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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το δεύτερο μεγαλύτε-
ρο αστικό κέντρο της Ελλάδας με πληθυσμό 
που ξεπερνάει το 1.000.000 κατοίκους, περι-

βάλλεται από μια περιαστική ζώνη που διαθέτει φυ-
σικές ομορφιές, περιοχές μοναδικής βιοποικιλότητας 
με ενδιαφέροντες υδροβιότοπους και ένα καταπρά-
σινο περιαστικό δάσος και έχει επίσης μεγάλη ιστορία 
στην παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερο τοπικό χαρα-
κτήρα, ανάμεσά τους και προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Η Θεσσαλονίκη είναι ένα πολυπολιτισμικό κέντρο με μα-
κραίωνη ιστορία, κατά την οποία συνυπάρχουν αρμονι-
κά άνθρωποι διαφορετικών καταγωγών και εθνοτήτων. 
Οι δημιουργικές αλληλεπιδράσεις αυτών των ανθρώ-
πων στο πέρασμα των αιώνων αποτυπώνονται στην 
ιστορία, την αρχιτεκτονική, την πολιτιστική κληρονομιά 
και τη γαστρονομία της πόλης. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, 
έχει την τύχη να διαθέτει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
γαστρονομική παράδοση, έντονα επηρεασμένη από το 
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Θεσσαλονίκη
οθωμανικό παρελθόν της πόλης, τη σημαντική παρου-
σία εθνικών κοινοτήτων όπως οι Εβραίοι και οι Αρμένιοι, 
από τις γεύσεις της Ανατολής που έφεραν μαζί τους οι 
πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν σε 
μεγάλους αριθμούς στην πόλη καθώς και με τις σύγ-
χρονες πινελιές της αστικής κουλτούρας των νεότερων 
κατοίκων της.

Με στόχο την ανάδειξη αυτής της ιδιαίτερης γαστρονο-
μικής ταυτότητας της πόλης,  και την προβολή της ως 
κορυφαίου γαστρονομικού προορισμού για έλληνες και 
ξένους επισκέπτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει 
τον Νοέμβριο του 2011 το 1ο Thessaloniki Food Festival, 
φιλοδοξώντας να το αναδείξει σε νέο ετήσιο θεσμό.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την αξία των τοπικών προϊό-
ντων της περιαστικής ζώνης στην καθημερινή μας δια-
τροφή, καθώς και τη συνεισφορά τους τόσο στη διαμόρ-
φωση της πολυσύνθετης γαστρονομικής ταυτότητας της 
πόλης, όσο και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει στη 
διάρκεια του Thessaloniki Food Festival έκθεση τοπικών 
προϊόντων και με χαρά φιλοξενεί σε ειδικό τμήμα της 
τους γυναικείους συνεταιρισμούς της περιαστικής Θεσ-
σαλονίκης. 

Σ’ αυτό το πνεύμα, το έργο Rururbal, το οποίο μέσα από 
μία δέσμη δυναμικών δραστηριοτήτων μας θυμίζει την 
αξία των τοπικών προϊόντων και τα οφέλη της κατανά-
λωσης αγαθών φτιαγμένων με αγνά υλικά που παράγο-
νται κοντά μας, τόσο για εμάς, ως καταναλωτές, όσο και 
για την στήριξη των μικρών τοπικών κοινοτήτων που μας 
περιβάλλουν, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
ανάπτυξη της δράσης μας προς αυτή την κατεύθυνση.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟυ

Με τη διοργάνωση συναντήσεων και ομά- »
δων εργασίας με τους εμπλεκόμενους στη 
χωρική διακυβέρνηση και την παραγωγή 
τοπικών προϊόντων διατροφής στην περι-
αστική ζώνη φορείς (εκπρόσωποι τοπικής 
αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμοί, πολιτιστικοί 
φορείς, νέοι αγρότες και επιχειρηματίες)

Με τη διοργάνωση δράσεων παιδαγωγικού  »
χαρακτήρα για τη μετάδοση της γνώσης σχε-
τικά με την αξία των τοπικών προϊόντων σε 
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου της πόλης 
μας

Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσε- »
ων πιλοτικού χαρακτήρα όπου συμμετείχαν 
οι σημαντικότεροι φορείς της πόλης αλλά 
και το ευρύτερο κοινό (εργαστήρια γευσι-
γνωσίας, συμμετοχή στο Φεστιβάλ Γαστρο-
νομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης).

Το ΑΠΘ θεωρώντας ότι η διατροφή είναι καθορι-
στικής σημασίας τόσο για τη σωματική, όσο και 
για την πνευματική μας ανάπτυξη και ότι οι σω-
στές διατροφικές συνήθειες πρέπει να υιοθετού-
νται από τις μικρές ηλικίες έτσι ώστε να μας συ-
ντροφεύουν για μια ζωή, σκοπεύει να συμβάλλει 
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθη-
τών και των νέων αναφορικά με την αξία των τοπι-
κών προϊόντων διατροφής και μετά το πέρας του 
έργου, αξιοποιώντας όσο γίνεται πιο δημιουργικά 
όλα τα μέσα, τα εργαλεία και τις καλές πρακτικές 
που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου  Rururbal.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡυΤΑΝΕωΣ

Σοφία Κουϊδου Ανδρέου 
Αντιπρύτανης Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκη Πρόεδρος 

ΕΛΚΕ 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, το οποίο βρίσκεται χωροταξικά στην 
καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης,  είναι 

το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων με 
42 Τμήματα, που καλύπτουν όλους τους τομείς 
της Επιστήμης και Τεχνολογίας, 78 μεταπτυχιακά 
προγράμματα, 2.200 εκπαιδευτικούς και 82.000 
φοιτητές.

Ένας από τους κύριους στόχους του ΑΠΘ  είναι η 
ουσιαστική σύνδεση και αλληλεπίδραση της Πα-
νεπιστημιακής Κοινότητας με την τοπική αλλά και 
την ευρύτερη κοινωνία.  Αναμφίβολα, με το έργο 
Rururbal ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε από πολλές 
απόψεις:
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ΠΑΡΟυΣΙΑΣΗ ΤΟυ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RuRuRbal 

Το 80% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε 
αστικές περιοχές. Ωστόσο, οι περιοχές  αυ-
τές δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο το 

10% της Ευρώπης, γεγονός που προκαλεί ισχυρή 
πίεση στις αγροτικές περιοχές που περιβάλουν τα 
μητροπολιτικά κέντρα στις περιαστικές περιοχές. 

Η αστική αύξηση και η αναγκαιότητα για νέες 
υποδομές αποτελούν τις κυριότερες απειλές για 
τις αγροτικές και δασικές εκτάσεις των νέων πε-
ριαστικών εκτάσεων και, κατ΄επέκταση, για την 
εδαφική ισορροπία.

Η απώλεια της παραγωγικής και οικονομικής αξί-
ας της γεωργικής δραστηριότητας, που αναπτύσ-
σεται σε αυτούς τους χώρους, ευνοεί την εδαφική 
ανισορροπία απειλώντας τη διατήρησή της και 
ανοίγει το δρόμο σε μία πιθανή αστικοποίηση. 
Αυτό οδηγεί στη διαδικασία υποβάθμισης των 
αξιών της κληρονομιάς του τόπου, της βιοποικιλό-
τητας και των φυσικών πόρων καθώς και της πολι-
τιστικής και εθνολογικής κληρονομιάς. 

Παραδοσιακά, η προστασία των αγροτικών και 
φυσικών χώρων διασφαλίζεται από τη διοίκηση, 
χάρη στα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Ωστόσο, είναι εξίσου απαραίτητο να διασφαλι-
στεί με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο μέσω 
της κοινωνικής αξιοποίησης, της οικονομικής βιω-
σιμότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης 
των αγροτικών και δασικών δραστηριοτήτων, που 
εκτελούνται σε αυτούς.

Κατ’αυτήν την έννοια, μία από τις θεμελιώδεις 
αντικειμενικές αξίες των αγροτικών περιαστικών 
περιοχών είναι τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, 
που εδραιώνουν σαφείς δεσμούς μεταξύ του αστι-
κού πληθυσμού και της περιοχής επιρροής τους. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί η επίδραση 
των σύντομων κυκλωμάτων εμπορίας αυτών των 
προϊόντων καθώς προσφέρουν μία ευκαιρία ανά-

κτησης των αγροτικών και φυσικών χώρων και η 
δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος ευνο-
ϊκού για τη βιώσιμη διαχείριση του χώρου.

Οι πολίτες, μέσω του ρόλου τους ως καταναλω-
τές, και ιδιαίτερα μέσω των αποφάσεών τους για 
αγορά προϊόντων, ασκούν μεγάλη επίδραση στο 
εδαφικό μοντέλο. Τις τελευταίες δεκαετίες και ιδι-
αίτερα στις μητροπολιτικές περιοχές, το διατρο-
φικό μοντέλο έχει αλλάξει σημαντικά. Περάσαμε 
από ένα μοντέλο “τοπικής αγοράς”, με τοπικά και 
εποχιακά προϊόντα, σε ένα “μοντέλο παγκόσμιας 
αγοράς” βασισμένο κυρίως στην παραγωγή εντα-
τικής μονοκαλλιέργειας μακριά από τις αγορές 
κατανάλωσης, που περιλαμβάνουν  βιομηχανικές 
διαδικασίες και εφοδιάζουν πολυεθνικές και με-
γάλα εμπορικά κέντρα με περιβαλλοντολογικές, 
κοινωνικές, οικονομικές και εδαφικές συνέπειες.

Ταυτόχρονα, υπάρχει αυξημένη ανάγκη της κοι-
νωνίας για νέους μηχανισμούς συναπόφασης και 

ΕΙΣΑΓωΓΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

συνευθύνης στις εδαφικές και διατροφικές πολιτι-
κές. Η αξιοποίηση αυτών των αγροτικών και φυσι-
κών περιαστικών χώρων απαιτεί από την κοινωνία 
να είναι ενημερωμένη, να ενθαρρύνει τη συμμε-
τοχή και να καθιερώνονται μηχανισμούς συζήτη-
σης και συναίνεσης.

Σε ότι αφορά τον παραγωγικό αγροτικό τομέα, η 
αυξημένη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας 
για νέες στρατηγικές μάρκετινγκ στην εμπορία 
των προϊόντων, μέσα σε μία ανταγωνιστική αγο-
ρά, προκάλεσε σημαντική στροφή σε νέες εμπο-
ρικές και παραγωγικές πρωτοβουλίες. Αυτές οι 
πρωτοβουλίες βασίζονται στην ποιότητα, τη μεί-
ωση του αριθμού μεσαζόντων και την προσφορά 
προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Rururbal παρουσιά-
ζεται ως μια διακρατική εμπειρία που προσβλέ-
πει στην παροχή διαφορετικών κατευθυντήριων 
γραμμών για την ανάπτυξη στρατηγικών εδαφι-

κής διακυβέρνησης χάρη στην προώθηση τοπι-
κών γεωργικών προϊόντων διατροφής υψηλής 
ποιότητας. Στόχος είναι αυτή η κατανάλωση να 
χρησιμεύσει στην επαναξιολόγηση των αγροτικών 
και φυσικών περιαστικών χώρων και να δημιουρ-
γήσει ένα κοινωνικό περιβάλλον ευνοϊκό για τη 
διατήρησή τους.

Το έργο αναπτύσσεται σε 6 περιαστικές επικράτει-
ες 6 περιοχών και 4 αντιπροσωπευτικών ευρωπα-
ϊκών χωρών του Μεσογειακού Τόξου στο πλαίσιο 
του προγράμματος MED, που αποτελεί τμήμα των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργα-
σίας για την  περίοδο 2007-2013.

Βαρκελώνη (Καταλονία, Ισπανία). »
Aix-en-Provence (Provence-Άλπεις-Κυανή  »
Ακτή, Γαλλία)
Grenoble (Rhône-Άλπεις, Γαλλία). »
Tορίνο (Piémont, Ιταλία). »
Σιένα (Τοσκάνη, Ιταλία) »
Θεσσαλονίκη(Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα) »

Η αποστολή του έργου Rururbal είναι να πει-
ραματιστεί με τα μοντέλα τοπικής, βιώσι-
μης και ισορροπημένης ανάπτυξης, ξεκινώ-

ντας από την κοινωνική συμμετοχή στη διοίκηση 
της επικράτειας.

Το έργο ουσιαστικά αξιώνει να διαδώσει αυτή 
την ευκαιρία και να ενεργήσει σε ένα μοντέλο 
εδαφικής βιώσιμης διαχείρισης, που βελτιώνει το 
πολυκεντρικό μητροπολιτικό μοντέλο, χάρη στην 
παρέμβαση των μικρών κυκλωμάτων εμπορίας.
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ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΠΤυΞΗ ΤΟυ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι οριζόμενοι στόχοι από το έργο Rururbal 
είναι οι εξής:

Ενθάρρυνση της ισορροπίας στις σχέσεις με- »
ταξύ μεγάλων πόλεων και αγροτικών περια-
στικών περιοχών
Αξιοποίηση των αγροτικών περιαστικών πε- »
ριοχών
Βοήθεια στη διατήρηση της ταυτότητας των  »
τοπίων στο μεσογειακό χώρο 
Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των  »
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των τοπικών 
δικτύων διανομής
Ανάπτυξη  ισότιμων εμπορικών σχέσεων,  »
προάγοντας την άμεση πώληση
Προώθηση της μεταποίησης και κατανάλω- »
σης των προϊόντων ποιότητας
Διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκμεταλ- »
λεύσεων και των περιαστικών τοπίων
Ενδυνάμωση των μηχανισμών συναπόφασης  »
και συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και ιδιω-
τικών φορέων καθώς και μεταξύ διαφορετι-
κών διοικητικών επιπέδων.

Φάση 1 

Προσδιορισμός κοινών μεθόδων διάγνωσης και 
υλοποίησης της τοπικής διακυβέρνησης για την 
αξιοποίηση και κατανάλωση των τοπικών αγροτι-
κών προϊόντων.

Αναγνώριση τοπικών φορέων που συμμετέχουν 
στη διατροφική αλυσίδα μικρού κυκλώματος. 
Εφαρμογή συγκεκριμένης ορολογίας,  προκειμέ-
νου να ενημερωθούν οι καταναλωτές αναφορικά 
με τους παραγωγούς.

Αναγνώριση κάθε περιοχής, η οποία μέσω  συμ-
μετοχικών εργαστηρίων με τους τοπικούς φορείς, 
αναγνωρίζει τα προβλήματα και εδραιώνει τους 
στόχους και τις προτάσεις δράσης.

Φάση  2

Ξεκίνημα καινοτόμων πιλοτικών δράσεων για την 
έναρξη κοινής εργασίας με όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς.

Δημιουργία τοπικών πλατφορμών, με τη συμμετο-
χή όλων των φορέων, ως πυρήνας κοινής εργασί-
ας. Σε αυτή τη φάση, η κοινή εργασία όσον αφορά 
στην αντίληψη, την υλοποίηση και την παρακο-
λούθηση πιλοτικών δράσεων συνεισφέρει στη συ-
ζήτηση και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων, 
αποτελώντας πολύτιμο παράδειγμα λειτουργικής 
διακυβέρνησης.

Φάση  3

Η σύνταξη ενός κοινού εγγράφου, της Διακρατι-
κής Χάρτας, που παρέχει τις απαραίτητες αξίες και 
αρχές για μία συμμετοχική δράση που βασίζεται 
στην αξιοποίηση των τοπικών αγροτικών προϊό-
ντων. Η Χάρτα πρέπει να εκπονείται λαμβάνοντας 
υπ΄όψιν την εμπειρία που αποκτήθηκε από κάθε 
εταίρο και σε συμμόρφωση με τη δική του συ-
γκεκριμένη εδαφική ιδιαιτερότητα. Η ποικιλότη-
τα των δράσεων και τα βήματα υλοποίησής τους 
αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία της Διακρα-
τικής Χάρτας.

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου που βασί-
ζεται στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν, προκειμέ-
νου να αναλυθούν και να υλοποιηθούν σε βάθος 
οι διεργασίες σε αυτό τον τομέα. 

Περιφερειακοί Πόλοι:
 

Barcelona (Catalunya, Espanya) 
|  Consell Comarcal del Vallès Oriental 
|  Diputació de Barcelona. Àrea de Territori  
   i  Sostenibilitat
|  Generalitat de Catalunya. Departament 
   d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
   Alimentació i Medi Natural 

Aix-en-Provence (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, France) 
|  Communauté d’Agglomération du Pays      
   d’Aix
 
Grenoble (Rhône-Alpes, France) 
|  Association pour le Développement de 
   l’Agriculture dans l’Y Grenoblois (ADAYG) 
|  Communauté d’Agglomération du Pays 
   Voironnais
 
Torino (Piemonte, Italia) 
|  Provincia di Torino
 
Siena (Toscana, Itàlia) 
|  Amministrazione Provinciale di Siena 

Θεσσαλονίκη (Μακεδονία, Ελλάς)
|  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
   

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν την ποικιλομορφία 
των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο 
και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, 

έχει αναπτυχθεί μία συγκεκριμένη μεθοδολογία 
εργασίας που περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:
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Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟυ RuRuRbal 

Η μεθοδολογία για τη σύνταξη της χάρτας για την 
χωρική διακυβέρνηση* της περιαστικής διατροφι-
κής αλυσίδας του έργου Rururbal διαρθρώνεται 
σε τρία στάδια που ακολουθούν τις φάσεις υλο-
ποίησης του έργου:  

1ο στάδιο: χωρική διάγνωση των τοπικών 
διατροφικών προϊόντων  

Το στάδιο αυτό διαρθρώνεται γύρω από  :

α) Τον σύντομο χαρακτηρισμό του σχετικού χώ-
ρου     

Σύμφωνα με τη χωροθέτηση, τη διοικητική 
διαίρεση, το γεωφυσικό προφίλ, την προσβα-
σιμότητα, την κυριαρχία  του αστικού χώρου, 
τους προστατευμένους και/ή ευαίσθητους 
φυσικούς χώρους, τον καθορισμός χωροτα-
ξικών ζωνών, τη χωροθέτηση των χώρων ή 
κτιρίων που πρέπει να χαρακτηριστούν ή να 
αποκατασταθούν.

