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Περίληψη 
 

Τα τελευταία χρόνια, η Διατροφική Κυριαρχία (ΔΚ) έχει αναδειχθεί ως μία 

«από τα κάτω» κινηματική δράση η οποία αντιτάσσεται στον βιομηχανικό τρόπο 

παραγωγής και διάθεσης τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος της ΔΚ είναι να 

προτείνει μια εναλλακτική αλλά και βιώσιμη λύση στις ολοένα αυξανόμενες 

επισιτιστικές κρίσεις. Το συμβατικό αγρο-τροφικό σύστημα το οποίο βασίστηκε στα 

επιτεύγματα της «Πράσινης Επανάστασης» είχε ως στόχο να παρέχει τροφή σε όλους 

τους ανθρώπους του πλανήτη. Η δομή του όμως παρουσιάζει αρκετές ατέλειες με 

αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για τα αδιέξοδα του αγρο-τροφικού συστήματος και 

τις αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε κυρίως στους κατοίκους του πλανήτη, στο 

περιβάλλον, την οικονομία κλπ. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να μελετήσω σε αυτή 

την εργασία πως αντιμετωπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο τα αδιέξοδα και οι 

επιπτώσεις αυτού του συστήματος. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή γύρω 

από τα αδιέξοδα και τις επιπτώσεις του παγκόσμιου αγρο-τροφικού συστήματος, θα 

εστιάσω στην εκβιομηχάνιση της παραγωγής τροφίμων και μερικώς στις επιπτώσεις 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης τροφίμων 

θέλοντας κατά αυτό τον τρόπο να παρουσιάσω κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες 

εμφανίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες όχι μόνο αντιτίθενται σε αυτό 

τον τρόπο παραγωγής αλλά παρέχουν βιώσιμες και εναλλακτικές λύσεις.     

 Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται αρχικά το πλαίσιο της 

σημερινής αγρο-τροφικής κρίσης, όπως υποστηρίζεται συνοπτικά από τη σχετική 

βιβλιογραφία, καθώς και τα αδιέξοδα του αγρο-τροφικού καθεστώτος ως απόρροια 

της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία και είχε ως άμεσο οικονομικό αντίκτυπο 

την αισθητή άνοδο της τιμής των αγροτικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό, σημαντική 

είναι εδώ η έννοια της επισιτιστικής ασφάλειας προκειμένου να κατανοήσουμε τους 

λόγους για τους οποίους δόθηκε έμφαση στο εντατικό μοντέλο γεωργίας και 

ακολούθως  στο σύγχρονο σύστημα παραγωγής τροφίμων. Ακόμα, όσον αφορά το 

πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα του αγρο-

τροφικού συστήματος, στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση και πιο αναλυτικά στην 

κρίση της αγρο-τροφικής παραγωγής, αναδεικνύοντας πλευρές της πολιτικής, 

κοινωνικο-πολιτισμικής και περιβαλλοντικής κρίσης που έχει επιφέρει ο 

καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης του αγρο-τροφικού συστήματος παγκοσμίως. 
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 Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση της έννοιας της διατροφικής 

κυριαρχίας και η γέννηση των Εναλλακτικών Αγρο-τροφικών Δικτύων (ΕΑΔ) όπου 

θα γίνει συζήτηση γύρω από τη ΔΚ και τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα όπως 

ορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Προτού όμως εστιάσω στην περίπτωση των 

ΕΑΔ, θα ξεκινήσω τη μελέτη από τη διαμάχη γύρω από την τροφή, τις απαιτήσεις 

των καταναλωτών για τη στροφή του συστήματος παραγωγής τροφίμων προς την 

ποιότητα και κατ’ επέκταση την ανάγκη για θεσμοθέτηση της βιολογικής γεωργίας. 

Επιπλέον, η μετα-βιολογική περίοδος, η πολιτικοποίηση της τροφής και η 

αξιολόγηση των ΕΑΔ ως κοινωνικών κινημάτων συνιστούν μερικά από τα θέματα 

που θα με απασχολήσουν στη συγκεκριμένη ενότητα. Το τρίτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει τις μελέτες περίπτωσης των La Via Campesina, Slow Food Movement 

και της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (ΚΥΠΓ), τα αίτια εμφάνισης των εν 

λόγω αγρο-τροφικών κινημάτων, τα δίκτυα δράσης που συσπειρώνονται γύρω από τα 

τρία αυτά κινήματα καθώς και την πολιτισμική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

διάστασή τους.  Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα επιχειρήσω μια προσέγγιση των 

Κοινωνικών Κινημάτων για τη μελέτη των LVC, Slow Food και ΚΥΠΓ ενώ στο 

πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία με την έκθεση των 

συμπερασμάτων μου για όλα τα παραπάνω ζητήματα.  

Abstract 
 

In recent years, Food Sovereignty (FS) has emerged as a «bottom up» 

movement that opposes the industrial way food is produced and distributed around the 

world. Utilising the concept of Food Sovereignty this dissertation proposes an 

alternative but also a sustainable solution to the growing food crises around the world. 

The conventional agri-food system which was based on the achievements of «Green 

Revolution» aimed to provide food to all people of the planet. However, its structure 

presents several imperfections and as a result today we are talking about the 

emergencies of the current agri-food system and the negative externalities which have 

been affecting people, the environment, and both the global and local economy etc. 

Therefore, it is necessary to study in this dissertation how society, at the global level, 

is facing impasses and the negative implications of this agro-industrial system. After a 

brief historical review of the implications and negative externalities of the global agri-

food system, I focus on the industrialization of food production and consequently on 
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the effects of the financial crisis on food production and distribution. In addition, I 

present several initiatives that have emerged over the last decades where they not only 

oppose to this conventional mode of production but also provide sustainable and 

alternatives solutions to this.  

Specifically, in chapter one, I examine the context of the current agri-food 

crisis, supported by the relevant literature, as well as the impasse and negative 

externalities of the conventional agri-food regime. I also examine how the 

international economic crisis, had a direct economic impact in the price increase of 

agricultural products and consequently impacted the structure of the current agri-food 

system. For this reason, the concept of food security is presented which explains the 

emergence and justification of the intensive model of agriculture and thus the 

predominance of the conventional agri-food system. Furthermore, in chapter one, I 

shall briefly examine how the Global Financial Crisis has strengthen the crisis of the 

conventional agri-food system and how this crisis has shaped the current political, 

socio-cultural and environmental crisis. The concept of environmental sustainability is 

introduced as well in order to display how and in which way it is opposed to the 

current intensive agri-food system.   

