εναλλακτικών’ μορφών καλλιέργειας με 

βάση τη φυσική και πλήρη απόρριψη της χημείας (π.χ. βιολογικές, βιοδυναμικές 
καλλιέργειες, φυσική καλλιέργεια, αεικαλλιέργεια, χρήση Ε.Μ. κλπ)  

O Την παραγωγή και αξιοποίηση κάθε δυνατού προϊόντος και υπηρεσίας που 
προάγουν τις παραπάνω ιδέες και στόχους  
 



ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ… 
O Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΌΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 
O ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ….. 



Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΑΣ: 
O ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ  



 
Ζύμωση = το "μαγείρεμα του 

Θεού" 
 O Η ζύμωση είναι η φυσική διαδικασία που έχει 

τον ρόλο να ανασυνθέτει, να  μεταμορφώνει, 
να μετουσιώνει τη σήψη σε αναγέννηση. Τα 
προϊόντα ζυμώσεων είναι πολύ σημαντικά σε 
όλη την ανθρώπινη ιστορία, βρίσκονται στη 
βάση της ανάπτυξης του ανθρώπινου γένους,  
προϊόντα όπως το ψωμί το τυρί και το κρασί. 
Σε αυτή τη μαγική διεργασία στηρίζεται η 
φιλοσοφία των Ενεργών Μικροοργανισμών 
(ΕΜ). 
 



Μέσα από τη ζύμωση 
O παράγονται  βιοενεργά συστατικά, 

βιταμίνες, ενζυμα, φυσικά αντιβιοτικά, και 
αντιοξειδωτικά. 

O Η ζύμωση είναι αυτή που μετατρέπει « το 
κάτι , σε κάτι άλλο » π.χ. το αλεύρι σε ψωμί , 
το γάλα σε τυρί , το χυμό του σταφυλιού σε 
κρασί , τα λαχανικά σε τουρσί κτλ… 

O Έτσι λοιπόν οι ΕΜ μέσω της ζύμωσης που 
προκαλούν ,μετατρέπουν τις διαδικασίες 
σήψης σε αναγέννηση ! 
 



ΕΜ, τι κάνουν… 
O Οι ΕΜ επηρεάζουν το μικροβιακό περιβάλλον 

ώστε να επικρατούν σ΄ αυτό οι ωφέλιμοι 
αναγεννητικοί μικροοργανισμοί 
εξασφαλίζοντας μια διαδικασία ένζυμης 
αποδόμησης, χωρίς σήψη , με αποτέλεσμα 
τη διαφυγή ελάχιστης ενέργειας στην 
ατμόσφαιρα, δημιουργώντας  συνθήκες 
ιδανικών επιπέδων παραγωγής στη φυτική και 
ζωική παραγωγή, να μειωθούν οι ασθένειες  
να ευδοκιμούν  τα φυτά και ζώα και να 
παράγουν προϊόντα αρίστης ποιότητας χωρίς 
τη χρήση αντιβιοτικών, λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων 



Η χρήσεις τους: 
O ΓΕΩΡΓΙΑ 
O ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
O ΜΕΛΛΙΣΟΚΟΜΙΑ 
O ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  
O ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 
O ΧΛΩΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
O ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
O ………. 



ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΩΦΕΛΗ 
ΤΟΥΣ 

O ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΒΟΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ 
ΙΣΟΡΡΟΠΟΥΝ 

O ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ  
O ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  
O ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ 



EM, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
O Εμα για επαγγελματική ή ερασιτεχνική 

χρήση 
O ΕΜ για προσωπική υγιεινή  
O ΕΜ5 ενισχυμένο με βότανα, ξύδι και 

τσίπουρο με ισχυρή εντομοαπωθητική 
δράση (για τη γεωργία)  

O Έτοιμα προϊόντα: ΕΜΙΚΟ (για ανθρώπινη 
χρήση), κεραμικά, APIS ….. 
 



Το κτήμα της Σπείρας Γης 
O Στην Αρωνά, Πιερίας 
O 9 στρέμματα  
O Πειραματικό, Επιδεικτικό και Εκπαιδευτικό  
O Μόλις ξεκινήσαμε…  

 















ΚΟΙΝΣΕΠ 
O ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
O ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ, αν γίνει προσεκτικά 
O Πρέπει να οργανωθεί σαν μια επιχείρηση  
O Όμως και σαν ομάδα 

 
 
 



Θετικά 
O Ασφαλιστικό (ίσως όμως και αρνητικό..)  
O Επιδόματα των ευπαθών όμαδων 
O Συμβάσεις με το δημόσιο  
O Κοινωνικό μάρκετινγκ  
O Ειδικό Ταμείο (!) 



Προσοχή 
O Ο πυρήνας πρέπει να είναι η ομάδα  
O Δουλειά με την ομάδα  
O Δεν χωράνε όλα σε μια ΚΟΙΝΣΕΠ όσο και 

να τα τραβάμε..  
O Η καινοτομία είναι βασικό συστατικό της 

επιτυχίας  
O Συμμετοχή σε δίκτυα  

 



Προβλήματα  
O Ακόμη υπάρχουν πολλές ασάφειες 
O Σαν μια νέα μορφή με κίνητρα τράβηξε την 

προσοχή κυρίως των επιτήδειων…  
O Δίνει τροφή για πολιτική εκμετάλλευση  
O Δίνει βήμα για πολιτικές φιλοδοξίες 
O Γίνεται by pass για τα ελλείμματα του  

κράτους ή της αυτοδιοίκησης 
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