 β)   Την τυπολογία των μεγάλων παραγωγικών 
χώρων γεωργίας και κτηνοτροφίας,

Βάσει των ακόλουθων κριτηρίων / δεικτών:  

Χωροθέτηση και χαρακτηριστικά του ανά- »
γλυφου 

Τεχνικο-οικονομικοί προσανατολισμοί των  »
αγροτικών δραστηριοτήτων και ποικιλία των 
προϊόντων 

Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των  »
εκμεταλλεύσεων, των αγροτών και των οικο-
γενειών τους 

Τα παραγόμενα*  προϊόντα  »

γ) Πλέγμα και άρδευση του χώρου σε σχέση με 
τα τοπικά προϊόντα:

Τόποι διανομής που προτείνουν μια προ- »
σφορά σχετικά ποικίλη και εύκολα προσβά-

Επιχειρησιακός Οδηγός σιμη  (αγορές, καταστήματα, σημεία πώλη-
σης παραγωγών)

Τόποι διανομής που συνεπάγονται μια προ- »
σπάθεια αναζήτησης και μετακίνησης του 
καταναλωτή (άμεση πώληση στο αγρόκτημα 
και στα εργαστήρια μεταποίησης)

Συστήματα άμεσης σχέσης προσφοράς – ζή- »
τησης, που συνεπάγονται κοινή προσπάθεια 
παραγωγών και καταναλωτών, ακόμη και 
συμβασιοποίηση

Για καθένα από αυτά τα σημεία ή τρόπους πώλη-
σης, προσδιορίζεται η τοποθεσία τους, η περιο-
δικότητά τους, το μέγεθός τους, η ποικιλία και η 
ποιότητα των προτεινόμενων προϊόντων, το τμή-
μα των τοπικών προϊόντων, οι οικονομικές τους 
προοπτικές.

δ) Σύνθεση της υφιστάμενης κατάστασης:

Σχηματική χαρτογραφική απεικόνιση του χώρου 
που δείχνει:

Τις χαρακτηρισμένες ζώνες (περιαστική, με- »
γάλες ζώνες αγροτικής παραγωγής, ευαίσθη-
τες περιβαλλοντικά ζώνες), 

Τους τόπους ή τα κτίρια που πρέπει να ανα- »
χαρακτηρισθούν 

Το πλέγμα της προσβασιμότητας των τοπι- »
κών προϊόντων.

2ο στάδιο – Ταυτοποίηση των φορέων σε 
συνάρτηση με τους επιχειρησιακούς στό-
χους του έργου μας 

α) Κεφαλαιοποίηση των προϋπαρχόντων έργων:

Το κεφάλαιο αυτό αφορά τόσο στα έργα που υλο-
ποιήθηκαν στο παρελθόν όσο και τα έργα που δεν 

ολοκληρώθηκαν ή απέτυχαν, καθώς και στα έργα 
και τις πρωτοβουλίες που είναι σε φάση υλοποίη-
σης. Για καθένα από τα εν λόγω έργα / πρωτοβου-
λίες αναλύονται: :

Η θεματική – το αντικείμενο »
Το ιστορικό του έργου »
Οι στόχοι »
Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και τα στάδια  »
υλοποίησης
Οι φορείς που εμπλέκονται, ο ρόλος τους και  »
το επίπεδο συμμετοχής τους
Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν  »
(outputs). 

β) Προσδιορισμός της ή των τοπικών προβλη-
ματικών και των διακυβευμάτων του έργου 
Rururbal:

Ταυτοποίηση των τοπικών προβληματικών και δι-
ακυβευμάτων σε συνάρτηση με τρία επίπεδα πο-
λιτικής στρατηγικής. 

 1ο επίπεδο
Δόμηση ενός ενοποιημένου συστήματος της τοπι-
κής διατροφής (από πλευράς των καταναλωτών) 
: υποστήριξη της ανάδυσης μιας αυθόρμητης κί-
νησης για τη δημοκρατικοποίηση της τοπικής δια-
τροφής και διασφάλιση, τοπικά, της καθημερινής 
διατροφής της οικογένειας. 

2ο επίπεδο
Οργάνωση και διαχείριση της προσφοράς και της 
αγοράς των τοπικών διατροφικών προϊόντων 

3ο επίπεδο
Ανάδειξη της τοπικής διατροφής σε μέσο διεύρυν-
σης κι ενίσχυσης των δικτύων εγγύτητας και αλλη-
λεγγύης, σαν σημείο στήριξης της κατασκευής για 
τη δημιουργία ενός χώρου κοινωνικής και χωρικής 
περιαστικής καινοτομίας.  
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γ) Προσδιορισμός των επιχειρησιακών στόχων 
και των πεδίων δράσης, με αφετηρία αυτά τα 
τρία στρατηγικά επίπεδα (βλ. παράδειγμα στον 
παρακάτω πίνακα)

δ) Διεύρυνση της συμμετοχής:  Πέραν των φορέ-
ων που συμμετείχαν ήδη στα προηγούμενα έργα, 
είναι απαραίτητο να αναζητηθούν και να εμπλα-
κούν νέοι φορείς. 

Οι ομάδες-στόχοι  ορίζονται σε συνάρτηση με την 
τοπική προβληματική, τους επιχειρησιακούς στό-
χους και τα πεδία δράσης που έχουν οριστεί από 
κάθε εταίρο, βάση της αρχής του παρακάτω πίνα-
κα (παράδειγμα):

ε) Ορισμός των δράσεων του πιλοτικού έργου  με 
τους φορείς

στ) υλοποίηση των δράσεων
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Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟυ RuRuRbal

3ο στάδιο: Τυποποίηση των τοπικών διακυ-
βερνήσεων και της χάρτας  

Η εγκαθίδρυση μιας διακυβέρνησης, αφορά στο 
κεκτημένο μιας διαδικασίας οργανωτικής μάθη-
σης. 

Το να βοηθήσει κανείς στη δόμηση αυτής 
της διακυβέρνησης και στην τυποποίησή της, 
σημαίνει  στήριξη μιας συμμετοχικής αυτο-
οργανωτικής διαδικασίας, διασφαλίζοντας 
τρεις βασικές λειτουργίες υποστήριξης 

εμψύχωση  » και διασφάλιση της διαμεσολά-
βησης των συλλογικών φορέων,
δόμηση της συζήτησης εστιάζοντάς την στις  »
σχετικές θεματικές  και συναλλαγές του συ-
στήματος χωρικής διατροφής ή του χωρικού 
συστήματος διατροφής
διάθεση ενός πλαισίου λειτουργίας για τη  »
διακυβέρνηση

α) Αρχές και μέθοδοι εμψύχωσης της συμμετο-
χικής διαδικασίας: Η ικανότητα εμψύχωσης της 
συμμετοχικής διαδικασίας αποτελεί ένα από τα 
στοιχεία-κλειδιά της αποτελεσματικότητάς της. 
Πράγματι, μια τέτοια διαδικασία εμπεριέχει έναν 
αριθμό κινδύνων που μπορούν εν μέρει να προλη-
φθούν, υπό τον όρο να τηρηθούν ορισμένες βασι-
κές αρχές, όπως: 

Η ευρεία επικοινωνία  » και ενημέρωση για την 
πρόκληση της δημόσιας συζήτησης
Ο ξεκάθαρος ορισμός και περι-ορισμός των  »
ημερήσιων διατάξεων των συναντήσεων
Η διασφάλιση της ποιότητας της εμψύχωσης »
Η καλή διαχείριση του χρόνου λήψης του λόγου  »
από τους συμμετέχοντες
Η εγγύηση του σεβασμού του καθενός και των  »
θέσεών του
Η απομνημόνευση, κεφαλαιοποίηση και διάδοση  »
των αποτελεσμάτων κάθε συνάντησης

β) Ταυτοποίηση των «σχετικών θεμάτων» (θεμα-
τικές, προϊόντα και συναλλαγές) για τη διαμόρ-
φωση της διακυβέρνησης:   Το σύστημα χωρικής 
διατροφής  είναι ένα σύνολο πολύπλοκο και με 
πολλές προεκτάσεις, αποτελούμενο από σχέσεις  
αλληλεπιδράσεων γύρω από τα προϊόντα, που 
είναι απαραίτητα για τη διατροφή, σε όλες τις εκ-
φάνσεις των αιτημάτων της: Τρόποι διατροφής, 
τόποι κι εποχές διατροφής, κλπ.   

Όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκεί-
νων που προέρχονται από το έδαφος, όλες οι 
σχετικές συναλλαγές, δεν κατέχουν την ίδια θέση 
στο σύστημα.  Δε θα έχουν συνεπώς την ίδια ικα-
νότητα να γίνουν το στήριγμα των συλλογικών 
συν-κατασκευών των κανόνων και των σημείων 
αναφοράς που τους αφορούν. Η συμμετοχική 
επεξεργασία μιας διακυβέρνησης θα έχει τόσο 
περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει όσο πε-
ρισσότερο βασίζεται στην συν-διαμόρφωση των 
ανταλλαγών που αφορούν αυτά τα προϊόντα και 

τις «σχετικές» συναλλαγές, που χρησιμεύουν δη-
λαδή ως «μοχλός» για να αναδυθεί μια συλλογική 
οργάνωση. Η βοήθεια στην διαμόρφωση μιας χω-
ρικής διακυβέρνησης θα επικεντρωθεί: 

Στον εντοπισμό »  των «θεμάτων» που κινητο-
ποιούν και εκείνων που δεν κινητοποιούν 
καθόλου ή ελάχιστα
Στην ταυτοποίηση και συμπερίληψη των θέ- »
σεων των διαφόρων φορέων σχετικά με τα 
εν λόγω θέματα
Στην επιλογή των «σχετικών θεμάτων» που  »
είναι πιθανοί φορείς οργάνωσης 
Στη βοήθεια στην επεξεργασία των προδια- »
γραφών για κάθε «σχετικό θέμα»

Αυτό το συναφές σύνολο μερικών καλά στοχευ-
μένων προδιαγραφών αποτελεί την συγκεκριμένη  
φυσική βάση πάνω στην οποία πρέπει να δομηθεί 
η διακυβέρνηση 

γ) Διάθεση ενός πλαισίου λειτουργίας για τη 
διακυβέρνηση   Ο ρόλος της χωρικής συλλογικό-
τητας σε αυτό το έργο είναι να τοποθετηθεί τόσο 
ως υποκινητής της διακυβέρνησης  όσο και ως 
διαμεσολαβητής-εμψυχωτής της συμμετοχής και 
της διαπραγμάτευσης. Όμως, η τυπολογία και η 
συνέχιση της διακυβέρνησης, πέρα από το έργο, 
προϋποθέτουν ότι η τελευταία υποστηρίζεται υλι-
κά.  Η υποστήριξη αυτή, σε οργανωτικό επίπεδο, 
περνά από τη διάθεση των μέσων και των δεξιοτή-
των, έτσι ώστε να βοηθηθεί να τυποποιήσει και να 
διασφαλίσει τη λειτουργία της:  

Διοικητική  » και νομική υποστήριξη για τη 
σύνταξη του καταστατικού της δομής 
Διάθεση μέσων  »
Διάθεση δεξιοτήτων  »

Αυτή η υποστήριξη της λειτουργίας μπορεί να 
προσαρμοστεί ανάλογα με την ικανότητα και τη 
βούληση αυτονόμησης της δομής, όσο περνούν 
τα χρόνια.

δ) Αρχές για την «κατασκευή» μιας χάρτας:

Η χάρτα της διακυβέρνησης των  χωρικών συστημάτων δια-
τροφής μπορεί να έχει δυο άξονες. 

Έναν διεθνή άξονα, που μπορεί να περιλαμβάνει:

Την ει » σαγωγή
Τον ορισμό της βασικής ιδέας ή έννοιας »
Τις βασικές κοινές αρχές, αξίες και συμβάσεις »
Τους τρόπους ελέγχου και διαιτησίας »

Έναν χωρικό άξονα, που θα προβλέπει τους τρό-
πους εφαρμογής και ελέγχου των όρων της Χάρ-
τας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη λειτουργία 
της εκτελεστικής αρχής της. Το κεφάλαιο αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει, πέραν των χωρικών στό-
χων και πολιτικών στρατηγικών:

Τι » ς χωρικές αξίες και πολιτικές στρατηγικές, τους 
επιχειρησιακούς στόχους καθώς και τα τοπικά 
πεδία και επίπεδα επέμβασης
Την κατανομή των ευθυνών »
Τη λειτουργία της χωρικής διακυβέρνησης (για  »
να διασφαλιστούν συγχρόνως η αντιπροσω-
πευτικότητα και η αποτελεσματικότητά της)
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ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η εδαφική διακυβέρνηση στα τοπικά διατροφικά κυκλώματα

| Vallès Oriental | Barcelona | Aix-en-Provence    | Y-Grenobloise 
 
| Pays Voironnais | Torino  | Siena      | Thessaloniki



Τομάτας του Vallès Oriental 
ανάκτηση, παραγωγή και προώθηση 
των τοπικών ποικιλιών
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ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

| Ποσοτικά δεδομένα  

Η πρόκληση να καλλιεργηθούν εκ νέου οι 
παλιές ποικιλίες ντομάτα, όπως η “Rosa 
Ple”, η “Cœur de Bœuf” (Καρδιά βοδιού), 

οι τρεις “Pometas” της περιοχής, η “Palosanto”,  
πέτυχε χάρη στο δυναμισμό των ντόπιων παραγω-
γών, των  σημείων πώλησης και των εστιατορίων 
που θέλησαν  να εισάγουν τις ποικιλίες αυτές στο 
μενού τους. Ένα ενημερωτικό έντυπο με πρακτι-
κές πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς, τα 
σημεία πώλησης και την περιγραφή των τοπικών 
ποικιλιών, εκδόθηκε και διανεμήθηκε στο κοινό. 
Το έντυπο εξηγεί  τη διαδικασία ανάκτησης των 
ποικιλιών τομάτας, την προέλευση κάθε ποικιλίας 
και την αξιολόγηση που έγινε από το κοινό κατά τη 
διάρκεια της δράσης γευσιγνωσίας. Παράλληλα, 
κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Lliga’t a la Terra, τον 
Απρίλιο του 2011, διανεμήθηκαν περί τα 12.000 
φυτά τομάτας  στους τοπικούς παραγωγούς και 
στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις της περιοχής 
του  Vallès Oriental, με τη δέσμευση να φυτέψουν 
τις ποικιλίες αυτές στην περιοχή του Valles.

Αυτή η διαδικασία αναζωογόνησης  της διατροφι-
κής βιομηχανίας, από την παραγωγή έως τη διά-
θεση στην αγορά και  την ενημέρωση του κοινού, 
αποτελούν την ουσία του έργου αυτού, το οποίο 
έχει ως στόχο την ανάκτηση και  προώθηση όχι 
μόνο   των ποικιλιών τομάτας αλλά και ενός μοντέ-
λου εδαφικού και ενός τύπου κατανάλωσης που 
βασίζονταν  στην εγγύτητα, στην ποιότητα και την 
εποχικότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων. Η 

μεγαλύτερη πρόκληση του έργου είναι οι τομάτες 
αυτές να αποτελέσουν μέρος του πιάτου των κα-
ταναλωτών και να μπουν στα σπίτια τους, με  τις 
γεύσεις και τις μυρωδιές του παρελθόντος. 

Η 2η Έκθεση τομάτας  del Vallès, που έλαβε χώρα 
το Σεπτέμβρη του 2011 στη Santa Eulàlia de 
Ronçana, ήταν ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας 
που επέτρεψε να εξοικειώσει  το κοινό του Vallès 
Oriental να γνωρίσει τις ποικιλίες αυτές και να τις 
καταστήσει γνωστές στους επισκέπτες που προ-
έρχονταν από άλλα μέρη, πέραν της Province της 
Βαρκελώνης ή της Καταλονίας.

Συμπερασματικά, η διαδικασία αυτή βασίστηκε 
στη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών, 
με την άμεση συμμετοχή των διαφόρων φορέων, 
όπως το Consell Comarcal του Vallès Oriental, το 
Δήμο της Santa Eulàlia de Ronçana, τη Diputació 
de Barcelona, την Ένωση Llavors Orientals, το 
Convivium Slow Food Vallès Oriental, τους τοπικούς 
παραγωγούς, το κατάστημα SCP La Catxaruda, τα 
τοπικά εστιατόρια και παντοπωλεία

Συμμετέχοντες στις Εκθέσεις τομάτας: περίπου  »
4000 άτομα

Συμμετέχοντες καλλιεργητές: 13 »

Διανεμηθέντα φυτά τομάτας, στην περιοχή:  »
12.000 

Δράσεις γευσιγνωσίας που διοργανώθηκαν:  »
περίπου 650 

Διανεμηθέντα βιβλία προώθησης: 4000  »
αντίτυπα

Το Consell Comarcal del Vallès Oriental προ-
ώθησε, στα πλαίσια του έργου Rururbal, 
μια διαδικασία ανάκτησης και προώθησης 

των παραδοσιακών ποικιλιών τομάτας, που καλ-
λιεργούνταν παλαιότερα στο Vallès Oriental.