In chapter two, I will present the concept of Food Sovereignty (FS) and the 

birth of the concept of Alternative Agri-food Networks (AAFNs) according to the 

international literature and present the scientific contributions around the insights of 

AAFNs. But before focusing on the case of AAFNs, I will discuss the food 

controversy, consumer demands and the turn to quality of food production and 

consumption and therefore to the general phenomenon and need for institutionalizing 

organic agriculture. In addition, the post-organic period, the political dimension of 

food and the evaluation of AAFNs as social movements are some of the issues 

presented.  

Chapter 3, chapter focuses on the three case-studies of analysis as alternative 

foods movements, La Via Campesina, Slow Food Movement and Community 

Supported Agriculture and their relation with the premises of FS. In chapter four I 

will try to combine insights from Social Movements theories to the study of LVC, 

Slow Food, and Community Supported Agriculture, while in the final chapter, chapter 

five, the presentation of my conclusions will be illustrated.  
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Εισαγωγή 
 

 Τα τελευταία χρόνια τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά κινήματα επιδιώκουν να 

αμφισβητήσουν το συμβατικό αγρο-τροφικό σύστημα παραγωγής και διάθεσης 

τροφής και αγροτικών προϊόντων ενώ υιοθετούν όλο και πιο συχνά το εννοιολογικό 

πλαίσιο της Διατροφικής Κυριαρχίας (ΔΚ) (food sovereignty) (Constance et al. 

2014). Τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά κινήματα αποτελούν πλέον τους οργανωτικούς 

φορείς πολλών κινητοποιήσεων και πολιτικών δράσεων ενάντια στην κρίση του 

αγρο-τροφικού συστήματος όπως είναι η φτώχεια με την αύξηση των τιμών σε 

βασικά τρόφιμα που έχει επιφέρει η παγκόσμια οικονομική ύφεση, ενώ δεν είναι λίγα 

τα παραδείγματα όπου αποτελούν την αιτία αλλαγών σε παραγωγιστικές πολιτικές, οι 

οποίες υιοθετούνται από εθνικούς φορείς, μεγάλες αγρο-τροφικές επιχειρήσεις κ.λπ. 

(Desmarais, 2007).  

  Όπως αναφέρει ο Bernstein (2014) όλες αυτές οι αλλαγές και δράσεις  

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: εναντίωση στις άνισες και άδικες, ιδιαίτερα για τις 

χώρες του Τρίτου Κόσμου συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,  στην 

αυξανόμενη κερδοσκοπία, στις τιμές των γεωργικών προϊόντων, στην κατάργηση των 

επιδοτήσεων στον τομέα της γεωργίας για τις φτωχές χώρες του Νότου, στην ολοένα 

αυξανόμενη διείσδυση των πολυεθνικών εταιρειών στις βιομηχανίες παραγωγής και 

διάθεσης γεωργικών προϊόντων διατροφής, στον σφετερισμό της γης (land grabbing), 

στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την οργάνωση της τροφής, γεγονός που 

οδήγησε στην «επανάσταση των σούπερ μάρκετ» και στην προσπάθεια των εν λόγω 

εταιρειών να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του γενετικού 

υλικού των καλλιεργειών. Στην ίδια λογική, διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις 

συνεχίζονται ενάντια στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες επέτρεψαν τη δημιουργία των 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, σπόρων και φυτών, την αύξηση της 

παραγωγής αγρο-καυσίμων, τα αυξανόμενα επίπεδα χημικών ουσιών στα 

βιομηχανικά παραγόμενα τρόφιμα, την εξάπλωση ασθενειών που συνδέονται με την 

τροφική αλυσίδα και ασφαλώς με τις αρνητικές συνέπειες όλων των παραπάνω 

πρακτικών στο περιβάλλον (Nally, 2011).  Αναπόφευκτα λοιπόν οι εν λόγω 

διαστάσεις του σημερινού αγρο-τροφικού τομέα δεν θα μπορούσαν να μην 

προβληματίσουν την κοινή γνώμη πυροδοτώντας την πολιτικοοικονομική δράση των 
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κοινωνικών κινημάτων παγκοσμίως. Όπως διαφαίνεται και στη βιβλιογραφία των 

τελευταίων ετών, η πορεία και εδραίωση εναλλακτικών αγρο-τροφικών κινημάτων 

είναι αυξητική και η δράση τους πολυεπίπεδη. Δραστηριοποιούνται και 

εναντιώνονται σε ποικίλα πεδία όπως για παράδειγμα στον βιομηχανικό τρόπο 

παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, στους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, 

αγωνίζονται κατά της περιθωριοποίησης της μικρής και μεσαίας κλίμακας αγροτών 

και της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου, ενώ υπερασπίζονται τις μεθόδους και 

πρακτικές της αειφόρου και βιολογικής καλλιέργειας, της αγρο-οικολογίας κι 

ευρύτερα το δικαίωμα πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε ασφαλή και ποιοτικά 

τρόφιμα (Patel, 2009; Altieri, 2012). Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο αγώνας για 

ασφαλείς γεωργικές πρακτικές και τρόφιμα έχει προσεγγιστεί με διαφορετικούς 

τρόπους, ενώ το κίνημα των La Via Campesina, το οποίο «επινόησε» τον όρο 

Διατροφική/Επισιτιστική Κυριαρχία [εφεξής ΔΚ] αποτελεί ένα από τα λίγα κινήματα 

που εστιάζει σε βαθύτερες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αιτίες ποικίλων 

μορφών ανισότητας, οι οποίες σχετίζονται με τον χώρο, τους φυσικούς πόρους, τη γη 

και τα τρόφιμα.  

Οι La Via Campesina (LVC) ορίζουν τη Διατροφική Κυριαρχία ως: 

 

«το δικαίωμα των λαών στην υγιεινή διατροφή και σε πολιτισμικά κατάλληλες 

τροφές, οι οποίες παράγονται με βιώσιμες μεθόδους, καθώς και ως το δικαίωμά 

τους να ορίζουν οι ίδιοι τις μεθόδους γεωργίας και τους τρόπους παραγωγής 

των τροφίμων. Ως έννοια η Διατροφική Κυριαρχία υπερασπίζεται την ανάπτυξη 

ενός μοντέλου αειφόρου παραγωγής, μικρής κλίμακας που ευνοεί τις τοπικές 

κοινότητες και το περιβάλλον τους. Τοποθετεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες 

εκείνων που παράγουν, διανέμουν και καταναλώνουν τρόφιμα στο επίκεντρο 

των συστημάτων επισιτισμού και των σχετικών πολιτικών και ως εκ τούτου 

πάνω από τις απαιτήσεις των αγορών και των επιχειρήσεων (Patel, 2009)».  