Μια ομάδα αγροτών, που δραστηριοποιούνται 
στην προώθηση της αγροτικής βιοποικιλότητας, 
ξεκίνησε, το 2010, την αναζήτηση παλαιών ποι-
κιλιών τομάτας και την παραγωγή βάσει αυτών 
των σπόρων στον κήπο Jardin La Marineta στο 
Parets del Vallès και στον κήπο Espelt στην Santa 
Eulàlia de Ronçana, με τη συμμετοχή του Pep 
Salsetes, ενός γνωστού ειδικού της γαστρονο-
μίας στην περιοχή, καθώς και με τη συνεργασία 
του Llavors Orientals. 

Περί τις 12 ποικιλίες τομάτας, πολύ διαφορετι-
κές μεταξύ τους από πλευράς γεύσης, αρώμα-
τος και σχήματος, ταυτοποιήθηκαν και παρου-
σιάστηκαν στην 1η Έκθεση Τομάτας του Valles, 
το Σεπτέμβρη του 2010. Η δράση γευσιγνωσίας 
που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή περίπου 
450 ατόμων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, επι-
βεβαίωσε το ενδιαφέρον του κοινού για  τις ποι-
κιλίες αυτές και την αναγκαιότητα να καλλιεργη-
θούν και πάλι στην περιοχή του Vallès.

Καλες Πρακτικες 



ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Η πιλοτική δράση που παρουσιάστηκε απαί-
τησε τη συνεργασία μεταξύ πολλών φορέ-
ων της περιοχής, δημοσίων και ιδιωτικών, 

με στόχο την ανάκτηση και προώθηση των τοπι-
κών ποικιλιών και την δημιουργία μιας διαδικασί-
ας συμμετοχής των διαφόρων παραγωγικών  το-
μέων (γεωργική παραγωγή, εμπόριο, εστιατόρια, 
εκθέσεις, κλπ.). Το έργο Rururbal μας επέτρεψε να 
ξεκινήσουμε μια διαδικασία διακυβέρνησης και 
διεπιστημονικής εργασίας για την υλοποίηση της 
πιλοτικής δράσης. 

Η σύσταση μιας επιτροπής καθοδήγησης για το 
συντονισμό των δράσεων, αποτελούμενης από 
συλλόγους παραγωγής και δημόσιους θεσμούς, 
επέτρεψε να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύ-
νης ως προς αυτό το μοντέλο εργασίας και διευ-
κόλυνε τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό των 
δεξιοτήτων και των γνώσεων κάθε οντότητας.  Η 
εμπλοκή των διαφόρων φορέων διασφάλισε την 
ποιότητα στην εργασία, την  πρακτική γνώση των 
διαφόρων θεματικών, ως προς την γεωργική πα-
ραγωγή, τη διατροφή, τη γαστρονομία. Η οργάνω-
ση δημοσίων εκδηλώσεων (όπως οι Εκθέσεις και 
οι αγορές),  στήριξαν την  ποιότητα των δράσεων, 
που απευθύνονταν στο κοινό.

Μεταξύ των καλών πρακτικών, μπορούμε να υπο-
γραμμίσουμε τις ακόλουθες:

την πλήρη επένδυση που απαιτεί, από πλευ- »
ράς  οικονομικής και ανθρώπινου δυναμι-
κού, η αγροτική έρευνα όσον αφορά στην 
ανάκτηση και διάδοση των γνώσεων και των  
εμπειριών του παρελθόντος, την παραγωγή, 
την εμπορία  και διανομή των τοπικών προ-
ϊόντων καθώς και την προώθησή τους μέσω 
της αξιοποίησης της γεύσης, της εγγύτητας, 
αγροτικής και διατροφικής παράδοσης της 
περιοχής. 

την πραγματοποίηση συμφωνιών μεταξύ  »
των παραγωγών σχετικά με τις τιμές των 
προϊόντων, τη διαδικασία  διανομής και 
πώλησης. Αυτή η διαδικασία ενεργοποίη-
σης του παραγωγικού τομέα δημιούργησε 
χώρους εργασίας και διευκόλυνε την άτυ-
πη οργάνωση των παραγωγών των τοπικών 
αυτών ποικιλιών τομάτας, στους τομείς της 
διανομής και της διάθεσης. Μια μοναδική 
τιμή ορίστηκε, σε εθελοντική βάση. Η διανο-
μή τομάτας οργανώθηκε συλλογικά, με σε-
βασμό στις ιδιαιτερότητες των παραγωγών 
και με αναφορά στην προέλευση των προϊ-
όντων. Οι παραγωγοί που ανταποκρίθηκαν 
συμμετείχαν ομαδικά στις λαϊκές αγορές, εκ-
προσωπούμενοι κάθε φορά από διαφορετι-
κό παραγωγό. Αυτό επέτρεψε να καταστήσει 
τον εμπορικό ανταγωνισμό πλεονέκτημα, να 
δημιουργήσει ένα κοινό  λόγο και σχέσεις 
εμπιστοσύνης, διευκολύνοντας την υλοποί-

ηση συλλογικών έργων στο μέλλον. Η δημι-
ουργία χώρων διακυβέρνησης και ανταλλα-
γών επιτρέπει τη δημιουργία ανεξάρτητων 
συλλογικών έργων. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας,  ήταν οι 
συμμετέχοντες παραγωγοί και φορείς να ξεκινή-
σουν έναν άτυπο σύλλογο με σκοπό τη δημιουρ-
γία ενός  εργαστηρίου συνεργασίας για την παρα-
γωγή κονσερβών, μεταξύ άλλων.  Αυτός ο τύπος 
εργασίας εγγυάται τη συνεργασία  στον παραγω-
γικό τομέα και διευκολύνει την δημιουργία δομών 
και κουλτούρας συνεργασίας, που μπορούν να 
δώσουν ζωή σε μελλοντικά έργα.

| Consell Comarcal del Vallès Oriental
 

 www.vallesoriental.cat

Συμμετέχοντες δημόσιοι θεσμοί: 4 »

Συμμετέχοντες θεσμοί και σύλλογοι: 2 »

Συμμετέχοντες ιδιώτες: 13 παραγωγοί + 11  »
καταστήματα +26 εστιατόρια

Διάδοση πληροφορίας στα Μέσα ενημέρωσης:  »
10 άρθρα στον έντυπο Τύπο και δημιουργία 2 
βίντεο

9

Vallès Oriental
Οικονομική, κοινωνική 
και παραγωγική ενεργοποίηση 
της περιοχής μέσω της κινητοποίησης 
κα ι  τ η ς  σ υλ λο γ ι κ ή ς  ε ργ ασ ί α ς 
των διαφόρων φορέων.
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Στα πλαίσια αυτού του συμβουλίου, έλαβαν 
χώρα τακτικές συναντήσεις ενώ ταυτόχρονα 
σημειώθηκαν εξελίξεις, αρχής γενομένης 

από ένα συμφωνημένο πλάνο εργασίας 
αναφορικά με σαφείς προτάσεις για καθεμιά 
ομάδα συγκεκριμένου ενδιαφέροντος (άμεση 
πώληση στη φάρμα ή άλλα σημεία πώλησης, 
πώληση μέσω  συνεταιρισμού παραγωγών κλπ).

Χάρη σε αυτή τη συμφωνία, αναπτύχθηκαν οι πρό-
σθετες δράσεις. 

Αναφορικά με τα σημεία άμεσης πώλησης των το-
πικών προϊόντων, συντάχθηκε εγχειρίδιο για τη δη-
μιουργία αυτών των σημείων πώλησης και προτά-
θηκε το διακριτικό σήμα “Δίκτυο άμεσης πώλησης 
τοπικών προϊόντων”.

Προτάθηκε ένα μοντέλο σημείων άμεσης πώλη-
σης τοπικών προϊόντων όσον αφορά στον ορισμό 
(δεν υπάρχει στην Καταλονία) αλλά και στη μορ-
φή (τι είναι, τι περιλαμβάνει, υπό ποιες συνθήκες, 
ποιες εναλλακτικές υπάρχουν κλπ) καθώς επίσης  
και τους  βασικούς άξονες και τα βασικά στοιχεία 
επικοινωνίας των περιλαμβανομένων σημείων πώ-
λησης με το στοιχείο αναγνώρισης Δίκτυο άμεσης 
πώλησης τοπικών προϊόντων.

Στόχος είναι να διατεθεί ένα σύνολο στοιχείων και 
προσανατολισμών στους παραγωγούς και τους ορ-
γανισμούς προκειμένου να εξηγηθεί και να δικαιο-
λογηθεί η αξία της άμεσης πώλησης τοπικών προ-
ϊόντων καθώς και να διασφαλιστεί η συνοχή στο 
σύνολο των στοιχείων που αποτελούν την εμπειρία 
αγοράς σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Προτάθηκε ένα αναπαραγωγικό μοντέλο επικοινωνίας 
του σημείου πώλησης με τη δημιουργία ενός δικτύου  
σημείων πώλησης που αποτελεί επίσης μέσο επικοι-
νωνίας εδαφικών αξιών, πρότασης ενός διατροφικού 
και εδαφικού έργου, υπεύθυνης κατανάλωσης κλπ. 

Αυτές οι προτάσεις εφαρμόστηκαν σε ένα πραγμα-
τικό σημείο πώλησης του Agro-magasin  Montseny 
ως δράση επίδειξης για άλλους παραγωγούς.

Αυτή η προσπάθεια αποτελεί ιδιωτική πρωτοβου-
λία άμεσης πώλησης 8 μελών της Αγροτικής Εται-
ρίας Μεταποίησης Vall de Sant-Marcal με την επι-
θυμία να γίνει σημείο πώλησης και διανομής και 
άλλων παραγωγών του Πάρκου.

Επιπρόσθετα, ως ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανά-
γκες, που εκφράστηκαν από τους τοπικούς φορείς, δη-
μιουργήθηκε μία συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή 
για την προώθηση και ηλεκτρονικό εμπόριο των προϊό-
ντων με τη συνεργασία διαφόρων φορέων της Proparc.
cat. Η Proparc.cat είναι μία πλατφόρμα που προσβλέπει 
στη διευκόλυνση των επαφών και της επικοινωνίας με-
ταξύ παραγωγών και καταναλωτών και επιτρέπει τη δια-
χείριση των ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Η πλατφόρμα έχει διάφορες λειτουργίες, μεταξύ 
των οποίων έναν κατάλογο αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων που βρίσκονται στο Πάρκο Montseny και εκ-
δηλώνουν ενδιαφέρον για την άμεση πώληση, έναν 
οδηγό παραγωγών όπου κάθε παραγωγός μπορεί 
να έχει τη δική του “βιτρίνα” και μία ηλεκτρονική 
αγορά. Ο οδηγός δημοσιεύθηκε σε έντυπη μορφή 
Χάρτα-Οδηγού παραγωγών του Πάρκου Montseny, 
ως εργαλείο επικοινωνίας και διάδοσης.

Παραγωγοί που συμμετέχουν στο Συμβούλιο  »
Παραγωγών Montseny: 30
Συναντήσεις παρακολούθησης του Συμβουλίου  »
Παραγωγών Montseny κατά τη διάρκεια του 
έτους 2011:5
Παραγωγοί του Πάρκου με προϊόντα στο Αgro- »
Magasin Montseny: 15
Εκμεταλλεύσεις που παρουσιάζονται στη  »
Χάρτα-Οδηγό: 27
Εκδιδόμενοι Οδηγοί: 2.000 »  

Η πιλοτική δράση πραγματοποιήθηκε 
στο Φυσικό Πάρκο Μontseny. Αυτό το 
φυσικό πάρκο, που χαρακτηρίστηκε 

ως φυσικό πάρκο το 1986, βρίσκεται στο όριο 
της μητροπολιτικής περιοχής και διαθέτει 
Δρυμό Βιόσφαιρας από το 1978. Με επιφάνεια 
30.063,90 εκτάρια, αποτελεί τμήμα του Δικτύου 
Φυσικών Πάρκων του Επαρχιακού Συμβουλίου 
[Diputació] της Βαρκελώνης.

Η υλοποίηση του πιλοτικού έργου συνδέθηκε με την 
επιθυμία των υπευθύνων διοίκησης του πάρκου, των 
δήμων, των φορέων που συνδέονται με τις οικονομι-
κές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πάρκο και 
ιδιαίτερα των ατόμων που εργάζονται στην απ’ευθεί-
ας πώληση των προϊόντων διατροφής να διασφαλί-
σουν τη διατήρηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
που θεωρούνται προστατευτικές για τις αξίες του 
πάρκου και «διαμορφωτικές» του τοπίου.

Η πρώτη δράση αποσκοπούσε στην προώθηση 
της δημιουργίας ενός σημείου γνωριμίας, ανα-
γνώρισης και καταμερισμού των ζητημάτων και 
απαιτήσεων που αφορούσαν στους παραγωγούς 
του πάρκου, διευκολύνοντας τη διασφάλιση συ-
ντονισμού των πιθανών στρατηγικών.

Αυτή η εργασία βασίστηκε στη σύσταση ενός 
«Συμβουλίου Παραγωγών του Φυσικού Πάρκου 
Montseny», αποτελούμενου από όλους τους πα-
ραγωγούς του πάρκου, οι οποίοι ενδιαφέρονταν 
για την απ’ευθείας πώληση των προϊόντων τους 
μέσω μικρού κυκλώματος. Στις συναντήσεις συμ-
μετέχουν επίσης και άλλοι τοπικοί παράγοντες 
όπως εστιάτορες, χειροτέχνες ή υπεύθυνοι εξο-
πλισμού του πάρκου. 

Δίκτυο απ’ευθείας πώλησης τοπικών προϊόντων   
στο Φυσικό Πάρκο Montseny

Καλες Πρακτικες 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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Κατά την υλοποίηση του πιλοτικού έργου, 
προέκυψε η αναγκαιότητα ενδυνάμωσης 
των μηχανισμών συντονισμού στις προ-

στατευόμενες περιοχές καθώς και ενίσχυσης των 
μηχανισμών διάρθρωσης μεταξύ δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα και κοινωνικής αναγνώρισης της 
ιδιωτικής οικονομίας στη διατήρηση των αξιών 
των προστατευομένων περιοχών.

Συνεπώς, η ισχυροποίηση του Συμβουλίου Παρα-
γωγών Montseny ως πλατφόρμα ανταλλαγών και 
συζήτησης μεταξύ όλων των παραγωγών θα έπρεπε 
να θεωρείται ως η πρώτη επιτυχία αυτής της διαδι-
κασίας. Αυτό το Συμβούλιο θα προσβλέπει ιδιαίτε-
ρα στον προσδιορισμό και την προώθηση κοινών 
στρατηγικών διανομής και εμπορίας  των τοπικών 
προϊόντων.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση νέων 
εργαλείων και μηχανισμών εργασίας περιλαμβάνει 
ένα επίπεδο οργάνωσης παραγωγών και εστιατό-
ρων που πρέπει να προσεγγιστεί προκαταρκτικά 
για την πλήρη υλοποίηση.

Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού έργου, ορίστηκε 
μία μακρά διαδικασία συναίνεσης και συμφωνι-
ών που ξεπερνά την αυστηρή διάρκεια του έργου 
Rururbal και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να 
ισχυροποιηθούν οι συνεργασίες. Συνεπώς, πρέπει 
να διασφαλιστεί η συνέχιση των σχετικών διαδι-
κασιών και της «φιλοσοφίας Rururbal» πέραν της 
συγκεκριμένης διάρκειας του έργου και να ενδυ-

ναμωθεί η συνέργεια αυτής της πρωτοβουλίας με 
άλλες διαδικασίες και πρωτοβουλίες περιοχών.

Μία εγκατάσταση άμεσης πώλησης δεν αποτελεί 
αυστηρά εμπορικό έργο, πρόκειται για ένα έργο 
που συνδέεται άρρηκτα με την παραγωγή και άρα 
με την περιοχή.

Η αξιοποίηση και προώθηση των προϊόντων της 
γης και η πώλησή τους μέσω κυκλώματος μικρής 
διανομής μπορούν να αποτελούν όχι μόνο συ-
μπλήρωμα ή ακόμη και εναλλακτική στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, ενδυναμώνοντας την ανταγωνι-
στικότητά τους και διευκολύνοντας την επιβίωσή 
τους, αλλά και σημαντικό τμήμα της στρατηγικής 
κοινωνικής και οικονομικής δυναμικότητας και πε-
ριβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών εκτάσεων. 
Έτσι, η κατανάλωση των τοπικών προϊόντων βοηθά 
στην ενθάρρυνση της τοπικής οικονομίας τόσο στο 
αυστηρό επίπεδο των δραστηριοτήτων του πρω-
τογενούς τομέα, όσο και σε επίπεδο τριτογενών 
δραστηριοτήτων σε σχέση με τη διαφύλαξη των 
κατοίκων στις αγροτικές περιαστικές εκτάσεις και 
τη διατήρηση των αγροτικών και φυσικών χώρων 
στο μητροπολιτικό κέντρο.

Η άμεση πώληση αποτελεί μοντέλο εμπορίας που 
επιτρέπει άμεση σχέση μεταξύ παραγωγού και κα-
ταναλωτή. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί με 
σαφή αναγνώριση του παραγωγού και την παροχή 
αυτής της άμεσης επαφής στον καταναλωτή, είτε 
αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια  της αγοράς είτε 
μέσω άλλων μέσων.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις που συνδέονται με τη 
δυναμική του Δικτύου άμεσης πώλησης τοπικών 
προϊόντων θα πρέπει να κάνουν κατανοητά τα πλε-
ονεκτήματά τους  για τον καταναλωτή. Έτσι, η εμπο-
ρική σχέση έχει ισχυρά θεμέλια στην εμπιστοσύνη 
προς τον παραγωγό. Η άμεση πώληση επιτρέπει την 
προσφορά φρέσκων και εποχιακών προϊόντων ενώ 
οι καταναλωτές είναι σε θέση να γνωρίσουν  και να 
εντοπίσουν την προέλευση των προϊόντων κατα-
νάλωσης. Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση των σημείων 
άμεσης πώλησης με την περιοχή. Η άμεση πώληση 
επιτρέπει την προσωποποίηση των δραστηριοτήτων 
που καθιστούν δυνατή τη διατήρηση ορισμένων 
αξιών στην περιοχή και κάνουν κατανοητό στους 
πολίτες, μέσω του ρόλου τους ως καταναλωτές, ότι 
ο αγροτικός τομέας, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
επιτρέπει τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και 
της ποικιλότητας του τοπίου.

Τα τοπικά προϊόντα, επιπρόσθετα με τις λογικές 
ποιοτικές αξίες που τα ξεχωρίζουν από τα παρό-
μοια προϊόντα άλλων προελεύσεων, μοιράζονται 
συναισθηματικές αξίες καθώς είναι προϊόντα σε 
τοποθεσία αναγνωρίσιμη και εκτιμώμενη από τους 
καταναλωτές.

Συνεπώς, τα τοπικά γεωργικά προϊόντα μπορούν 
να αποτελέσουν ένα καλό μέσο επικοινωνίας μετα-
ξύ πόλης και υπαίθρου. Η πώληση των τοπικών γε-
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ωργικών προϊόντων επιτρέπει τη μετάδοση των 
πολιτιστικών, περιβαλλοντικών  και κοινωνικών 
αξιών του περιαστικού αγροτικού επιπέδου.

Η προώθηση των τοπικών προϊόντων σημαίνει 
τη διεκδίκηση του εδάφους. Συνεπώς, η πώλη-
ση των τοπικών προϊόντων ισούται με την “πώ-
ληση” του εδάφους και όλης της αξίας τους. Η 
εμπορευματοποίηση σε μικρά κυκλώματα ή 
στις εγγύτερες αγορές επιτρέπει να τεθούν επί 
τάπητος στοιχεία συζήτησης αναφορικά με τα 
εδαφικά μοντέλα.

Η αξιοποίηση των περιφερειών  
μέσω των τοπικών παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων διατροφής και των μικρών 
κυκλωμάτων εμπορευματοποίησης

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
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Πρόκειται για μια σκεπαστή αγορά των 
750 μ² (50 μ μήκος και 15 μ πλάτος) όπου 
εγκαθίστανται οι τοπικοί παραγωγοί. Αυ-

τοί δεσμεύονται προηγουμένως  να πουλήσουν 
μόνο την παραγωγή τους και να ελεγχθούν  από 
του τεχνικούς του Chambre d’Agriculture (Αγρο-
τικό Επιμελητήριο). Μια επιτροπή διαπίστευσης 
αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο των κατανα-
λωτών, έναν εκπρόσωπο των παραγωγών κι έναν 
αιρετό της Communauté du Pays d’Aix επικύρωσε 
τους συμμετέχοντες. 

Οι παραγωγοί κατέφθαναν από τις 16.00 μμ και 
σχημάτιζαν έναν κεντρικό διάδρομο κάτω από το 
σκέπαστρο, ούτως ώστε οι αγοραστές να μπορούν 
να κυκλοφορούν. Ο αριθμός των παραγωγών από 
τους 8 στο ξεκίνημα της αγοράς τον Ιούνιο, αυξή-
θηκε στους 24 παραγωγούς, μεταξύ Αυγούστου 
και Οκτωβρίου (Η σκεπαστή αγορά μπορούσε να 
δεχθεί 25 παραγωγούς). Συνολικά, 34 παραγωγοί 
συμμετείχαν στην λειτουργία της.

Δύο παραγωγοί μπόρεσαν, χάρη στη νέα αυτή 
αγορά, να προσλάβουν προσωπικό,  δύο άλλες 
εκμεταλλεύσεις μπόρεσαν να βελτιώσουν τις υπο-
δομές τους ,που ήταν ακόμη αδύναμες. Οι άλλες 
εκμεταλλεύσεις, από τις οποίες πολλές ήταν προ-
σανατολισμένες προς την αγορά μεγάλου κυκλώ-
ματος, μπόρεσαν, χάρη στην αγορά αυτή, χωρίς 
να αποδιοργανωθούν, να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην τοπική αγορά και συνεπώς να διαφοροποιή-

σουν τον τρόπο εμπορίας τους.  Στην αγορά συμ-
μετείχαν τρεις παραγωγοί βιολογικών προϊόντων. 

Τα κιβώτια με τα φρούτα και τα λαχανικά προτά-
θηκαν  στους επαγγελματίες κατά το πρώτο μέρος 
της αγοράς, από τις 17.00-17.30. Οι επαγγελμα-
τίες είχαν πρόσβαση στην αγορά από ειδική εί-
σοδο. Στη συνέχεια, από τις 17.30 ως τις 19.00, 
επιτράπηκε η  είσοδος για το ευρύ κοινό. 

Η αγορά έλαβε χώρα  3 φορές την εβδομάδα, 
στην κύρια εμπορική περιοχή του Pays d’Aix, στο 
Plan de Campagne στην Κοινότητα του Cabriès, 
στην καρδιά της μητροπολιτικής περιοχής Aix-
Marseille. 

Παρήχθησαν  διάφορα ενημερωτικά έντυπα: 
δελτία παρουσίασης των παραγωγών τα οποία 
ενημέρωναν  τους καταναλωτές σχετικά με τους 
τρόπους παραγωγής και τους τόπους παραγωγής. 
Μια μικρή ταμπέλα, η οποία τοποθετήθηκε μπρο-
στά σε κάθε παραγωγό και ανέφερε τα χιλιόμετρα 
που διένυσε το κάθε προϊόν. Κατά μέσο όρο, η 
απόσταση ήταν 35 χμ. Ένα ημερολόγιο παραγω-
γής διανεμήθηκε  στους καταναλωτές ούτως ώστε 
αυτοί να ενημερώνονται σχετικά με τις εποχιακές 
παραγωγές.

Τριάντα επαγγελματίες επισκέφθηκαν την Αγορά  »
συμπεριλαμβανομένων δέκα εστιατορίων και εξειδι-
κευμένων καταστημάτων. Οι ώρες λειτουργίας ήταν 
η κύρια τροχοπέδη για την ανάπτυξη της Αγοράς ως 
πόλο έλξης των εστιατορίων (πολύ αργά το απόγευ-
μα). Το μικρό έυρος προϊόντων κατά την έναρξη της 
λειτουργίας (Ιούνιος, Ιούλιος) εξηγεί επίσης, το χαμη-
λό ποσοστό των επαγγελματιών.

Περισσότεροι από 50.000 χρήστες “ευρύ κοινό” επι- »
σκέφθηκαν την Αγορά κατά τη διάρκεια των 5 μηνών 
λειτουργίας. Από τους 500 αγοραστές, τον Ιούνιο, η 
Αγορά γνώρισε την επιτυχία φθάνοντας παράπανω 
από 1200 αγοραστές κατά τον Αύγουστο. Από την 15η  
Ιουλίου, 4 τόνοι φρούτων και λαχανικών πωλήθηκαν 
στην αγορά, εκ των οποίων οι 3,2 τόνοι πωλήθηκαν σε 
κιβώτια άνω των 2,5 κιλών.

 »

Αγορά παραγωγών «Terres de Provence» 
για την πώληση ημι-χονδρικής ανοιχτή 
στους επαγγελματίες και το ευρύ κοινό

Ο στόχος αυτής της δράσης ήταν ο πειρα-
ματισμός μίας νέας μεθόδου απ’ευθεί-
ας πώλησης  των τοπικών προϊόντων 

(κυρίως φρούτα και λαχανικά).

Νέα μέθοδος καθώς η Αγορά είναι ένα ανά-
μεικτο σύστημα εμπορίας, που στοχεύει σε 
επαγγελματίες (εστιάτορες, ειδικούς εμπόρους, 
τεχνίτες ζαχαροπλάστες και αρτοποιούς) καθώς 
και σε ιδιώτες (ευρύ κοινό)

Νέα μέθοδος καθώς τα προϊόντα πωλήθηκαν 
αποκλειστικά με δέματα ή κασόνια (δεν είναι 
λιανική αγορά) προκειμένου να επιτύχουν ελ-
κυστικές τιμές. 

Καλες Πρακτικες 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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I. ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: Παρακολούθηση των τιμών 
πώλησης στην σκεπαστή αγορά, με στόχο τη δι-
ατήρηση μιας «δίκαιης» τιμής. 

Παρακολούθηση των πρακτικών που εφαρμόζουν οι 
παραγωγοί στη σκεπαστή αγορά (μια καταγραφή την 
εβδομάδα) και σύγκριση των τιμών σε σχέση με τις 
τιμές χονδρικής και τις τιμές λιανικής (επίσημοι τιμο-
κατάλογοι). Ο καθορισμένος στόχος ήταν να διατηρη-
θούν οι τιμές ανάμεσα σε αυτά τα 2 «όρια», δηλαδή 
μια τιμή ενδιαφέρουσα για τον παραγωγό (ανώτερη 
από την τιμή χονδρικής πώλησης με την ίδια συσκευ-
ασία), αλλά και μια τιμή ενδιαφέρουσα για τον κατα-
ναλωτή (κατώτερη από τις τιμές που προτείνουν τα 
σουπερμάρκετ). Έτσι, η «δίκαιη τιμή» επιτρέπει την 
αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών φρούτων και 
λαχανικών. Τέλος, η οι τιμές των πωλούμενων προϊό-
ντων ήταν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερες κατά 29% σε 
σχέση με τις τιμές που καταγράφονταν στο  μεγάλο 
κυκλωμα διανομής. Οι παραγωγές που προτείνονταν 
βρίσκονταν κατά μέσο όρο +10% σε σχέση με τις τιμές 
χονδρικής πώλησης.

Η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων παραγω-
γών είναι ο καλύτερος δείκτης του οικονομικού ενδι-
αφέροντος που παρουσίαζε η σκεπαστή αγορά για 
τους τοπικούς παραγωγούς.

II. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ενσωμάτωση των συλλόγων 
των καταναλωτών στο έργο της άμεση πώλησης

Φέραμε σε επαφή την κύρια γαλλική οργάνω-
ση καταναλωτών με την οργανωτική επιτροπή 
(steering committee) της πιλοτικής δράσης «Σκε-
παστή αγορά των παραγωγών». Ένας εκπρόσω-
πος της ένωσης αυτής «UFC- Que Choisir » (που 
διαθέτει παράρτημα στο Pays d’Aix) συμμετείχε 
ενεργά σε όλες τις οργανωτικές επιτροπές (2) κα-
θώς και στις ειδικές συνεδριάσεις προετοιμασίας 
(με τους παραγωγούς, με τις απειλές). Κατέθεσαν 
προτάσεις σχετικά με το επίπεδο των απαιτήσεων 
(έλεγχος των παραγωγών, ιχνηλασιμότητα,...) και 
το υλικό ενημέρωσης (δελτία παραγωγών, ημερο-
λόγιο εποχών…). 

Η εγκατάσταση της σκεπαστής αγοράς μέσα σε 
μια σημαντική εμπορική περιοχή επέτρεψε να 
αναπτυχθούν πολύ ενδιαφέρουσες συνέργιες: 
έτσι, η δράση μας ήταν πολύ συμπληρωματική 
με αυτήν των καταστημάτων TRUFFAUT, που έθε-
σαν δωρεάν στην διάθεσή μας το παρκινγκ τους. 
Ο τζίρος τους αυξήθηκε και είχαμε πρόσβαση στο 
παρκινγκ και στα καροτσάκια του καταστήματος. 
Η σημασία της συμμετοχής και του ρόλου των 
γυναικών σ’ αυτό το  σύστημα  πώλησης φάνηκε 
πολύ έντονα. Έτσι, 71 % των καταναλωτών, που 
ήλθαν και αγόρασαν στη σκεπαστή αγορά ήταν 
γυναίκες. Και, από την πλευρά των παραγωγών, 
βάσει των 18 απαντήσεων που λάβαμε σχετικά 
με την πλευρά αυτή,  διαπιστώθηκε ότι η εργασία 
κατανεμήθηκε  εξ ίσου μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών, ως προς την διανομή στη σκεπαστή αγορά. 

III. ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογή προδιαγραφών 
και ελέγχου  για τους παραγωγούς που συμμε-
τείχαν στην σκεπαστή αγορά.

Η συνεργασία με το Chambre  d’Agriculture επέ-
τρεψε να προσδιοριστεί το επίπεδο των απαιτή-
σεων προς τους παραγωγούς συγκρίνοντάς το με 
το αίτημα της ένωσης καταναλωτών. Χρησιμο-
ποιήθηκαν οι αυστηρές προδιαγραφές του δικτύ-
ου «Bienvenue à la ferme -Produit de la ferme» 
(Καλώς ήλθατε στη φάρμα – προϊόν φάρμας). Το 
Chambre  d’Agriculture έλεγξε, σε αυτή τη βάση, 
όλους τους παραγωγούς που συμμετείχαν, πριν 
από την έναρξη της αγοράς. Μερικοί πρόσθετοι 
έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της σεζόν. Ο στόχος ήταν να βεβαιωθούμε ότι οι 
παραγωγοί πωλούσαν μόνον τη δική τους παρα-
γωγή.

Η εφαρμογή των προδιαγραφών και το σύστη-
μα ελέγχου υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του 
Chambre  d’Agriculture , της συλλόγου UFC que 
Choisir, και της κρατικής υπηρεσίας (Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού) καθώς και το συνδικάτο των πα-
ραγωγών (FDSEA). Μια συνάντηση ενημέρωσης 
και επιμόρφωσης οργανώθηκε με τους συμμετέ-
χοντες παραγωγούς (κανόνες σήμανσης, κλπ.)

| Communauté du Pays d’Aix en Provence

www.ufc-aix.org

Πρέπει να υπογραμμίσουμε τη συμμετοχή της 
ένωσης καταναλωτών «UFC Que Choisir ?» στο 
πρόγραμμα. Η κοινωνική πλευρά μπορεί επίσης 
να αναφερθεί διότι ήλθαν πολλές ενώσεις φορέ-
ων που πραγματοποιούν παρεμβάσεις σχετικές 
με μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού για να αγο-
ράσουν προϊόντα στην σκεπαστή αγορά, όπως για 
παράδειγμα  η Fondation Emmaus και η Τράπεζα 
τροφίμων της Μασσαλίας (Banque Alimentaire 
Marseille).

13

Aix-en-Provence
Κατασκευή ενός νέου μοντέλου διανομής 
τοπικών προϊόντων Το κύριο εμπόδιο συνίστατο στο να πεισθούν τα 

τοπικά αγροτικά συνδικάτα (FDSEA) ότι το έργο 
απαιτούσε την εφαρμογή παρακολούθησης και 
ελέγχου των παραγωγών.

Ήταν επίσης απαραίτητο να προσδιοριστεί το 
έργο Rururbal σε σχέση με την Αγορά εθνικού 
ενδιαφέροντος (Marché d’intérêt National) που 
βρίσκεται στη Μασσαλία, ούτε 15 χμ από την σκε-
παστή αγορά.

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
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Εκπόνηση ενός καταλόγου προσφοράς   
Χριστουγεννιάτικων δεμάτων 
με τοπικά προϊόντα
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Η διαδικασία ορισμού τιμών κρίθηκε απα-
ραίτητη ώστε να προταθεί μία ενιαία τιμή 
για το ίδιο προϊόν, αλλά και να ληφθεί 

υπ΄όψιν μία τιμή πώλησης «ημι-χονδρικής» για 
τους παραγωγούς που συνηθίζουν να εργάζονται 
με άμεση πώληση. Οι αγρότες συνέταξαν επίσης 
έναν εσωτερικό κανονισμό ορίζοντας τις υποχρε-
ώσεις των παραγωγών και του ADAYG: οι παραγω-
γοί πρέπει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
εμψύχωσης (για παράδειγμα, βραδιά δοκιμής 
των προϊόντων), πρέπει να διασφαλίσουν την 
παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και 
να συμμετέχουν στη συσκευασία και την παρά-
δοση στους εταίρους. Ο ADAYG επιφορτίζεται με 
την προώθηση του εγχειρήματος, τη δημιουρ-
γία δεσμών μεταξύ παραγωγών και αγοραστών 
και κυρίως τη συγκέντρωση των παραγγελιών.

Ακολούθως, καταρτίστηκε ο κατάλογος των προ-
ϊόντων, ο οποίος μορφοποιήθηκε και τυπώθηκε. 
Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Τις αρχές προσφοράς των τοπικών προϊό- »
ντων εξηγώντας ιδιαίτερα γιατί ορισμένα 
προϊόντα που εμφανίζονται συνήθως στα 
Χριστουγεννιάτικα δέματα, όπως η σοκολά-
τα, δεν περιλαμβάνονται στο δέμα με τοπι-
κά προϊόντα. 