 

Η ΔΚ επικεντρώνεται στο διεθνοποιημένο κεφάλαιο και κατ’ επέκταση σε εθνικές 

πολιτικές οι οποίες και το προωθούν. Συνεπώς, το κίνημα της ΔΚ και τα τοπικά 

εναλλακτικά δίκτυα αποτελούν τους βασικούς οργανωτικούς παράγοντες της 

συλλογικής δράσης στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής. 

 Για τον λόγο αυτό, θα ακολουθήσει, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας για τα 

εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα, τα κοινωνικά κινήματα και τις βραχείες αλυσίδες 
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εφοδιασμού τροφίμων, αναλυτική επισκόπηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων όπως 

των La Via Campesina, του κινήματος Slow Food/ «βραδυφαγίας»  και της Κοινοτικά 

Υποστηριζόμενης Γεωργίας. Οι τρεις αυτές μελέτες περίπτωσης συνιστούν έναν 

οδηγό για την κατανόηση και τη σημασία της ύπαρξης, των άμεσων διεκδικήσεων 

και των μακροπρόθεσμων (ή όχι) στόχων που επιθυμούν να επιτύχουν οι εν λόγω 

δράσεις στο χώρο της γεωργίας και του τροφικού καθεστώτος. Επίσης, η προσέγγισή 

μας θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι μελέτες περίπτωσης που θα αναλυθούν 

κατανοούν τη Διατροφική Κυριαρχία και αγωνίζονται για την υπεράσπιση της 

έννοιας αυτής.  

 Μέσα από την παρουσίαση της σύνθεσης των κινημάτων “slow food”  των 

ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές που εμφανίζονται και τη μεταξύ 

τους σύγκριση, γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα 

όσο αφορά τις μελέτες περίπτωσης, που εξετάζονται σε αυτή τη διπλωματική: 

Ποιές είναι οι βασικές αρχές και η ιδεολογική βάση αυτών των κινημάτων; 

Ποιό είναι το κοινό στο οποίο απευθύνονται και ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του; 

Ποιός είναι ο απώτερος στόχος τους; 

Ενισχύονται και ωφελούνται στην πράξη οι τοπικές οικονομίες μέσω της ανάδειξης 

της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης ; 

Ποιές είναι οι σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με τα τρόφιμα; 

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της “βιώσιμης” διατροφής; 

Με ποιόν τρόπο ενσωματώνεται η τοπική παραγωγή στο συμβατικό εμπόριο 

τροφίμων; 

 Συνεπώς, τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται ως εξής: πώς 

οργανώνονται τα κοινωνικά κινήματα που εξετάζουμε, ποιοι είναι οι στόχοι τους και 

ποια είναι η απεύθυνσή τους; Ποιες είναι οι βασικές αρχές και η θεωρητική βάση 

τόσο της ΔΚ όσο και των μελετών περίπτωσης: LVC, Slow Food και Κοινοτικά 

Υποστηριζόμενη Γεωργία; Σε ποιο βαθμό ενδυναμώνουν τις τοπικές οικονομίες μέσω 

της υποστήριξης της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης; 

Αν και η διατροφική κυριαρχία δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, δίνει τη 

δυνατότητα στα δρώντα υποκείμενα, των εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων, 

στους αγρότες/παραγωγούς, τους καταναλωτές να προεικονίσουν αλλά και να 

διεκδικήσουν έναν εναλλακτικό βιώσιμο τρόπο ζωής, ευρύτερα τα δικαιώματά τους 

απέναντι στο κράτος στην προσπάθειά τους να συγκροτήσουν μια νέα κοινωνία 

πολιτών. Για τους συμμετέχοντες στα υπό εξέταση εναλλακτικά αγρο-τροφικά 
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δίκτυα, αυτό σημαίνει διαπραγματεύσεις, αντιπαραθέσεις και προτάσεις για 

εναλλακτικές λύσεις, γεγονός που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους καθιστά 

εταίρους στον δημόσιο διάλογο.  

Συνοψίζοντας, κρίνεται σημαντική η μελέτη των εναλλακτικών αγρο-

τροφικών δικτύων, ακριβώς επειδή η πλειονότητα των μελετών εστιάζει στο κίνημα 

της ΔΚ και στις επιμέρους εκφράσεις της, όπως τα αγρο-τροφικά κινήματα και πως 

αυτά μπορούν να συνιστούν ενδεχομένως μια απάντηση στο σύγχρονο αγρο-τροφικό 

αδιέξοδο υπερασπίζοντας και προτείνοντας τις αρχές της ΔΚ ως έναν νέο μέσο για 

χωρικό έλεγχο, αυτονομία και κυρίως ως ένα εναλλακτικό επισιτιστικό παράδειγμα 

ικανό να καθιερωθεί.   
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Μεθοδολογία 
 

 Η κύρια ανάλυση της έρευνας στηρίχτηκε σε δευτερεύουσες πηγές και στην 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για την επισιτιστική ασφάλεια και τη 

Διατροφική Κυριαρχία. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι υπάρχουσες βάσεις 

δεδομένων και διεθνείς διαδικτυακοί κόμβοι του τύπου «hub / subhub», που 

προσδιορίστηκαν βάσει συστηματικών αναζητήσεων στο Google και σχετικής 

βιβλιογραφίας σχετικά με τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα, τα είδη των δικτύων 

αυτών όπως για παράδειγμα η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία και το Κίνημα 

Βραδυφαγίας. Η μελέτη αυτή διαρθρώνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Πρώτον, θα 

επιχειρήσω μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της αγρο-τροφικής κρίσης στα πλαίσια 

της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, διότι με τον τρόπο αυτό, θα είμαι σε θέση να 

αναδείξω καλύτερα τις επιπτώσεις και τα αδιέξοδα που έχει επιφέρει σε παγκόσμιο 

επίπεδο το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας, ούτως ώστε να εξετάσω 

εάν τα αγρο-τροφικά δίκτυα μπορούν να δώσουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις 