Μία παρουσίαση του σήματος Terres d’ici »

Τη λίστα των αγροτών »

Τη λίστα των προϊόντων με τις συνθήκες συ- »
ντήρησης και την τιμή μονάδας 

Πρακτικές πληροφορίες για τη διαθεσιμότη- »
τα των  προϊόντων και τις διαφορετικές δυ-
νατές συσκευασίες

Τις ημερομηνίες-κλειδιά »

Τα στοιχεία »

Το  Μάιο, ο κατάλογος στάλθηκε σε όλα τα δημαρ-
χεία, τα κοινοτικά κέντρα κοινωνικής δράσης και 
τις τοπικές κοινότητες της Υ Grenoblois, δηλαδή 
σε περισσότερες από 200 διευθύνσεις. Στάλθηκε 
επίσης στις επιχειρήσεις-εταίρους του ADAYG. 

Στη συνέχεια, προτάθηκε συνάντηση σε όλα τα 
άτομα που έλαβαν τον κατάλογο για μία βραδιά 
συνάντησης με τους παραγωγούς και τη δοκιμή 
των προϊόντων. Αυτή η συνάντηση έλαβε χώρα 
στις 10 Μαίου.  Μοναδική φροντίδα των αγορα-
στών ήταν η επιλογή των προϊόντων τους και η 
παραγγελία.

Οι παραγγελίες των κοινοτήτων έχουν σήμερα 
δρομολογηθεί για συσκευασία και παράδοση των 
δεμάτων στις αρχές Δεκεμβρίου.

21 αγρότες συμμετείχαν στο έργο και πρότει- »
ναν προϊόντα προς πώληση

115 δήμοι και οι 5 τοπικές κοινότητες του Υ  »
Grenoblois καθώς και το γενικό συμβούλιο 
έλαβαν αυτό τον κατάλογο. Ο κατάλογος δια-
νεμήθηκε επίσης στα πλαίσια συναντήσεων, 
ραντεβού ή εκδηλώσεων. 

9 κοινότητες είναι έτοιμες να δώσουν παραγ- »
γελίες με συνολικά  2050 δέματα και κύκλο ερ-
γασιών 39 090 ευρώ. 

Το κοινό που αφορά η διανομή αυτών των δε- »
μάτων στο τέλος του χρόνου θα είναι 390 συμ-
μετέχοντες σε ένα σεμινάριο για τον Τουρισμό, 
που  οργανώνει το γενικό συμβούλιο του Isère 
και 1660 ηλικιωμένων ατόμων της περιοχής.

Στο τέλος του έτους, οι κοινότητες συνηθί-
ζουν να προσφέρουν ένα δέμα με τρόφι-
μα-προϊόντα στα ηλικιωμένα άτομα της 

περιοχής τους. Οι αγρότες, σε ατομικό επίπεδο 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν, καθώς 
δε μπορούν να προτείνουν μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων. Συνεπώς, τα δέματα συχνά απο-
τελούνται από βιομηχανοποιημένα προϊόντα, 
ελάχιστα εύγευστα και κυρίως άσχετα με την 
περιοχή τους.  

Ο στόχος αυτής της δράσης ήταν να προταθούν 
στους δήμους και τις επιχειρήσεις Χριστουγεν-
νιάτικα δέματα για τα ηλικιωμένα άτομα και 
τους μισθωτούς,  αποτελούμενα από τοπικά 
προϊόντα.

Ενημερώσαμε λοιπόν  ταχυδρομικά τους αγρό-
τες της  Terres d’ici σχετικά για να προτείνουμε 
αυτή τη δράση  και να γνωρίσουμε τα προϊό-
ντα, τα οποία θα μπορούσαν να προτείνουν. 

Μετά από αυτή την  ενημέρωση, οργανώθηκε 
μια  συνάντηση στις 22 Φεβρουαρίου προκει-
μένου να δομηθεί η προσφορά τους, να επιλε-
γούν τα προϊόντα, να ορισθούν ενιαίες τιμές 
μεταξύ παραγωγών για το ίδιο προϊόν.

Καλες Πρακτικες 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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1ο αποτέλεσμα: Κινητοποίηση των παραγωγών 
για συλλογική προσφορά.

Στο τέλος του έτους οι κοινότητες συνηθίζουν να 
προσφέρουν ένα δέμα με τρόφιμα-προϊόντα στα 
ηλικιωμένα άτομα της περιοχής τους. Αυτά τα 
δέματα συχνά αποτελούνται από βιομηχανοποι-
ημένα  προϊόντα. Οι αγρότες θεώρησαν σημαντι-
κή την πρόταση μίας προσφοράς τοπικών προϊό-
ντων. Οι αγρότες σε ατομικό επίπεδο δε μπορούν 
να ανταποκριθούν καθώς δεν είναι σε θέση να 
προσφέρουν επαρκώς σημαντική ποικιλία προϊό-
ντων.  Συνεπώς, ο ADAYG πρότεινε σε όλους τους 
παραγωγούς που υποστηρίζουν το σήμα Terres 
d’ici – γεωργοί του Υ Grenoblois να συμμετέχουν 
σε αυτό το εγχείρημα. Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
γωγοί συναντήθηκαν προκειμένου να τους πα-
ρουσιαστεί το συγκεκριμένο εγχείρημα, τα συμ-
φέροντά τους αλλά και οι περιορισμοί.

Επαλήθευσαν την αναγκαιότητα της συνάντη-
σης, της συμφωνίας σε μία πολιτική τιμών των 
προϊόντων τους, της αναγκαιότητας ενός ενιαίου 
εργαλείου επικοινωνίας και της συλλογικής οργά-
νωσής τους για τη συσκευασία των δεμάτων, την 
παράδοση κ.ά..

2ο αποτέλεσμα : προσδιορισμός όμοιων τιμών 
για ένα προϊόν 

Πολλοί παραγωγοί πρότειναν παρόμοια προϊό-
ντα στην επικράτεια του Υ Grenoblois και με το 

σήμα Terres d’ici, όπως για παράδειγμα το κρασί 
της Σαβοίας. Αυτοί οι παραγωγοί ενδιαφέρθηκαν 
να συμμετάσχουν στη δράση των Χριστουγεννιά-
τικων δεμάτων. Αποφάσισαν λοιπόν να συγκε-
ντρωθούν για να καταλήξουν σε μία και μοναδική 
προσφορά τιμής. Έτσι, υποδείχθηκε μία μόνο τιμή 
στον κατάλογο για το κρασί Σαβοίας AOC ενώ οι 
τιμές που προορίζονται για άμεση πώληση στο 
αγρόκτημα ποικίλλουν ελαφρώς από τη μία εκμε-
τάλλευση στην άλλη. 

Οι παραγωγοί έπρεπε να συμφωνήσουν στην τιμή 
του προϊόντος τους, δηλαδή στην πρόταση τιμών 
χονδρικής για αυτό το είδος.

 Οι παραγωγοί έπρεπε να συμφωνήσουν στην τιμή 
του προϊόντος τους, δηλαδή στην πρόταση τιμών 
ημι-χονδρικής για αυτό το είδος προσφοράς όπου 
ο αριθμός των δεμάτων για έναν πελάτη μπορεί 
να είναι σημαντικός (παράδειγμα 700 δέματα για 
έναν πελάτη).

Αυτή η συμφωνία στις τιμές υπήρξε πολύ σημα-
ντική, μένοντας στις αποδεκτές τιμές για τις κοι-
νότητες αλλά και για τους παραγωγούς.

3ο αποτέλεσμα : επανατοποθέτηση της προσφο-
ράς των προϊόντων προκειμένου να ανταποκρι-
θεί καλύτερα στη ζήτηση.

Οι επαφές με τις κοινότητες-δυνητικούς αγορα-
στές και οι συναντήσεις γευσιγνωσίας των προϊό-

ντων διευκόλυναν την αντίληψη της αναγκαιότη-
τας ώστε να προταθούν: 

Μία ποικιλία γιορτινών προϊόντων για προ- »
σφορά Χριστουγεννιάτικων δεμάτων με λι-
χουδιές που θα αντικαταστήσουν τις παρα-
δοσιακές σοκολάτες

Βάρος συσκευασίας προσαρμοσμένο συχνά  »
σε μικρότερες διαστάσεις ώστε να επιτρέπε-
ται, με σταθερό προϋπολογισμό για το κάθε 
δέμα, να προτείνονται περισσότερα προϊό-
ντα (για παράδειγμα, ψωμί με καρυκεύματα 
που στην αρχή προτάθηκε για 250γρ., μπο-
ρεί να καταλήξει να ζυγίζει επίσης 100γρ.). 

Μία γιορτινή συσκευασία. »

Η δράση αυτή έδειξε ακόμη την αναγκαιότητα επι-
μόρφωσης των παραγωγών ως προς τα προϊόντα 
των άλλων. Πράγματι, οι παραγωγοί, πολλές φο-
ρές, δε μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις 
γευσιγνωσίας, αλλά είναι αναγκαίο οι παραγωγοί 
που συμμετέχουν, να μπορούν να αναδεικνύουν 
τα προϊόντα τους. Μια επιμόρφωση θα μπορούσε 
να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή.

| ADAYG 
Association pour le Développement de 
   l’Agriculture dans l’Y Grenoblois
  www.adayg.org

Ορισμένοι παραγωγοί αποφάσισαν να 
εργαστούν περισσότερο ομαδικά για να 
προτείνουν, κατά τη διάρκεια των τακτικών 
εκδηλώσεων, βραδιές κρασιών και σαλιγκαριών, 
κλπ. 
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Y-Grenobloise
Συλλογική οργάνωση των παραγωγών  
ώστε να προταθούν σε κοινότητες και σε 
επιχειρήσεις δέματα με τοπικά προϊόντα.

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

| Ποσοτικά δεδομένα  



Η διατροφή από το χωράφι στο πιάτο:   
ένας παράγοντας ανταλλαγών 
και κοινωνικών δεσμών.

16

Αυτές οι προσκλήσεις για επικείμενα έργα 
ξεκίνησαν από τους οικισμούς με πάνω 
από 4500 κατοίκους, με έντονα ζητήματα 

κοινωνικής συνοχής και εδαφικής αλληλεγγύης, 
κοντά στα σχολεία της περιοχής, τα γηροκομεία, 
τα νοσοκομεία.

Τα έργα επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη 
συμμετοχή των κατοίκων, των μαθητών ή των 
συμμετεχόντων στο έργο. Παρατίθενται τρία πα-
ραδείγματα:

Ένα ίδρυμα ηλικιωμένων ατόμων οργάνωσε  »
μία συνάντηση μεταξύ ηλικιωμένων ατόμων 
και τριών δημοτικών σχολείων των παρακεί-
μενων δήμων με γεύμα, ανταλλαγές και πα-
ρέμβαση διαιτολόγου. Αυτές οι στιγμές ήταν 
μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ 
των γενεών στον ίδιο τομέα.

Ένα κοινοτικό κέντρο κοινωνικής βοήθει- »
ας, όπου ο δήμος και  οι κοινωνικοί φορείς 
ανέπτυξαν ένα έργο στο πλαίσιο της αστικής 
αναδόμησης των συνοικιών. Το έργο αποτε-
λούνταν από τη δημιουργία κοινόχρηστου 
κήπου από τους κατοίκους της συνοικίας, 
δίπλα στα κτίρια και χαρακτηρίστηκε από 
γιορτινές στιγμές, που ήταν μια ευκαιρία 

ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κατοίκων 
της συνοικίας. 

Ένα σχολείο ανέπτυξε ένα έργο για το γάλα  »
και το τυρί με μαθητές ηλικίας 5 έως 7 ετών. 
Ένα παιδαγωγικό έργο με πρόθεση να εκ-
φραστούν οι μαθητές για το γάλα, να ανα-
καλύψουν δύο φάρμες της επικρατείας με 
τοπική ετικέτα “les fermes buissonnières” 
για να καταλάβουν πώς παράγεται το γάλα 
και να γευτούν τυριά κάθε προέλευσης προ-
κειμένου να εντρυφήσουν στις διαφορετικές 
κουλτούρες που υπάρχουν ανά τον κόσμο. 
Μία παρέμβαση διαιτολόγου σε 3 διαδοχι-
κές συναντήσεις επέτρεψε τη διαλεύκανση 
για τους μαθητές των εννοιών της γεύσης, 
της διατροφικής ισορροπίας, των τοπικών 
παραγωγών και της εποχικότητας των προϊ-
όντων μέσα από τις θεματικές επιτροπές.

30 υποστηριζόμενες δράσεις »
Πάνω από 1500 άμεσα ευεργετούμενοι μα- »
θητές
20 περιοχές για επίσκεψη στις φάρμες »
250 κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν σε αυ- »
τές τις διαφορετικές δράσεις

Με αυτή τη λογική, ο Pays Voironnais 
έθεσε επί τάπητος στα πλαίσια του 
Rururbal πολλές προσκλήσεις για επι-

κείμενα έργα, προκειμένου να παρακινήσει την 
υλοποίηση πιλοτικών δράσεων γύρω από τα ζη-
τήματα διατροφής και διατροφικής παραγωγής 
σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες:

Εξήγηση των σχέσεων μεταξύ παραγωγής  »
(γεωργία, κηπουρική) και διατροφής με τη 
βοήθεια θεματικών επιτροπών, συναντή-
σεων, κ.ά.

Αξιολόγηση των μαγειρικών πρακτικών,  »
της γαστρονομίας μεταξύ κατοίκων ή γε-
νεών

Ανάπτυξη της εκπαίδευσης της γεύσης  »
(πάγκοι δοκιμών...)

Αξιολόγηση των μικρών κυκλωμάτων που  »
συγκεντρώνουν τα προϊόντα που προέκυ-
ψαν από την τοπική δραστηριότητα και 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης της γεύσης.

Καλες Πρακτικες 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

| Ποσοτικά δεδομένα  



Οπως εξηγήθηκε στο πλαίσιο περιγραφής 
των πιλοτικών δράσεων, έγινε πρόσκλη-
ση στις τέσσερις κύριες συνοικίες κοινω-

νικής κατοικίας των Pays Voironnais, προκειμένου  
να υλοποιηθούν οι δοκιμαστικές δράσεις.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι τέσσερις στοχευ-
μένες συνοικίες αντιπροσωπεύουν το 32% της 
κοινωνικής κατοικίας της Pays Voironnais και απο-
τελούν κατάλυμα για πάνω από 4500 κατοίκους. 
Τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και εδαφι-
κής αλληλεγγύης είναι πολύ έντονα σε αυτές τις 
συνοικίες. Χαρακτηρίζονται από ένα επίπεδο κοι-
νωνικών, δημογραφικών και οικονομικών δυσκο-
λιών παρόμοιο με αυτό των Ευαίσθητων Αστικών 
Εκτάσεων [ZUS] σε εθνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένες δυσλειτουργίες και ζητήματα 
γι΄αυτές τις συνοικίες αναγνωρίστηκαν σε περι-
βαλλοντικό πλάνο (διατήρηση και ιδιοκτησία χώ-
ρων, ταξινόμηση) στην κοινωνική λειτουργία (αί-
σθημα ανασφάλειας, κοινωνική ζωή που πρέπει 
να ενεργοποιηθεί) ή στο ζήτημα της ενοποίησης 
αυτών των συνοικιών (απεγκλωβισμός, μεικτή 
λειτουργικότητα..).

Έτσι, το Pays Voironnais έλαβε υπ’ όψιν του αυτό 
το γενικό πλαίσιο, κατά την υιοθέτηση του νέου 
προγράμματος έργου επικρατείας τον Οκτώβριο 
2009.

Το ζήτημα της αστικής αναδόμησης αυτών των 
συνοικιών τίθεται σήμερα ως ζήτημα πρώτου 
επιπέδου για τις Pays Voironnais. Το 2010, οι Pays 
Voironnais ξεκίνησε μαζί με τους ενδιαφερόμε-
νους εταίρους και δήμους μία προσπάθεια αστι-
κής αναδόμησης αυτών των συνοικιών. Πρόκειται 
για την αποφυγή κλασικών λειτουργιών αποκατά-
στασης προκειμένου να υλοποιηθούν έργα, που 
θα επιτρέψουν να γίνουν αυτές οι συνοικίες, συ-
νοικίες της πόλης όπως οι άλλες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η θεματική κυκλωμάτων εγ-
γύτητας εμφανίστηκε ως θέμα που επιτρέπει την 
εκπλήρωση τμήματος των αναγκών αυτών των 
συνοικιών.

Οι διαχειριστές προγραμμάτων  που ανταποκρί-
θηκαν στην πρόσκληση της δράσης είναι τα κοι-

νοτικά κέντρα κοινωνικής δράσης σε συνδυασμό 
με τους ενδιαφερόμενους δήμους. Πρόκειται για 
φορείς που γνωρίζουν τις ανάγκες του σχετικού 
πληθυσμού. Έτσι η δράση συνέβαλε στην αύξηση 
της συμμετοχής των συμβούλων κοινωνικής και 
οικογενειακής οικονομίας, κοινωνικών εταίρων, 
συλλόγων, στην ζωή των συνοικιών.

Σε έναν δήμο, η ιδέα του συνυπεύθυνου κήπου 
προέρχεται από τα παιδιά του Δημοτικού Συμβου-
λίου νέων. Οι ενήλικες τα βοήθησαν να συντονί-
σουν τις ιδέες τους και να προτείνουν συμβουλές 
και ιδέες που συγκεντρώνονται σε ένα βιβλίο. 