συγκριτικά προς  το συμβατικό αγρο-τροφικό καθεστώς, ενώ θα συνεχίσω 

μελετώντας γιατί το τρέχον σύστημα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων βρίσκεται σε 

κρίση. Έπειτα, θα συνεχίσω διερευνώντας την έννοια της Διατροφικής Κυριαρχίας ως 

πολιτική έννοια για τη δραστηριότητα των κινημάτων και ως βιώσιμη εναλλακτική 

λύση για το αγρο-βιομηχανικό μοντέλο. Εξίσου, θα επικεντρωθώ και στις κριτικές για 

τη ΔΚ και την κατανόηση της έννοιας αυτής ως πολιτικό εργαλείο για την ανάλυση 

των κοινωνικών κινημάτων και συγκεκριμένα των La Via Campesina, Slow Food 

Movement και Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία. Επιπροσθέτως, θα διερευνήσω 

τη δράση και το εύρος των εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων (μελέτες 

περίπτωσης) με την πιθανή σύνδεσή τους ή τη σχέση τους με το παγκόσμιο κίνημα 

της Διατροφικής Κυριαρχίας.   

  Αναλυτικά, ως προς τον τρόπο προσέγγισης των μελετών περίπτωσης, 

ασχολήθηκα σε ένα πρώτο επίπεδο με τη συλλογή του υλικού για τα κοινωνικά 

κινήματα και τα αγρο-τροφικά δίκτυα κι έπειτα με την επισκόπηση και την 

κατανόηση των πηγών που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των 

δικτύων, τη συλλογική τους δράση καθώς και τον πολιτικο-κοινωνικό αντίκτυπο των 

εν λόγω δικτύων και την τοποθέτησή τους πάνω σε διατροφικά και περιβαλλοντικά 

ζητήματα παρουσιάζοντας εναλλακτικά αγρο-τροφικά παραδείγματα μέσα από την 

εμπειρία των εγχειρημάτων τους. 



13 
 

  Ξεκινώντας πρώτα από τη μελέτη περίπτωσης του αγροτικού κινήματος  La 

Via Campesina, επεξεργάστηκα εκτενώς άρθρα του περιοδικού Journal of Peasant 

Studies και ιδιαίτερα δημοσιεύσεις των συγγραφέων Patel, 2013, Mann, 2009, Holt-

Giménez & Altieri, 2013, McMichael, 2014;2015, Massicotte, 2010, Rosset & 

Martinez-Torres, 2012 κ.ά. τα οποία μελέτησα ενδελεχώς ώστε να αποτυπώσω τις 

θεμελιακές αρχές  του κινήματος, τους στόχους και τις φιλοδοξίες για τη συγκρότησή 

τους, την κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική διάσταση των La Via 

Campesina αλλά και των αγροτικών δικτύων που συμμετέχουν στην οργάνωση. 

  Αντίστοιχα, για το κίνημα της Βραδυφαγίας ή αλλιώς Slow Food Movement 

χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Slow Food International και presidia ενώ 

συνδυαστικά εξετάστηκαν άρθρα της Siniscalchi, (2013), των Hayes-Conroy & 

Martin, (2010), Brunori & Guarino, (2012). Για την Κοινοτικά Υποστηριζόμενη 

Γεωργία η έρευνα σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία διεξήχθη μέσα 

από την ανάδειξη ενός αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, στο οποίο θα 

παρουσιάζεται ξεκάθαρα η ταυτότητα της οργάνωσης, η κατανομή των εργασιών από 

τα μέλη του δικτύου, ο τρόπος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, η παρουσία 

καταναλωτών και η συμμετοχή τους στα αγρο-τροφικά δίκτυα. Συνεπώς, για τη 

μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα  URGENCI 2019 

«Διεθνές Δίκτυο για την Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία» καθώς και η σχετική 

βιβλιογραφία όπως τα άρθρα των Ανθοπούλου και Παρταλίδου, 2015, Thompson & 

Coskuner-Balli, 2007, Ostrom, 2007, Adam, 2006. Τέλος, θα παρουσιάσω ορισμένα 

συμπεράσματα που σχετίζονται με τις δυσκολίες, τη δυναμική αλλά και τις 

προσδοκίες που γεννούν οι διεκδικήσεις των εναλλακτικών αγρο-τροφικών 

κινημάτων ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του αγρο-τροφικού συστήματος.   
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1ο Κεφάλαιο: Σύντομη Βιβλιογραφική Επισκόπηση της 

Σημερινής Αγρο-τροφικής Κρίσης 
 

 Διεθνής Οικονομική Κρίση 
 

 Σε αυτό το κεφάλαιο η παρούσα εργασία διερευνά τις καταστάσεις και τους 

προβληματισμούς που περιγράφουν την παγκόσμια εικόνα για τα τρόφιμα και πως η 

διεθνής οικονομική κρίση είναι έμμεσα αλλά και άμεσα συνδεδεμένη με τη σημερινή 

αγρο-τροφική κρίση.  

Συγκεκριμένα, η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έμεινε κυρίως 

γνωστή ως η Μεγάλη Ύφεση και οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας και στη μείωση 

του ΑΕΠ σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο (Giugni & Grasso, 2019: 343). Τα 

αποτελέσματα της Μεγάλης Οικονομικής Ύφεσης είναι αισθητά καθώς 

αποτυπώνονται σε όλες τις εκφάνσεις του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων τόσο σε 

χώρες του αναπτυσσόμενου νότου όσο και στα αναπτυγμένα κέντρα των δυτικών 

χωρών. Βασική συνέπεια της οικονομικής κρίσης είναι οι ανισότητες, η φτώχια που 

γεννά τη στέρηση και άρα τη δυσαρέσκεια για τη μη ικανοποίηση αναγκών ή 

επιθυμιών ιδιαίτερα των πιο φτωχών και ευάλωτων κοινωνικο-οικονομικά τάξεων 

(Grasso & Giugni, 2019: 183-184). Όσον αφορά την παραγωγή και διάθεση τροφής, 

η χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στο προσκήνιο τα αδιέξοδα του σημερινού 

παγκόσμιου αγρο-τροφικό συστήματος (Vittori, 2019: 31). Η παγκόσμια οικονομική 

κρίση ανέδειξε τα αδιέξοδα  του εντατικού μοντέλου παραγωγής και διάθεσης 

τροφίμων όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και εξελιχτεί τις τελευταίες δεκαετίες καθώς 

και τα αδιέξοδα που το συνοδεύουν. 
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 Αδιέξοδα του Αγρο-τροφικού Συστήματος 
 

 Το σημερινό αγρο-τροφικό σύστημα παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα. Τα 

προβλήματα αυτά εξετάζονται παρακάτω και αφορούν: την επισιτιστική ασφάλεια, 

την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Επομένως, 

η βιβλιογραφική ανασκόπηση που ακολουθεί, θα εστιάσει στα παραπάνω ζητήματα 

σε σχέση πάντα με την παραγωγή και διάθεση τροφίμων.  

α) Επισιτιστική Ασφάλεια 

 Η επισιτιστική ασφάλεια (food security) εστιάζει στην πρόσβαση όλων των 

ανθρώπων σε επαρκή σίτιση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τρόφιμα που έχουν 

παραχθεί από την ίδια χώρα παραγωγής ή με εισαγωγές από άλλες παγκόσμιες αγορές  

(Patel, 2009: 664). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) η 

επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς άξονες για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας ενώ σύμφωνα με τον ορισμό της 

Παγκόσμιας Διάσκεψης Τροφίμων του 1996 (World Food Programme, 2020) η 

επισιτιστική ασφάλεια υφίσταται όταν όλοι οι άνθρωποι, όλες τις χρονικές στιγμές, 

έχουν φυσική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα τα 

οποία ικανοποιούν τις διατροφικές τους ανάγκες και προτιμήσεις για μία δραστήρια 

και υγιή ζωή» (Patel, 2009: 665). Όμως η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου τροφίμων, 

η κλιματική αλλαγή, η εξάπλωση ασθενειών που συνδέονται με την τροφική αλυσίδα 

(π.χ. νόσος των τρελών αγελάδων, η νόσος των χοίρων κ.ά.) καθώς και τα διαρκώς 

μεταβαλλόμενα τροφικά συστήματα απειλούν σοβαρά την ασφάλεια και προστασία 

των τροφίμων, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκάστοτε διαθέσιμων προϊόντων είναι 

δύσκολο να καθοριστεί (WHO, 2020).   

 Η επισιτιστική ασφάλεια, στο όνομα της αποδοτικότητας και της ενίσχυσης 

της παραγωγικότητας, έχει οδηγήσει στην προώθηση της μεγάλης κλίμακας 

βιομηχανικής γεωργίας που βασίζεται στην εξειδικευμένη παραγωγή, τη 

συγκεντροποίηση της γης και στο ελεύθερο εμπόριο (Patel, 2009: 665; Alkon & 

Mares, 2012: 350) ενώ δεν εστιάζει καθόλου στις ανάγκες των παραγωγών και των 

καταναλωτών με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Επίσης, έχει αποδειχθεί από αρκετές 

μελέτες και έρευνες πως τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας σε χώρες του 

Τρίτου Κόσμου δεν αποτελούν ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της πείνας και 

του υποσιτισμού, ούτως ώστε να μιλάμε για διατροφική αυτάρκεια (Patel, 2009). 
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Πρόκειται για παροδικές καταστάσεις μιας υποτυπώδους βοήθειας των 

αναπτυγμένων κρατών προς τις επισφαλείς και αδύναμες οικονομικά χώρες του 

Τρίτου Κόσμου, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να βρίσκονται μονίμως σε μια θέση 

πλήρους εξάρτησης από την αρωγή των ισχυρών κεφαλαίων της δύσης (Alkon & 

Mares, 2012: 350). Τέλος, επισιτιστική ασφάλεια σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει 

να είναι βέβαιος ότι θα έχει αρκετό φαγητό κάθε μέρα, αλλά δεν θεματοποιεί 

καθόλου από που έρχεται το φαγητό ή το πώς αυτό παράγεται και ποιος τελικά έχει 

πρόσβαση σε αυτό (Rosset, 2003: 1).  

 

β) Αύξηση των τιμών στα τρόφιμα 
 

   Η επισιτιστική ανασφάλεια αποτελεί σημαντική πρόκληση με εξαιρετικά 

σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις. Σε περιοχές του Τρίτου Κόσμου οι καταναλωτές 

έρχονται συχνά αντιμέτωποι όχι μόνο με τις διακυμάνσεις στην προμήθεια τροφίμων, 

αλλά και με διακυμάνσεις που αφορούν τις τιμές στα τρόφιμα, οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις είναι απαγορευτικές για τους καταναλωτές (Holt-Gimenez & Peabody, 

2008).  Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση επιδείνωσε την οικονομική κατάσταση στις 

αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου με τις τιμές στα εισαγόμενα τρόφιμα να 

αυξάνονται κατά 37%, με αποτέλεσμα οι πεινασμένοι να ανέρχονται σε 75 

εκατομμύρια, εκτοξεύοντας των αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε απόλυτη/ακραία 

φτώχεια στα 125 εκατομμύρια (Holt-Gimenez & Peabody, 2008). Πολλές και 

διαφορετικές ερμηνείες έχουν δοθεί για την αστάθεια των τιμών στα τρόφιμα. 

Μερικές από αυτές εντοπίζουν την άνοδο στις διατροφικές τάσεις και επιλογές της 

μεσαίας τάξης, στην αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες χωρών όπως η Βραζιλία, η 

Ινδία και η Κίνα, την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ζωοτροφές, την αυξανόμενη 

ζήτηση για παραγωγή ενέργειας από βιο-ενεργειακές καλλιέργειες και την κλιματική 

αλλαγή (Martiniello, 2015). Επομένως, η αύξηση των τιμών το 2007-2008 και ο 

κίνδυνος για ανεπάρκεια τροφίμων, υπό το διαρκώς εξελισσόμενο σενάριο της 

κλιματικής αλλαγής και αυτό της εξάπλωσης ασθενειών που συνδέονται με την 

τροφική αλυσίδα, τίθενται ως θέμα εθνικής ασφάλειας κυρίως για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες.  

Στην διάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί και η καλλιέργεια βιο-ενεργειακών 

φυτών που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων, όπως το καλαμπόκι, το σόργο και 

το ζαχαροκάλαμο (Dauvergne & Neville, 2010). Ενώ δεν είναι τυχαίο πως και οι 
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αυξήσεις στην παραγωγή γεωργικών βιο-καυσίμων συνδέθηκαν με την αύξηση του 

κόστους των τροφίμων παγκοσμίως και με την μεταβολή των τιμών την ίδια χρονική 

περίοδο (Nally, 2011: 47).        