Η πρόταση των επιτροπών μαγειρικής επέτρεψε 
σε ορισμένους κατοίκους της συνοικίας να συνα-
ντηθούν και να ανταλλάξουν τη δική τους τεχνο-
γνωσία και τις δικές τους διαφορετικές πολιτιστι-
κές ρίζες. Η διατροφική θεματική από τον κήπο 
έως το πιάτο είναι ο καταλύτης ανταλλαγών και 
κοινωνικών δεσμών σε αυτή την περίπτωση.

| Communauté d’agglomération du Pays Voironnais

www.paysvoironnais.com
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Pays Voironnais 
Συνυπευθυνότητα  των κοινωνικών εταίρων   
στα διατροφικά προγράμματα

Σε αυτή τη φάση, το έργο θα ξεπεράσει τη διάρ-
κεια του Rururbal.  Το κέντρο κοινωνικής δράσης 
του δήμου πρότεινε στο νέο συμβόλαιο έργου να 
προωθήσει το θέμα «προσβασιμότητα διατροφής 
σε όλους». Η Pays Voironnais δεσμεύεται για τη 
συνέχεια του Rururbal και στο πλαίσιο ενός προ-
γράμματος για την επίτευξη ενός Οίκου Διατρο-
φής και Καλύτερης Σίτισης («ΜΙΑΜΜ») για να 
μπουν στο δίκτυο όλες αυτές οι δράσεις και να 
προσφέρει έναν φυσικό χώρο πηγών και ανταλ-
λαγών στη διατροφική θεματική.

1300 habitants concernés par le projet »
40 habitants moteurs dans l’utilisation du jar- »
din partagé et l’organisation d’événements fes-
tifs sur le thème de l’alimentation

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
| Ποσοτικά δεδομένα  



Εξοπλισμός της Αγοράς αγροτών Porta Palazzo

18

Η πιλοτική δράση προτίθετο να φέρει υπο-
δομές και ένα πρόσθετο πλεονέκτημα στην 
αγορά Porta Palazzo προκειμένου να προ-

σφέρει στους παραγωγούς και τους καταναλωτές 
ένα ιδιαίτερο τμήμα πωλήσεων και ανταλλαγών. 
Έναν χώρο όπου τα προϊόντα μπορούν να αφη-
γηθούν τη γεωγραφική τους προέλευση και την 
εποχικότητά τους. Ένα χώρο ανταλλαγών όπου 

70 αγροτικές εκμεταλλεύσεις εκ των οποίων  »
το 80% βρίσκεται σε απόσταση 30χλ από το 
Τορίνο.

11% βρίσκεται σε απόσταση 50χλμ »

Κάθε εβδομάδα 7.000 άτομα επισκέπτονται  »
αυτή την αγροτική αγορά.

Συμμετέχουν οι 3 αγροτικοί οργανισμοί, 30  »
ομάδες αγοράς, το σύμφωνο Turin Ouest, 
η πόλη του Τορίνο και η Εταιρία “Toirino 
Mercati”.

Το πλαίσιο

Το Porta Palazzo είναι η μεγαλύτερη ανοι-
χτή αγορά της Ευρώπης, με περίπου 1000 
πάγκους για την πώληση φρέσκων φρού-

των και λαχανικών, προϊόντων διατροφής και 
ενδυμάτων. Κάθε Σάββατο, προσέρχονται πε-
ρίπου 100.000 επισκέπτες. Είναι ένας χώρος με 
υψηλή συμβολική αξία ως προς την ιστορία του 
(η αγορά υπάρχει από το 1912), την αρχιτεκτονι-
κή του (στυλ «αρ νουβό») και τον πολιτισμό του. 
Στην αγορά Porta Palazzo συναντιούνται ιταλοί, 
κινέζοι, αφρικανοί, μαροκινοί, τυνήσιοι, πωλούν 
και αγοράζουν τα προϊόντα τους. Διαφορετικές 
γεύσεις και αισθήσεις αναμειγνύονται.

Στόχοι

Να παρουσιαστούν τα τοπικά αγροτικά 
προϊόντα μικρού κυκλώματος και εποχι-
ακού χαρακτήρα που προέρχονται από 

περιοχές και παραγωγούς που βρίσκονται σε μι-
κρή χιλιομετρική απόσταση μέσα από την αξιο-
ποίηση των χώρων της αγοράς, που εμπεριέχει 
διαφορετικές ομάδες καταναλωτών-φορέων-
συμπαραγωγών.

παρουσιάζεται η έννοια της «διατροφικής δημο-
κρατίας».

Η αγορά εξοπλίστηκε με τρία μεγάλα πανό που 
παρουσιάζουν την εποχικότητα στο Piémont, τη 
χιλιομετρική απόσταση των εκμεταλλεύσεων των 
παραγωγών που πωλούν (περίπου 70) και το «δε-
κάλογο» του καλού καταναλωτή και παραγωγού.

Οι πάγκοι των παραγωγών εξοπλίστηκαν με μικρά 
πανό που παραθέτουν τη λίστα των προϊόντων 
τους, την εποχικότητα, την τοποθεσία όπου βρί-
σκεται η αγροτική εκμετάλλευση, τη φωτογραφία 
της επιχείρησης, πιθανές συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες.

Πάνω από κάθε πάγκο, υπάρχει μια μεγάλη φωτο-
γραφία του παραγωγού.

Καλες Πρακτικες 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

| Ποσοτικά δεδομένα  



| Provincia di Torino
 

 www.rururbal.eu/torino
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Torino



La Bottega di Stigliano 
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Η Bottega πραγματοποιήθηκε σε διαφορετι-
κές εκτάσεις οργανωμένων δραστηριοτήτων 
γύρω από τρία στοιχεία-κλειδιά: ένα σημείο 

πώλησης και γεύσης των αγροτικών προϊόντων 
όπου οι ίδιοι οι παραγωγοί μπορούν να κάνουν 
γνωστά τα προϊόντα τους, ένα χώρο μαγειρικής και 
μεταποίησης όπου μία επιχείρηση γυναικών χρη-
σιμοποιεί αποκλειστικά προϊόντα του πιο μικρού 
κυκλώματος, ένα πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαι-
δευτικό χώρο, όπου οργανώνονται μαθήματα προ-
σφέροντας την ευκαιρία για εποικοδομητικές συ-
ναντήσεις με αντικείμενο τον αγροτικό πολιτισμό.

Σε αυτό το χώρο τα τοπικά προϊόντα προωθού-
νται, περιλαμβάνονται, γίνονται γνωστά, γίνονται 
αντικείμενο γεύσης και πωλούνται.

Για τους αγρότες, η Βοttega αποτελεί τόπο στον 
οποίο μπορούν  να εφαρμόσουν εμπορικές καινο-
τομίες, να συναντηθούν, να αναδείξουν τον κοινω-
νικό τους ρόλο και να προωθήσουν μεθόδους ελεγ-
χόμενης και διαφανούς παραγωγής.  

Για τους καταναλωτές, εκπροσωπεί έναν τόπο συ-
ναντήσεων όπου διαμορφώνονται άμεσες σχέσεις 
με τους παραγωγούς και διατίθεται μία λογιστική 
υποστήριξη για τις ενεργές ομάδες πολιτών που 
επιθυμούν να αναπτύξουν νέες καθημερινές οικο-
νομίες και ισχυρές καλές πρακτικές.

Γύρω από αυτό το πλαίσιο κινούνται πρωτοβουλί-
ες μικροεπιχειρηματιών και πολιτιστικές δραστη-
ριότητες για την προώθηση της τοπικής τέχνης και 
βιοτεχνίας και για τη διάθεση πρακτικών ανακύ-

κλωσης και επαναχρησιμοποίησης προκειμένου να 
προωθηθούν οι οικολογικές και κοινωνικές αξίες.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα συγκεκριμέ-
νων στόχων της δράσης:

Πρ » οώθηση, πώληση, διανομή αγροτικών 
προϊόντων για τους καταναλωτές, τα εστιατό-
ρια και τις καντίνες
Χώρος πρωτοβουλιών για τον αγροτικό κόσμο,  »
επιτροπές κατάρτισης γεωργικών ικανοτήτων 
και οργάνωσης της εμπορευματοποίησης
Πρωτοβουλίες για την προώθηση κοινωνικής  »
συνειδητοποίησης για την τοπική διατροφή 
σε διάφορα στρώματα του πληθυσμού
Οργανωτική υποστήριξη των ομάδων πολι- »
τών που εμπλέκονται σε μία κοινωνική διά-
σταση της καθημερινής οικονομίας (ισχυρές 
ορθές πρακτικές….)
Βελτίωση των ικανοτήτων παρέμβασης των  »
τοπικών εκλεγμένων στις περιφερειακές πο-
λιτικές
Αξιοποίηση των γυναικείων ικανοτήτων σε  »
όλα τα επίπεδα
Κατασκευή ενός οικονομικού και κοινωνικού  »
κέντρου εκπαίδευσης στη γεύση και τη γνώ-
ση: δοκιμή, επιτροπές μαγειρικής, χώρος 
συνδαιτημόνων
Μικρή βιβλιοθήκη, βιωματικές συναντήσεις,  »
πολιτιστική διάδοση
Πρωτοβουλίες για την ανακάλυψη και προώ- »
θηση της φυσικής και κοινωνικής βιοποικιλό-
τητας της περιοχής.
Υποστήριξη των καινοτόμων οικονομικών  »
πρωτοβουλιών
Πειραματισμοί των αναπαραγώγιμων μοντέ- »
λων παρέμβασης που μπορούν να προσφέ-
ρουν ενδείξεις και να εφαρμοστούν σε ολό-
κληρη την περιοχή.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς:
Provincia της Σιένα »
Ένωση Δήμων Valdimerse »
Σύλλογος Παραγωγών Val di Merse »
Σύλλογος Erbandando »
Αλληλέγγυες ομάδες αγορών (GAS) »
Επιχειρηματίες ιδιωτικής και συλλογικής εστί- »
ασης
Επιχειρηματίες τοπικής βιοτεχνίας »
Εκπαιδευτές, ειδικοί διατροφής και ειδήμονες  »
υγείας
Τοπικές ομάδες ενδιαφέροντος: ομάδες νέων  »
που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη νέων οι-
κονομιών, σύλλογοι, ομάδες ενεργών γυναικών 
στην τοπική ανάπτυξη, ιδρύματα για τις φυλε-
τικές πολιτικές, σύλλογοι που ασχολούνται με 
τις θεματικές κατανάλωσης, προστασίας των 
κοινών περιουσιών και των νέων μοντέλων βι-
ώσιμης Οικονομίας. 

Ένας φυσικός πολυλειτουργικός χώ-
ρος για την υποστήριξη της τοπικής 
διατροφής στην Provincia της Σιένα.

Στο πλαίσιο του έργου Rururbal, η πιλοτική 
δράση της Provincia της Σιένα ήταν η δημι-
ουργία ενός πολυλειτουργικού χώρου για 

την υποστήριξη της τοπικής και ποιοτικής γεωρ-
γίας. Ο χώρος βρίσκεται σε μία αγροτική έκταση 
κοντά στην πόλη της Σιένα όπου λειτουργεί, εδώ 
και τρία χρόνια, αγορά άμεσης πώλησης τοπι-
κών αγροτικών προϊόντων δύο φορές το μήνα, 
πρωτοβουλία μίας ομάδας “πολιτών”- παραγω-
γών και καταναλωτών που παρακινήθηκε από 
μία οργάνωση γυναικών.

Η πραγματοποίηση της La Bottega di Stigliano 
επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφορετικών φο-
ρέων της διατροφικής αλυσίδας και των δια-
φόρων τεχνικών μέσων σε μία οικονομική και 
κοινωνική συμμετοχική διαδικασία, ως αντι-
προσώπευση μίας γενικότερης διαδικασίας στο 
επίπεδο της provincia για τη δημιουργία ενός 
συστήματος εδαφικής διατροφής.

Ο πολυλειτουργικός χώρος βρίσκεται σε ένα κτί-
ριο όπου, τη δεκαετία του ‘1920, ιδρύθηκε ένας 
καταναλωτικός συνεταιρισμός.

Καλες Πρακτικες 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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Αρχής γενομένης από την πραγματοποίηση 
του Marcatale Sovicille και την πρωτοβουλία 
μίας ομάδας παραγωγών-καταναλωτών, 

αναπτύξαμε μία διαδικασία εδαφικής εμψύχω-
σης, ακολουθώντας μία προσέγγιση από επάνω 
προς τα κάτω/από κάτω προς τα επάνω, σε σχέση 
με ένα συγχρονικό έμφυλο- όραμα.

Πρώτο αποτέλεσμα:  ένα πρωτόκολλο ρυθμί-
ζει τις σχέσεις μεταξύ ενός συλλόγου παραγω-
γών, ενός συλλόγου γυναικών πολιτών και του 
Δημαρχείου και προσδιορίζει τα οικονομικά και 
ανθρώπινα μέσα, τους κανόνες διαχείρισης, τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες των υπογεγραμμένων 
και τις μορφές ελέγχου στη διαφάνεια ενώπιον 
των καταναλωτών. Έναν «κοινωνικό χώρο» σχέσε-
ων και οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
ανταλλαγών.

Το πρωτόκολλο αποτελεί επίσης τον άξονα ο οποί-
ος ήταν η απαρχή της εργασίας μας για την κα-
τασκευή ενός εργαλείου, μίας σύμβασης μεταξύ 
δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, την τοποθέτηση 
στο δίκτυο εδαφικών φορέων του εγγύτερου συ-
στήματος γύρω από στόχους που αγγίζουν τους 
τομείς της υγείας, της διατροφής, της καθημε-
ρινής οικονομίας, της αγροτικής οικονομίας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της διαδικασί-
ας διατροφικής  δημοκρατίας.

Δεύτερο αποτέλεσμα: Bottega di Stigliano. Μία 
ομάδα πολιτών που συμμετέχει ενεργά διέθεσε 
πολλαπλές ικανότητες για το άνοιγμα και τη δια-
χείριση ενός φυσικού και συμβολικού χώρου, που 
οργανώθηκε γύρω από τρεις αλληλεπιδρώντες 
τομείς. Ένα κατάστημα πώλησης αγροτικών προ-
ϊόντων, που διαχειρίζονται άμεσα οι παραγωγοί 
που συμμετέχουν στην παρουσίαση της δικής 
τους μεθόδου παραγωγής και στην εμψύχωση 
των συναντήσεων γεύσης και εκπαίδευσης της 
γεύσης.

Μία κουζίνα που διοικείται από έναν κοινωνικό 
σύλλογο νέων μαγειρισσών, που προτείνει πιάτα 
σε εστιατόριο και πρωτοβουλίες για εκμάθηση 
μαγειρικής των προϊόντων προς πώληση, υποδει-
κνύοντας συνταγές για υγιεινή και νόστιμη καθη-
μερινή διατροφή.

Ένα πολιτιστικό τμήμα “ποιότητας και γνώσης” 
που συγκεντρώνει καλλιτέχνες, βιοτέχνες, ειδι-
κούς του τομέα υγείας, οικολογίας, βιοποικιλό-
τητας, διαχείρισης της περιοχής. Ένα ιδιαίτερο 
βλέμμα στην καθημερινή ζωή με σκοπό την υπο-
στήριξη της τοπικής γεωργίας.

Μία εβδομαδιαία συνάντηση συντονισμού δια-
χειρίζεται τη συμμετοχική διαδικασία  που επιτρέ-
πει τη χρήση διαφορετικών ικανοτήτων, προσεγ-
γίσεων και ενδιαφερόντων. Πρόκειται για έναν 
πολύπλευρο πόλο με δυναμική διαιτησίας για τη 
διαχείριση διαφορετικών απόψεων και συγκρού-

σεων μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων 
των εμπλεκομένων φορέων.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης ευνόησε την 
προώθηση ενός μοντέλου διαχείρισης κι σχεδίου 
δράσης, που βασίζεται σε κοινό όραμα, ενώ επέ-
τρεψε την ανάδειξη πλάγιων πρωτοβουλιών βά-
σει των κοινών στόχων επιμερίζοντας τις ικανότη-
τες και τις ευθύνες. Αυτή η μορφή συναπόφασης 
αποτελεί τη βάση της πολιτικής συμφωνίας υπο-
στήριξης για την προστασία του περιβάλλοντος 
και της γεωργίας της και για την ανάπτυξη μίας 
κουλτούρας ευαίσθητης στην κοινωνική συνοχή 
και την καινοτομία. Η συμφωνία επισημοποιήθη-
κε με μία δημόσια πράξη της Provincia της Σιένα 
που δεσμεύεται να υποστηρίξει τη διαδικασία με 
οικονομικούς πόρους και τεχνικές, που συνοδεύ-
ονται από αυτονομία διαχείρισης.

Τρίτο αποτέλεσμα:  ο εξοπλισμένος χώρος, ση-
μείο εστίασης αναφορικά με την πολυπαραγοντι-
κή διάσταση της διατροφής. Έχουμε μία εμπειρία 
διατροφικής δημοκρατίας που διαχειρίζεται το 
δημόσιο πρόγραμμα διασφαλίζοντας πρωτοπορι-
ακή δυναμική για την τοπική ανάπτυξη κοινοτικής 
διάστασης, επικεντρωμένο στις καλές αγροτικές 
πρακτικές και την αναδημιουργία των κοινωνι-
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κών δεσμών ενός περιαστικού χώρου. Η εμπει-
ρία επέτρεψε την εκμάθηση συμμετοχής και 
διαπραγμάτευσης, χάρη σε μία συμμετοχική 
διαδικασία, που ισορροπεί τις σχέσεις μεταξύ 
ιδιωτικού και δημοσίου, γυναικών και ανδρών, 
καθημερινής ζωής και τοπικής οικονομίας, κοι-
νωνικών σχέσεων και ατομικών συμφερόντων.
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Siena
Κατασκευή ενός εργαλείου διακυβέρνησης
για τη δημιουργία ενός χώρου αναφοράς 
εδαφικού συστήματος διατροφής 
σε περιαστικό χώρο

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 



Θεατρικό παιχνίδι με θέμα τα τοπικά ροϊόντα

22

Το θεατρικό παιχνίδι βασίστηκε σε ένα πρωτό-
τυπο σενάριο με πολλά στοιχεία περιπέτειας και 
επιστημονικής φαντασίας, ειδικά σχεδιασμένο 
για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των συμμετεχό-
ντων και να προκαλέσει την ενεργή συμμετοχή 
τους σε όλη του την εξέλιξη. 

Ταυτόχρονα, τα εντυπωσιακά σκηνικά, διά-
σπαρτα σε όλα τα σημεία εξέλιξης του παιχνι-
διού, διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και 
τον ενθουσιασμό όλων των μαθητών. 

Σύμφωνα με το σενάριο, το παιχνίδι ξεκινάει με 
τους πέντε βασικούς ήρωες (μέλη της συνεργα-
ζόμενης θεατρικής ομάδας) να βρίσκονται στο 
έτος 2020, μια εποχή που όλοι ζουν στις πό-
λεις αποκλεισμένοι, ενώ έξω από την πόλη δεν 
υπάρχει τίποτε,  γιατί  τα  χωριά  έχουν  εγκατα-
λειφθεί  και  όλοι  οι  άνθρωποι  τρέφονται  με  
χάπια που  μοιράζει ο ΟΧΙ ΧΑΔΙΑ  (Οργάνωση 
Χορήγησης Ίδιων Χαπιών Διατροφής).

Η παρέα των πέντε ηρώων (πέντε μικροί μαθη-
τευόμενοι μάγοι) μαθαίνουν ότι μπορούν να 
σώσουν τον κόσμο, εάν κάνουν  ένα ταξίδι με τη 
μηχανή του χρόνου στο παρελθόν και βρουν τη 
«φόρμουλα της ζωής» που έχει χαθεί. 

Δραπετεύουν λοιπόν από την εποχή τους και 
εμφανίζονται μπροστά στους μαθητές του σχο-
λείου. Τους εξηγούν την αποστολή τους - να 
βρουν τη φόρμουλα της ζωής - και ζητούν τη 
βοήθειά τους.  Οι μαθητές, χωρισμένοι σε πέ-
ντε ομάδες και υπό την καθοδήγηση των πέ-
ντε ηρώων, περνούν από έξι μέρη – σταθμούς, 

απαντούν σε γρίφους και ερωτήσεις γνώσεων, 
περνούν από δοκιμασίες, ζωγραφίζουν, αυτο-
σχεδιάζουν, συνθέτουν μουσική και αναζητούν  
εκείνα τα αγαθά, που θα βοηθήσουν στην πα-
ρασκευή ενός μαγικού φίλτρου, ικανού να επα-
ναφέρει τη ζωή στον πλανήτη.   Υλικά  αγαθά 
όπως  το  σιτάρι, το γάλα και τα μήλα και άυλα  
αγαθά όπως  η αγάπη, η προστασία, η φιλία και  
η συνεργασία.    

Όλες οι ομάδες, αφού βρουν τα υλικά, συγκε-
ντρώνονται στο θέατρο του σχολείου, όπου τις 
περιμένουν οι κυράδες του κάμπου - γυναί-
κες μέλη του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου 
Αντωνίου - οι οποίες  ετοιμάζουν τη φόρμου-
λα  της ζωής.  Κάθε  ομάδα  τοποθετεί  τα υλικά   
αγαθά - σιτάρι, γάλα, μήλα - σε μεγάλο καζάνι 
και με αυτοσχεδιασμούς τοποθετεί και τα άυλα 
αγαθά - αγάπη, προστασία,  φιλία,   συνεργα-
σία.    

 Με τα υλικά  αυτά  οι  κυράδες  του κάμπου 
παρασκευάζουν την φόρμουλα της ζωής και η 
ζωή επανέρχεται στον πλανήτη.    Παράλληλα, 
ετοιμάζουν τα φυλαχτά της ζωής (σακούλα με 
κουλουράκια και μαρμελάδα) που τα μοιράζουν 
στα παιδιά για προστασία.    

Στο τέλος του παιχνιδιού, μαθητές, γονείς και 
καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
παραδοσιακά προϊόντα του Γυναικείου Συνε-
ταιρισμού του Αγίου Αντωνίου και να θυμηθούν 
(οι μεγαλύτεροι) γεύσεις των μαθητικών τους 
χρόνων που αξίζει να φέρουν ξανά στο τραπέζι 
τους για χάρη των παιδιών τους.

1 σχολείο, 90 μαθητές, 30 γονείς, 10 καθηγητές,  »
20 γυναίκες - μέλη του Γυναικείου Συνεταιρι-
σμού του Αγίου Αντωνίου πήραν μέρος στην 
υλοποίηση της πιλοτικής δράσης με την υπο-
στήριξη των πέντε μελών της θεατρικής ομά-
δας, της Ομάδας Έργου και των συνεργατών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το θεατρικό παιχνίδι διήρκησε περίπου δυόμι- »
ση ώρες, ενώ στο τέλος του, μαθητές, γονείς 
και καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμά-
σουν περισσότερα από δέκα διαφορετικά είδη 
παραδοσιακών προϊόντων φτιαγμένα από τις 
γυναίκες του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου 
Αντωνίου.

Στόχος της δράσης αυτής ήταν η χρησιμο-
ποίηση μιας καινοτόμου προσέγγισης, της 
μεταφοράς σημαντικών μηνυμάτων στους 

νέους με θέματα σχετικά με την αξία των το-
πικών προϊόντων τόσο στη διατροφή και στην 
ποιότητα ζωής, όσο και στην τοπική ανάπτυξη. 
Η προσέγγιση είναι καινοτόμος διότι έδωσε την 
ευκαιρία στους νέους να γνωρίσουν την αξία 
των τοπικών προϊόντων μέσω της συμμετοχής 
τους σε θεατρικό παιχνίδι.

Ένα θεατρικό παιχνίδι με τίτλο «η Φόρμουλα 
της Ζωής» ήταν η πιλοτική δράση που σχεδιά-
στηκε και υλοποιήθηκε από τον πόλο της Θεσ-
σαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου Rururbal. 

Το θεατρικό παιχνίδι διοργανώθηκε στην Ελλη-
νογαλλική Σχολή ΚΑΛΑΜΑΡΙ  στις 7 Απριλίου 
του 2011, όπου οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου 
του σχολείου είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ 
συμμετείχαν με καθοριστικό ρόλο για την εξέλι-
ξη του παιχνιδιού οι γυναίκες – μέλη του Γυναι-
κείου Συνεταιρισμού του Αγίου Αντωνίου. Τέ-
λος, το παιχνίδι παρακολούθησαν με αμείωτο 
ενδιαφέρον και ρόλο υποστηρικτικό γονείς και 
καθηγητές των νεαρών μαθητών.

Στόχος της δράσης ήταν να βοηθήσει τους μα-
θητές να κατανοήσουν την αξία των παραδοσι-
ακών προϊόντων και την αναγκαιότητα εισαγω-
γής τους στην καθημερινή τους διατροφή, μέσα 
από το παιχνίδι και τη γνωριμία με τους ανθρώ-
πους - τις γυναίκες -  που τα παρασκευάζουν.

Καλες Πρακτικες 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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Η καλή πρακτική που προτείνει ο πόλος της 
Θεσσαλονίκης προέκυψε μέσα από την 
υλοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού «η 

Φόρμουλα της Ζωής» και μίας σειράς υποστηρι-
κτικών δράσεων (ομάδες συζητήσεων, θεματικά 
εργαστήρια, συμμετοχή στην παρασκευή τοπι-
κών προϊόντων), που στόχο είχαν νέοι μαθητές, 
κάτοικοι της αστικής Θεσσαλονίκης, μαζί με τους 
καθηγητές και τους γονείς τους, να γνωρίσουν και 
να εκτιμήσουν την αξία των τοπικών προϊόντων 
και τη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη.

Επιπλέον, αποτέλεσε μία πρώτη ουσιαστική ευ-
καιρία γνωριμίας και διασύνδεσης τους με την 
περιαστική ζώνη που  περιβάλλει το αστικό κέ-
ντρο, αναγνωρίζοντας παράλληλα, ότι μπορεί να 
τους προσφέρει πολύτιμα υλικά (τοπικά προϊό-
ντα) και άυλα αγαθά (φροντίδα, φιλοξενία, φι-
λία).

Το σενάριο του παιχνιδιού ήταν σχεδιασμένο 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέ-
γιστη συμμετοχή των μαθητών από την έναρξη 
μέχρι τη λήξη του και να διατηρείται αμείωτο το 
ενδιαφέρον τους καθ’ όλη τη διάρκεια του, λόγω 
της έντονης εναλλαγής εικόνων (πολλά σημεία 
-σταθμοί εξέλιξης του παιχνιδιού, σκηνικά) και 
δραστηριοτήτων (ερωτήσεις γνώσεων, αυτοσχε-
διασμοί, εικαστικά και μουσικά παιχνίδια). Επί-
σης, έδινε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες 
να ανακαλύψουν βήμα προς βήμα την αξία των 
τοπικών προϊόντων, ξεκινώντας από τα αγνά υλι-
κά από τα οποία είναι φτιαγμένα και καταλήγο-
ντας στα τελικά προϊόντα που τους πρόσφεραν 
γυναίκες - μέλη του Γυναικείου Συνεταιρισμού 
του Αγίου Αντωνίου.

Η ταύτιση των τοπικών προϊόντων με τη «φόρ-
μουλα της ζωής» που φέρνει ξανά τη ζωή στον 
πλανήτη και με τα «φυλαχτά της ζωής» που θα 
προστατεύουν τα παιδιά σε όλη τους τη ζωή, 
καθιερώνουν στη συνείδηση των μαθητών τα το-
πικά προϊόντα ως πολύτιμα αγαθά και αναγκαία 
για την καλή τους υγεία και τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής τους.

Επίσης, η ταύτιση των γυναικών του συνεταιρι-
σμού με τις «Κυράδες του Κάμπου», τις καλές 
ηρωίδες της ιστορίας, βοηθούν μαθητές, γονείς 
και καθηγητές να δουν το ανθρώπινο πρόσω-
πο της περιαστικής ζώνης, που τους προσφέρει 
απλόχερα αγαθά φτιαγμένα με αγνά υλικά, αγά-
πη και μεράκι.

Τέλος, η γευσιγνωσία των τοπικών προϊόντων 
με την οποία ολοκληρώθηκε το παιχνίδι έπεισε 
όλους τους συμμετέχοντες μέσω του πιο χειρο-
πιαστού τρόπου, της γεύσης, για την στροφή 
τους στην κατανάλωση των τοπικών προϊόντων.

Πέρα από την αναγνώριση της αξίας των τοπικών 
προϊόντων, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που 
αναδείχθηκε στο πλαίσιο αυτού του παιχνιδιού 
είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος που μπορούν να 
έχουν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί τόσο για την 
τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας της περιαστικής ζώνης, όσο και για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας 
του πληθυσμού στις αστικές περιοχές μέσω της 
διατροφής.

Μήνες μετά την υλοποίηση των παραπάνω δρά-
σεων, μαθητές, γονείς και καθηγητές της Ελλη-
νογαλλικής Σχολής ΚΑΛΑΜΑΡΙ, στην οποία πραγ-
ματοποιήθηκε πιλοτικά η δράση, επισκέπτονται 
συχνά το Γυναικείο Συνεταιρισμό του Αγίου 
Αντωνίου ή σημεία πώλησης των προϊόντων του 
εντός πόλης. Επιπλέον, το σχολείο έχει ήδη φι-
λοξενήσει πάγκους με τοπικά προϊόντα στο πλαί-
σιο θεσμοθετημένων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του σχολείου (Γιορτή της Άνοιξης), θέλοντας να 
ενθαρρύνει όλους τους μαθητές του και τους γο-
νείς τους να το δοκιμάσουν.

Αρκούσαν ίσως και μόνο οι εντυπώσεις των νε-
αρών μαθητών για να πείσουν για την αποτε-
λεσματικότητα της προτεινόμενης καλής πρα-
κτικής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι σκέψεις της 
Βασιλείας «χάρη στη συμμετοχή μας στις δρά-
σεις του Rururbal, ανακαλύψαμε ότι πολύ κοντά 
μας υπάρχουν γυναίκες οι οποίες με στοργή και 
αγάπη φτιάχνουν προϊόντα με αγνά και υγιεινά 
υλικά».

| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 

www.rururbal.eu/thessaloniki

Περισσότεροι από 150 μαθητές, 300 γονείς  »
και 20 καθηγητές γνώρισαν άμεσα (μέσα από 
τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 
Rururbal) ή έμμεσα (συμμετέχοντας σε άλλες 
εκδηλώσεις και δράσεις του σχολείου, όπως 
η Γιορτή της Ανοιξης) τοπικά προϊόντα της 
περιαστικής ζώνης της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα από 1000 άτομα ενημερώθηκαν  »
για τη δράση μέσω του διαδικτύου, τόσο μέσω 
της ιστοσελίδας του έργου και τις σχετικές 
αναρτήσεις στον πόλο της Θεσσαλονίκης, όσο 
και μέσω αναρτήσεων video στο Youtube. 
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Οι νέοι μαθαίνουν να εκτιμούν την αξία των τοπικών προϊόντων  

Θεσσαλονίκη 
ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

| Ποσοτικά δεδομένα  
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ΣυΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το έργο Rururbal επιδιώκει τον πειραματι-
σμό μοντέλων τοπικής βιώσιμης και ισόρ-
ροπης ανάπτυξης με  κοινωνική συμμετοχή 

και στρατηγική που βασίζεται στις πρωτοβουλίες 
προώθησης της εμπορίας  και κατανάλωσης των 
τοπικών προϊόντων.

Για την προώθηση αυτής της προσέγγισης και στο 
πλαίσιο της εφαρμοσμένης μεθοδολογίας στο 
έργο, πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριό-
τητες:

Διάγνωση, που αναγνωρίζει τις προβληματι- »
κές και τις ευκαιρίες καθώς και τους υπάρ-
χοντες φορείς και τις υπάρχουσες μορφές 
συνεργασίας

Πρόταση και εκτέλεση των καινοτόμων πιλο- »
τικών δράσεων από κάθε εταίρο του έργου, 
με αφετηρία τη διάγνωση για πειραματισμό 
διαφορετικών απόψεων σε σχέση με το μο-
ντέλο τοπικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο 
της σύντομης διατροφικής αλυσίδας.

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει ένα δείγμα πιλο-
τικών δράσεων που εκτελέστηκαν από τους διά-
φορους εταίρους του έργου, και για τους οποίους 
ήταν δυνατός ο πειραματισμός των προτάσεων 
συνεργασίας και κοινής δράσης, που προτάθηκαν 
για κάθε περιοχή.

Πιλοτική δράση σημαίνει ένας χώρος τοπικών 
εδαφικών βιωμάτων όπου εφαρμόζεται μία δια-
δικασία συλλογικής συμμετοχής σε σχέση με την 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων τοπικών αγροτικών 
προϊόντων διατροφής και την επίδρασής τους σε 

οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπε-
δο.

Από αυτές τις πρακτικές, κατέστη δυνατή η προ-
βολή των βημάτων εξέλιξης που αποκαλούμε κα-
λές πρακτικές, τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει σε 
αυτό το εγχειρίδιο και μπορούν να χρησιμεύσουν 
ως οδηγός σε όσους θέλουν να εργαστούν σε 
αυτό τον τομέα.

Τα βήματα εξέλιξης ποικίλλουν και αφορούν σε 
πολυάριθμες θεματικές, όλες είναι σημαντικές, 
καθώς κάθε θεματική, ξεκινώντας από την εδαφι-
κή της πραγματικότητα, αντανακλά την εργασία 
που διεξάγει κάθε εταίρος, προσπαθώντας να 
αποκομίσει το καλύτερο από αυτές τις δράσεις.

Ως αποτέλεσμα αυτών των βημάτων εξέλιξης, 
φθάνουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Συμπερασματα

Πιστεύουμε ότι μία εργασία εδαφικής δια-
κυβέρνησης στον τομέα της μικρής διατρο-
φικής αλυσίδας προϋποθέτει τα εξής:

Προώθηση και διευκόλυνση της από κοινού ερ- »
γασίας όλων των εμπλεκόμενων εδαφικών φο-
ρέων στη μικρή διατροφική αλυσίδα, 

με τον καταμερισμό κοινής διάγνωσης 1. 
και ορισμό χώρων συνάντησης για συ-
ζήτηση και συνεργασία, τη δημιουργία ή 
ανάπτυξη τοπικών ομάδων οικονομικών 
και κοινωνικών φορέων  δημοσίου-και 
ιδιωτικού τομέα

την ενσωμάτωση των διαφορετικών 2. 
οπτικών: δημόσιο-ιδιωτικό, άνδρες-
γυναίκες, αστικό-αγροτικό, παιδιά και 
νέοι, ενήλικες και ηλικιωμένοι, 

την ενσωμάτωση των φορέων  ολόκλη-3. 
ρης της μικρής διατροφικής αλυσίδας, 
από τον παραγωγή στον  καταναλωτή σε 
μία ενιαία εργασία. 

Την εδραίωση ενός συγκεκριμένου πρω-4. 
τοκόλλου σχέσεων και παρεμβάσεων, με 
οριζόμενα καθήκοντα και ευθύνες μεταξύ 
των φορέων, προκειμένου να ρυθμίζεται 
η λειτουργία της ομάδας.

Τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης πα-5. 
ραγωγών για προσφορά προϊόντων που 
εγγυάται μία βασική ομοιογενοποίηση 
στο ζήτημα της ποιότητας και των πιο λο-
γικών τιμών, καθώς και μεγαλύτερη ποι-
κιλία για τους καταναλωτές.

προσέγγιση του καταναλωτή και του παραγω- »
γού, αναπτύσσοντας αμοιβαία γνωριμία, πα-
ραθέτοντας τις θέσεις και τα συμφέροντά τους 
με:

την ενίσχυση της άμεσης εμπορίας, 1. 
περιορίζοντας τους ενδιάμεσους στα κυ-
κλώματα διανομής

την εργασία με τα παιδιά και τους νέ-2. 
ους, εμπλέκοντας τις οικογένειες και χρη-
σιμοποιώντας θεματικές δραστηριότητες 
ή/και συμμετοχικές ενέργειες.

Την  άμεση επαφή των παραγωγών και 3. 
καταναλωτών προκειμένου να εδραιωθεί 
η γεύση ως μέσο πρακτικής γνωριμίας.

Την προσαρμογή  της προσφοράς σε δι-4. 
αφορετικά κυκλώματα πώλησης και στην 
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πελατεία (μορφότυποι, οικολογικά προϊ-
όντα, τοπικές ποικιλίες, συσκευασία…)

Νέα αξιολόγηση της καθημερινής και εγχώριας  »
οικονομίας ως μέσο αναγνώρισης και ανάπτυ-
ξης των τοπικών προϊόντων και της γαστρονο-
μίας, με:

νέα ώθηση έργων επανάκτησης και ανά-1. 
πτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
για το τοπικό προϊόν και την κατανάλω-
σή του στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις 
καντίνες και άλλους συλλογικούς χώρους 
κατανάλωσης

Εφαρμογή πρωτοβουλιών σε συνεργατι-2. 
κό και εταιρικό επίπεδο για διάφορα είδη 
κοινού: παιδιά, νέους και ηλικιωμένους

Αναγνώριση και αναδόμηση  των παρα-3. 
δοσιακών εμπειριών και των ζητημάτων 
ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής, 
αναφορικά με τους πολιτισμούς, την πα-
ραγωγή και τη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων διατροφής.

Αυτά τα συμπεράσματα στοχεύουν στη 
συγκέντρωση συγκεκριμένων τομών που 
έχουν αναφορά ή μπορούν να έχουν ανα-

φορά στις διαφορετικές φάσεις της σύντομης 
διατροφικής αλυσίδας από πλευράς Συστημά-

των Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων Διατροφής, 
ενσωματώνοντας τους τομείς της υγείας, της 
διατροφής, της οικονομίας, της διατήρησης της 
επικρατείας και της διατροφικής δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο προώθησης των τοπικών προϊόντων, η 
ανάκτηση των παραδοσιακών γνώσεων και εμπει-
ριών είναι εξίσου σημαντική καθώς, συχνά, αυτές 
μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε την περιοχή και 
το τοπίο που θέλουμε να διαφυλάξουμε.

TRIA ELS TEUS ALIMENTS. DECIDEIX EL TEU TERRITORI
El territori on vivim és el reflex d’allò que mengem. Consumir productes locals, de temporada i adquirits directament als seus 
productors és una opció de consum responsable. Aquesta opció afavoreix l’economia rural i l’equilibri territorial, ajuda a conservar 
els paisatges, estimula el desenvolupament sostenible i aporta productes de qualitat a preus justos.

La Xarxa de venda directa de productes locals, és una iniciativa de:

Vivim el paisatge
que mengem
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΧωΡΙΚΟ ΣυΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διατροφή:  ζωτική ανάγκη του ανθρώπου να τραφεί, 
αποδίδοντας συγχρόνως, πέραν των διατροφικών 
χαρακτηριστικών (βιολογική και υγιεινή λειτουργία 
της διατροφής), κοινωνικοπολιτιστικές λειτουργίες 
(συνταγές, γεύμα, κοινωνικότητα) αλλά και ηδονι-
στικές (γαστρονομία, αισθητική της μαγειρικής)

Δημοκρατικοποίηση της διατροφής :  διασφάλιση 
της πρόσβασης όλων σε υγιή, ισορροπημένη και 
γευστική διατροφή, βασισμένη όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο στις τοπικές παραγωγές. 

Διατροφικό σύστημα:  σύνολο των πράξεων από 
την σπορά των φυτών έως το «πιάτο» ή το «ποτήρι» 
του καταναλωτή.

Σύστημα χωρικής διατροφής ή χωρικό σύστημα 
διατροφής:  σύνολο των σχέσεων μεταξύ των συν-
θηκών γεωργικής παραγωγής και των τρόπων κατα-
νάλωσης, που ευνοεί δυο ισχυρές ιδέες :  

τη διατροφική δημοκρατία και την ικανοποίηση  »
των αναγκών όλων των καταναλωτών και τοπι-
κών παραγόντων του συστήματος

το χώρο ως επιβεβλημένο σημείο αναφοράς εντός  »
του οποίου πρέπει να μελετηθούν και να οργανω-
θούν το μέγιστο των σχέσεων μεταξύ των παραγό-
ντων της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης 
και των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.  

ΓΕωΡΓΙΕΣ

Αγροτική γεωργία:  μοντέλο γεωργίας που βασίζεται στην 
αξιοποίηση των πόρων του χώρου στον οποία αυτή εγγρά-
φεται, χωρικών πόρων που περιλαμβάνουν τόσο τους φυ-
σικούς πόρους όσο και το κοινωνικό κεφάλαιο. 

Περιαστική γεωργία:  σύνολο των «αγροτικών μονάδων 
που βρίσκονται κοντά στην πόλη και διαχειρίζονται εντα-

τικές εμπορικές ή ημι-εμπορικές εκμεταλλεύσεις που 
εφαρμόζουν την καλλιέργεια κηπευτικών, την εκτροφή 
πουλερικών και άλλων ζώων για την παραγωγή γάλακτος 
και αυγών»  

Ενδιάμεση γεωργία (interstitielle): γεωργία που είναι «ανα-
μεμειγμένη» με την πόλη, είτε βρίσκεται εντός της πόλης, 
είτε τον περιβάλλει είτε χωρίζει δυο συνοικίες της πόλης.  

Αστική γεωργία (Territoriale):  γεωργία στην καρδιά των 
οικισμών που αναφέρεται σε μικρές επιφάνειες που χρησι-
μοποιούνται εντός της πόλης για την καλλιέργεια μερικών 
φυτών και την εκτροφή μικρών ζώων και γαλακτοπαραγω-
γών αγελάδων με σκοπό την κατανάλωση του νοικοκυριού 
ή πωλήσεις εγγύτητας. 

Χωρική γεωργία:  έκφραση που μεταφράζει την βούληση 
να τοποθετηθεί ο αγρότης στην καρδιά του δικού του σχε-
δίου και του δικού του χώρου, να του αποδοθούν εκ νέου 
ευθύνες στα πλαίσια της συλλογικότητας και της κοινωνίας 
σε θέματα χωρικής ανάπτυξης.  

Παραδοσιακή γεωργία: μοντέλο το οποίο παράκμασε, σε 
όφελος του δανέζικου μοντέλου – πιο ανταγωνιστικού, διό-
τι βασίζεται στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 
η παραγωγή προορίζεται στις εθνικές και διεθνείς αγορές.  

Γεωργία φάρμας (fermiere):   γεωργία της οποίας η ιδιαι-
τερότητα έγκειται στο γεγονός ότι τα εμπλεκόμενα άτομα 
επιτελούν πολλές λειτουργίες: αυτές της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της πώλησης των προϊόντων τους στους 
καταναλωτές.  

Γεωργία χωριού:   γεωργία που επιτρέπει στο μέγιστο δυ-
νατό αριθμό χωρικών  κατανεμημένων σε όλο το χώρο να 
ζήσουν αξιοπρεπώς από το επάγγελμά τους παράγοντας 
σε μια εκμετάλλευση ανθρωπίνων διαστάσεων τροφή 
υγιή και καλής ποιότητας, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι 
φυσικοί πόροι του αύριο. 

υπεύθυνη γεωργία:  σε συνδυασμό με την άλλη εκδοχή 
της, την «αλληλέγγυα γεωργία», έκφραση που αποδίδει 
την βούληση ο αγρότης να τοποθετηθεί στην καρδιά του 

σχεδίου του και του χώρου του, να του αποδοθούν και 
πάλι ευθύνες εντός της συλλογικότητας και της κοινωνίας 
σε θέματα χωρικής ανάπτυξης, ποιότητας των τροφίμων, 
σεβασμού της κληρονομιάς και των πόρων, ενώ έως τώρα, 
λόγω των ενισχύσεων, ήταν ένας «βοηθούμενος» ή ένας 
«κυνηγός πριμ». Χρησιμοποιείται επίσης ο όρος «γεωργία 
τέταρτου τύπου». 

Γεωργία υπηρεσιών: μοντέλο πολυλειτουργικής γεωργίας 
που βασίζεται στην αξιοποίηση των πόρων της αγροτικής 
περιοχής με σκοπό την προσφορά διαφοροποιημένων υπη-
ρεσιών σε έναν αστικό πληθυσμό για τον οποίο, σήμερα, ο 
αγροτικός χώρος αποτελεί χώρο ζωής και απασχόλησης.

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚυΚΛωΜΑΤΑ ή ΤΟΠΙΚΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚυΚΛωΜΑΤΑ 

Τοπικά διατροφικά κυκλώματα: τρόποι διάθεσης 
των διατροφικών αγροτικών προϊόντων, μεταποιη-
μένων ή μη, που ανταποκρίνονται σε δυο χαρακτηρι-
στικά: αφενός, στην άμεση σχέση μεταξύ παραγωγού 
και καταναλωτή, όπως η άμεση πώληση ή κυκλώματα 
διάθεσης που δεν εμπλέκουν παρά έναν περιορισμέ-
νο αριθμό ενδιάμεσων και, αφετέρου, τη χωρική διά-
σταση της συναλλαγής (πηγή: AFIP).   

Παραδείγματα κινήτρων από την πλευρά των κατα-
ναλωτών:

Ανα » ζήτηση προϊόντων που αξιοποιούν την έννοια 
του τοπικού, της παράδοσης, της αυθεντικότητας,
Αναζήτηση μιας κατανάλωσης που σέβεται το πε- »
ριβάλλον 
Αναζήτηση καλύτερης ποιότητας από πλευράς  »
υγιεινής, μεγαλύτερης ιχνηλασιμότητας,
Αναζήτηση καλύτερης οργανοληπτικής ποιότητας  »
(όρος που προσδιορίζει τις ουσίες που μπορούν 
να δημιουργήσουν ερεθίσματα στα όργανα των 
αισθήσεων),

Παραδείγματα κινήτρων από πλευράς παραγωγών:

Αύξηση των περιθωρ » ίων,
Άμεση διαπραγμάτευση των τιμών και των ποσοτήτων, »
Μείωση του κόστους των εισροών στα παραγωγικά  »
μέσα και του κόστους μεταφοράς,
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης, »
Διαφοροποίηση της δραστηριότητας. »

Παραδείγματα περιορισμών από πλευράς των κα-
ταναλωτών: 

Οι τιμές »  των προϊόντων που πωλούνται μέσω μι-
κρών κυκλωμάτων φαίνονται ενίοτε πολύ υψηλές. 
Οι καταναλωτές θεωρούν συχνά ότι τα προϊόντα 
αυτά προορίζονται για τα ανώτερα κοινωνικά κι 
επαγγελματικά στρώματα,
Δέσμευση, συμβασιοποίηση με τους παραγωγούς, »
Λιγότερες εγγυήσεις ως προς την ασφάλεια, »
Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα υπάρχοντα  »
μικρά δίκτυα.

Παραδείγματα περιορισμών από πλευράς των πα-
ραγωγών:

Πρόταση προσ » φοράς τακτικής, διαρκούς και ποικί-
λης προς τους καταναλωτές,
Έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων και κίνδυνοι που  »
συνδέονται με λιγότερο εντατικές πρακτικές παραγωγής,
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Δυνατότητα ανταπόκρισης στους διαγωνισμούς,  »
ειδικότερα σε θέματα συλλογικής εστίασης, λόγω 
συχνά ανεπαρκών ποσοτήτων,
Πρόσβαση στις απαραίτητες για τον επαναπροσα- »
νατολισμό ιδιωτικές ή δημόσιες χρηματοδοτήσεις, 
λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στα τραπεζικά δά-
νεια,
Οι απαιτήσεις σε θέματα υγιεινής θεωρούνται με- »
ρικές φορές υπέρ του δέοντος δεσμευτικές.

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ  & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Ποιότητα: η αβεβαιότητα σχετικά με τον ορισμό και 
την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων 
που λαμβάνονται υπόψη από τους εταίρους στα πλαί-
σια μιας συναλλαγής (Οικονομική θεωρία); Απουσία 
σαφήνειας του ορισμού, συνεπώς δεν υπάρχει δυνα-
τότητα απόδοσης

ISO (διεθνές): η ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτή-
των και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπη-
ρεσίας που του προσδίδουν την ικανότητα να ικανο-
ποιήσει τις εκπεφρασμένες ή μη ανάγκες.

Χαρακτηρισμός: μια κοινωνική κατασκευή στην 
οποία εμπλέκονται όχι μόνο τα προϊόντα αλλά και 
οι αλληλεπιδράσεις σε σχέση με τον ορισμό και τον 
έλεγχο των προϊόντων αυτών, αλληλεπιδράσεις μετα-
ξύ των εμπλεκόμενων στην παραγωγή, την αγορά και 
την πώληση, την κατανάλωση των προϊόντων αυτών. 

Εμπιστοσύνη (μεταξύ αγοραστών και πωλητών): η 
αμοιβαία προσδοκία ότι οι εταίροι δε θα εκμεταλ-
λευτούν τους χώρους τρωτότητας που ανοίγονται 
λόγω της σχέσης συνεργασίας, καθώς ο κίνδυνος που 
αναλαμβάνεται πρέπει να μειώνεται, καθώς αποδει-
κνύεται η ακεραιότητα του εταίρου χάρη στις θετικές 
διαδοχικές δεσμεύσεις. 

Ετικέτες, μάρκες και πιστοποιήσεις: το κύριο εργα-
λείο δημιουργίας της εμπιστοσύνης μεταξύ αγορα-
στών και πωλητών, στην περίπτωση του αγροδιατρο-
φικού τομέα.

ΦΟΡΕΙΣ

Η ταυτοποίηση των παραγόντων που εμπλέκονται στην 
κατασκευή της τοπικής διακυβέρνησης μπορεί να γίνει 
σε συνάρτηση:

Με το ρόλο τους:
Οι φορείς που εκπροσωπούν τους μικρο/μεσαίους  »
τομείς, που εμπλέκονται: είτε άμεσα είτε έμμεσα 
Οι καταναλωτές  »
Οι παράγοντες τους οποίους αφορά η σχέση με τον  »
σχετικό χώρο 

Με το επίπεδο εμπλοκής τους:
Ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη »
Ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη, εμμέσως εμπλεκόμενα »
Ενδιαφερόμενα μέρη, που έχουν άτυπη δραστηριότητα  »
Νέοι παράγοντες που πρέπει να εμπλακούν »

Με το καθεστώς τους:
Ιδιώτες  »
Μεικτοί / συλλογικοί »
ιΔημόσιοι »

ΔΙΑΚυΒΕΡΝΗΣΗ 

Διακυβέρνηση: τρόπος συλλογικής διαχείρισης 
η οποία απαιτεί κάποιον συντονισμό μεταξύ των 
παραγόντων που μοιράζονται τον ίδιο χώρο ή 
χρησιμοποιούν τον ίδιο πόρο (GoTo, INRA 2006), 
που έχει ως αντικείμενο διαχείρισης: 

Την εμπιστοσύνη και τον αποδεκτό χαρακτήρα,  »
Την πολλαπλότητα των παραγόντων και των  »
συμφερόντων - ενδιαφερόντων, 
Τους συσχετισμούς δυνάμεων (Theys, 2003).  »

Χωρική ή τοπική διακυβέρνηση:  θεσμική και οργανωτι-
κή διαδικασία κατασκευής της δημιουργίας συμβατότη-
τας μεταξύ των διαφόρων τρόπων συντονισμού μεταξύ 
παραγόντων που βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα, 
με σκοπό την επίλυση των νέων προβλημάτων παραγω-
γής που τίθενται στις περιοχές (Pecqueur 2000).

Χάρτα: μέσο που έχει ως λειτουργία την εγκαθίδρυση 
των κανόνων, των αρχών και των ηθικών αξιών που 
μοιράζονται όλοι οι συμμετέχοντες παράγοντες και 
πάνω στους οποίους αυτοί έχουν θεμελιώσει το κοινό 
τους όραμα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη τους.  

Διακυβέρνηση στα πλαίσια του έργου Rururbal:  
δομείται πάνω σε συμβάσεις ποιότητας των προ-
ϊόντων και σε συναλλαγές που βασίζονται σε ηθι-
κές και πολιτικές αξίες που υπερβαίνουν την μόνη 
ελάχιστη εμπορική και κανονιστική συναλλαγή 
των διατροφικών προϊόντων. Ένα από τα διακυ-
βεύματα της διακυβέρνησης, για να καταστεί αυτή 
χωρική, θα είναι ο αποτελεσματικός και προοδευ-
τικός συντονισμός της δράσης και των παρεμβά-
σεών της με αυτές των διαφόρων οργανισμών και 
θεσμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της. 
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