 Επιπλέον, για την αποκλειστική καλλιέργεια (π.χ μονοκαλλιέργεια) βιο-

ενεργειακών φυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα, απαιτείται η 

χρήση συγκεντρωτικών και μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Dauvergne & 

Neville, 2010).  Σύμφωνα με τους White & Dasgupta (2010) η συγκεντροποίηση της 

γης από μεγάλους επιχειρηματίες αγρότες οδηγεί στην περιθωριοποίηση του μικρού 

αγρότη με συνέπεια τον παραγκωνισμό της παραδοσιακής και βιώσιμης, μικρής 

κλίμακας γεωργίας, οδηγώντας μεγάλες μερίδες του αγροτικού πληθυσμού σε 

διατροφική επισφάλεια (White & Dasgupta, 2010: 600). Συνεπώς, η ραγδαία άνοδος 

των τιμών σε βασικά είδη τροφίμων αιτιολογεί και την αφορμή για το ξέσπασμα των 

εξεγέρσεων για τρόφιμα (food riots) που προκλήθηκαν σε διάφορες περιοχές του 

πλανήτη, όπως στην Ιταλία, την Αίγυπτο, το Μεξικό, την Αϊτή κ.α. (Holt-Gimenez & 

Peabody, 2008).   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και πριν συνεχίσουμε με την ανάλυση της 

σημερινής οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στο σημερινό αγρο-τροφικό 

σύστημα, κρίνεται απαραίτητο να μιλήσουμε για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

του παγκόσμιου αγρο-τροφικού συστήματος. 

 

γ) Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα του Παγκόσμιου Διατροφικού 

Συστήματος 
 

 Έντονη κριτική έχει ασκηθεί στο παγκόσμιο αγρο-τροφικό σύστημα το οποίο 

όχι μόνο εκμεταλλεύεται αλλά και εξαντλεί τους φυσικούς πόρους του πλανήτη πολύ 

πιο γρήγορα από ό,τι αυτός αναγεννάται. Όπως αναφέρει ο Conway (2012), τα 

τελευταία 50 χρόνια η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας είναι αυξητική ενώ ο 

φυσικός πλούτος του πλανήτη παραμένει τουλάχιστον στάσιμος. Αυτό εκφράζεται με 

τη μείωση της δασικής έκτασης, την ερημοποίηση και υποβάθμιση γαιών και 

υδάτινων πόρων, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, 

ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 110% περισσότερο για το 

ίδιο χρονικό διάστημα η καλλιεργήσιμη γη σημειώνει αύξηση μόνο κατά 10% 

(Conway, 2012).  
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1)Παγκόσμιος Πληθυσμός (ONU, 2019)                       2) Καλλιεργήσιμη γη (World Bank, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή1:https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 

 

Πηγή2:https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2018&start=1961&view=chart  

 

 Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει πως η αύξηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων 

στον πλανήτη για την αύξηση της παραγωγής τροφής δεν διαφαίνεται ικανοποιητική. 

Επομένως, η ικανότητα και συνεπώς αποτελεσματικότητα της γεωργίας έχει φθάσει 

στα όρια της εντατικοποίησης από τη στιγμή που τα πιο γόνιμα και αποδοτικά εδάφη 

φιλοξενούν μονοκαλλιέργειες ή καλλιέργειες βιο-ενεργειακών φυτών καθιστώντας 

αδύνατη την αύξηση εδαφών για την παραγωγή επιπλέον τροφής.  

 Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η δομή και οργάνωση της γεωργίας άλλαξε 

ριζικά αρχικά στον αναπτυγμένο κόσμο και στη συνέχεια στις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιοχές του πλανήτη. Η επονομαζόμενη «Πράσινη Επανάσταση
1
» μετασχημάτισε τη 

γεωργία οδηγώντας τη σε ένα βιομηχανοποιημένο μοντέλο παραγωγής 

μεγιστοποιώντας τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας διαμέσου της 

εντατικοποίησης, συγκεντροποίησης και εξειδίκευσης της γεωργίας (Woods, 2011: 

108-110). Αυτό επιτεύχθηκε με τη βοήθεια των επιστημών της χημείας, της βιολογίας 

και της βιο-τεχνολογίας οι οποίες κατόρθωσαν να εντατικοποιήσουν και να 

επεκτείνουν τη δραστηριότητα της γεωργίας ακόμη και σε άγονα εδάφη.  Βέβαια τα 

τελευταία χρόνια και σύμφωνα με διάφορους μελετητές η σχέση κόστους-

                                                             
1 Πρόκειται στην ουσία για υψηλές αποδόσεις σε ποικιλίες δημητριακών όπως σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι 

που ενισχύθηκαν από την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων, άρδευσης και την 

εντατική χρησιμοποίηση μηχανημάτων στη γεωργία (Giménez E.H & Shattuck A., 2011, 110). 

 
Χρονολογία 

Εκτιμώμενος 
Πληθυσμός 
(ONU) 

   

Αύξηση 

1990 

 

5,327  

2000 

 

6,144 0,81 

2010 

 

6,957 0,81 

2020 7,795 0,83 

Χρονολογία     Καλλιεργήσιμη γη      Μείωση 

1990                          38.828                             

2000                          37.25                           1,578 

2010                        36.814                           0,436 

2015                         36.715                          0,099 

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2018&start=1961&view=chart
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αποτελεσματικότητας της γεωργίας βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία δηλώνοντας 

εμμέσως το τέλος της Πράσινης Επανάστασης (Foley, 2010). Σχετική έκθεση του 

FAO (2011), επιβεβαιώνει αυτή την τάση: ο αριθμός των καλλιεργούμενων γαιών 

ολοένα και μειώνεται ενώ οι εγχώριες τιμές αγροτικών προϊόντων σε 

αναπτυσσόμενες και φτωχές χώρες αυξάνονται. Αυτό αποδεικνύει ότι η παραγωγή 

τροφίμων δεν ακολουθεί την αυξημένη ζήτηση σε τρόφιμα ούτε τις δημογραφικές 

απαιτήσεις ενός ολοένα αυξανόμενου πληθυσμιακά πλανήτη (FAO, 2011).  

 Επαναφέροντας τη διάσταση περιβάλλον, υπάρχουν αρκετές εκθέσεις από 

διεθνείς οργανισμούς όπως αυτές του FAO, των Ηνωμένων Εθνών κ.ά. οι οποίες 

επιβεβαιώνουν ότι η βασική αιτία της εκμετάλλευσης και συνεπώς υποβάθμισης των 

φυσικών πόρων (π.χ. ερημοποίηση, αποψίλωση δασών, αλατοποίηση εδαφών) είναι η 

γεωργία. Το εντατικό μοντέλο παραγωγής που υιοθετήθηκε σταδιακά υποβάθμισε το 

περιβάλλον και σε ορισμένες περιπτώσεις εξάντλησε ανεπανόρθωτα τη γονιμότητα 

του εδάφους, όπως για παράδειγμα στη Λ. Αμερική και σε ορισμένες περιοχές της 

Αφρικής (Shortle et al., 2012). Η διάχυση της μονοκαλλιέργειας (για την ενίσχυση 

της κτηνοτροφίας) επηρέασε τη βιοποικιλότητα των αγροτικών περιοχών ενώ 

τεράστιες εκτάσεις σιτηρών ή αραβοσίτου χαρακτηρίζονται πλέον ως βιο-έρημοι 

(Bozzini,  2017). Χημικές εισροές όπως λιπάσματα και φυτοφάρμακα με τη σειρά 

τους υποβάθμισαν εύφορα εδάφη μετατρέποντάς τα σε άγονες εκτάσεις γης. Η 

εντατικοποίηση της γεωργίας και συγκεκριμένα της κτηνοτροφίας συνέβαλε στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό καλλιεργήσιμων εκτάσεων 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφής (Kousis, 1998; Friedman, 1995). 

Αυτή η τάση, η οποία βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην εντατικοποίηση αλλά και 

την εκβιομηχάνιση της γεωργίας, περιθωριοποίησε τους μικρούς παραγωγούς αλλά 

και την ύπαιθρο. Είναι φανερό πλέον, πως το μοντέλο εντατικοποίησης της γεωργίας 

επέφερε πολλές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομική 

κατάσταση πολλών ανθρώπων και συγκεκριμένα αυτών που ζουν σε φτωχές 

αγροτικές περιοχές του κόσμου, καταδικάζοντάς τους σε μακροχρόνια φτώχεια και 

πείνα (Holt-Gimenez & Shattuck, 2011: 114). Ακόμα, η εκβιομηχάνιση της υπαίθρου 

και κατ’ επέκταση το σύγχρονο αγρο-τροφικό καθεστώς ισχυροποίησε και κατάφερε 

να εδραιώσει στα παγκόσμια δεδομένα τη δυναμική των σούπερ μάρκετ με τη 

μεταφορά των αγροτικών προϊόντων προς κάθε κατεύθυνση (van der Ploeg, 2008).  
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Επομένως, είναι σημαντικό εδώ να εξηγήσουμε τι εννοούμε με τον όρο τροφο-μίλι
2
 

(δηλαδή τις αποστάσεις και τη μεταφορά των τροφίμων τα οποία εισάγονται από 

μακρινές περιοχές) σχολιάζοντας επίσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που 

επιφέρει. Η διανομή της τροφής έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς και 

στις τοπικές αγροτικές κοινότητες με τις αντίστοιχες οικολογικές (π.χ. 

μονοκαλλιέργεια, συγκεντροποίηση γαιών), κοινωνικές (π.χ. μετανάστευση μικρής 

κλίμακας γεωργών, μη πρόσβαση σε τρόφιμα) και οικονομικές συνέπειες (π.χ. 

εκτόπιση και ανεργία μικρο-καλλιεργητών) (van der Ploeg, 2008). Τα τρόφιμα κατά 

κύριο λόγο διανέμονται από μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου, όπως για 

παράδειγμα σούπερ-μάρκετ, εγείροντας ζητήματα ποιότητας και «γεωγραφικής 

προέλευσης των προϊόντων» (van der Ploeg, 2008).  

 Η ασφυκτική αυτή κατάσταση πυροδότησε την κινητοποίηση πολλών 

αγροτικών, οικολογικών/περιβαλλοντικών αλλά και ευρύτερων κοινωνικών 

κινημάτων, τα οποία διαμαρτύρονταν ενάντια στις πολιτικές του 

παγκοσμιοποιημένου διατροφικού καθεστώτος (Holt-Gimenez & Shattuck, 2011). 

Συγκεκριμένα κινήματα όπως οι  La Via Campesina, το Slow Food κίνημα δηλαδή 

«το κίνημα βραδυφαγία», η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία/Community 

Supported Agriculture, προσπαθούν να διαδώσουν το πόσο σημαντική καθίσταται μια 

στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους και πρακτικές παραγωγής, διάθεσης και 

κατανάλωσης τροφίμων σε αγροτικές αλλά και σε αστικές περιοχές (Kneafsey et al., 

2013; Forno & Graziano, 2014).   

 Τα αδιέξοδα λοιπόν που γεννά το σημερινό αγρο-τροφικό σύστημα, 

καθιστούν ξεκάθαρο το πόσο ζωτικής σημασίας είναι το ζήτημα της τροφής για τη 

βιωσιμότητα του πλανήτη. Επιπλέον, το ζήτημα της τροφής θεωρείται πλέον επίμαχο 

θέμα προς συζήτηση σε παγκόσμιο και ακαδημαϊκό επίπεδο. Για αυτό τον λόγο πριν 

εξετάσουμε τα διάφορα εναλλακτικά κινήματα και πρωτοβουλίες και πως αυτά 

συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση, είναι σημαντικό να εννοιολογήσουμε αυτή τη 

δυναμική στο πλαίσιο της οικονομικής, περιβαλλοντικής, πολιτισμικής και 

κοινωνικής κρίσης. Όπως εξάλλου αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρηματοπιστωτική 

κρίση ξεκίνησε το 2008 και άλλαξε συθέμελα τις σημερινές κοινωνίες στον 

αναπτυγμένο αλλά και τον αναπτυσσόμενο κόσμο.  

                                                             
2 Αφορά την αυξημένη χιλιομετρική δηλαδή απόσταση που διανύουν τα τρόφιμα κατά τη μεταφορά τους στα 

μεγάλα αστικά περιβάλλοντα και όχι μόνο, όπως για παράδειγμα τα εξωτικά προϊόντα τα οποία βρίσκουν οι 

καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ και έχουν φτάσει από υπερπόντιες περιοχές, π.χ μπανάνα από τον Παναμά.  
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1.3. Το αγρο-τροφικό σύστημα εν καιρώ κρίσης  
 

  Είναι γνωστό πως η αγορά των τροφίμων είναι κάτι περισσότερο από μια 

καθημερινή επιλογή καθώς η τροφή αδιαμφισβήτητα περιλαμβάνει μια κοινωνική και 

πολιτισμική διάσταση (Forno & Graziano, 2014). Ωστόσο, (στο υπάρχον 

παγκοσμιοποιημένο σύστημα η παραγωγή και διάθεση τροφής είναι και βιομηχανία 

εφόσον αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας), τίθεται 

εύλογα το ερώτημα πώς η Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση επηρεάζει την παραγωγή, 

διάθεση και κατανάλωση τροφίμων. Μετά το 2008 οι εργασιακές σχέσεις, η 

αναποτελεσματικότητα εθνικών πολιτικών, η επιθυμία των καταναλωτών να 

αγοράζουν ασφαλή τρόφιμα, η περαιτέρω περιθωριοποίηση των φτωχών αγροτών, η 

αλληλεγγύη και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος επηρεάστηκαν αρνητικά από την 

Παγκόσμια Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Ύφεση. Αυτή η ενότητα προσπαθεί 

να δείξει πώς η Παγκόσμια Κρίση άλλαξε τη δομή και τις λειτουργίες της σημερινής 

κοινωνίας και συγκεκριμένα το ίδιο το αγρο-τροφικό σύστημα. Τί συμβαίνει λοιπόν, 

όταν το αγρο-τροφικό σύστημα βρίσκεται σε καθεστώς κρίσης; 

1.3.1. Παγκόσμια Οικονομική Κρίση  
 

 Διαπιστώσαμε στην προηγούμενη ενότητα ότι ένα από τα βασικά 

προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει το διατροφικό σύστημα ήταν η επάρκειά του 

σε τρόφιμα καθώς και η βιωσιμότητα του πλανήτη στο πλαίσιο  της περιβαλλοντικής 

κρίσης. Τις τελευταίες δεκαετίες ο λόγος για τη διατροφική ασφάλεια απασχόλησε 

έντονα την παγκόσμια επικαιρότητα κυρίως με θέματα που αφορούσαν τα τρόφιμα, 

τη γεωργία αλλά και την αβεβαιότητα, τον φόβο και τις ανισότητες που το υπάρχον 

διατροφικό σύστημα διαιωνίζει. Οι φτωχές περιφέρειες του αναπτυγμένου βορρά 

αλλά περισσότερο του φτωχού νότου είναι εκείνες οι περιοχές που πλήττονται 

περισσότερο.  Ανισότητα σημαίνει μη πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας αγαθά, όπως 

για παράδειγμα τα τρόφιμα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bauman (2013), δύο 

είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν τη νεωτερικότητα: α) τα πάσης φύσεως 

αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί, και β) η απορρύθμιση της εσωτερικής 

αγοράς η οποία οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών από το κράτος.   

 Σύμφωνα με τον Bauman (2013) η κοινωνία δεν υφίσταται όπως τη 

γνωρίζαμε, αντιθέτως οι πολίτες της υπάρχουν αλλά δεν αποτελούν μέρος μιας 
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συλλογικότητας. Η σύγχρονη κοινωνία της παγκοσμιοποίησης καθοδηγείται από τις 

επιθυμίες και όχι τις ανάγκες των πολιτών της. Φυσικά αυτή η τάση έχει τις ρίζες της 

στην εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης όπου ο ρόλος της αγοράς και του κράτους 

αντικαταστάθηκαν εν μέρει από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες οι οποίες με τη σειρά 

τους και ήδη από τον προηγούμενο αιώνα πιέζουν δημοκρατικούς θεσμούς και κράτη 

προκειμένου να ικανοποιηθούν τα ενδιαφέροντά τους. Η εμφάνιση των πολυεθνικών 

σηματοδοτεί την κατά κύριο λόγο αύξηση ξένων επενδύσεων σε εκτάσεις γης για την 

παραγωγή προϊόντων που δεν σχετίζονται άμεσα με τα τρόφιμα (π.χ. αγρο-καύσιμα 

από καλλιέργειες). Οι πολυεθνικές αυτές εταιρείες προσπαθούν να οργανώσουν 

σταθερές συνθήκες παραγωγής και κατανάλωσης που τους επιτρέπουν να 

προγραμματίσουν επενδύσεις, να προμηθευτούν τις γεωργικές πρώτες ύλες αλλά και 

να ελέγξουν το εμπόριο τροφίμων (Friedman, 1995: 54).      

Κατά τον van der Ploeg (2008) η παγκοσμιοποίηση και ο φιλελευθερισμός 

διαμόρφωσαν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της αγοραίας 

επιχειρηματικότητας στην αγροτική παραγωγή. Η φιλελευθεροποίηση των αγορών 

στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων ενισχύθηκε από την άνοδο των 

πολυεθνικών και συγκεκριμένα των «αυτοκρατοριών τροφίμων» όπως οι Nestle, 

Unilever και Monsanto, οι οποίες και ελέγχουν τα περισσότερα και μεγαλύτερα 

τμήματα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (van der Ploeg, 2010: 101). 

Χαρακτηριστικά, οι εταιρείες αυτές, που ο van der Ploeg (2010) αποκαλεί 

«αυτοκρατορίες τροφίμων», έχουν αναπτύξει μονοπωλιακή δράση, παρεμποδίζοντας 

το έργο των αγροτών ή καθιστώντας αδύνατο να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε 

καταναλωτές εκτός των δικτύων που οι ίδιες ελέγχουν. Συνεχίζοντας την ίδια λογική, 

δημιούργησαν διασυνδέσεις ανάμεσα στα φτωχά αναπτυσσόμενα κράτη με εκείνα 

των αναπτυγμένων και πλούσιων κυρίως χωρών της Δύσης (van der Ploeg, 2010: 

101). Η κυριαρχία των διεθνών κολοσσών στα τρόφιμα και συγκεκριμένα στη 

βιομηχανία τροφίμων, αφορά την εμπορία τεράστιων ποσοτήτων από τυποποιημένα 

τρόφιμα τα οποία έχουν επεξεργαστεί με φτηνές πρώτες ύλες. Ασφαλώς στην 

προκειμένη περίπτωση η ποιότητα δεν έχει θέση στα σχέδια των μεγάλων 

επιχειρηματιών που στόχος τους είναι η ταχύτητα, η μαζικότητα των προϊόντων και η 

άμεση απορρόφησή τους από τους καταναλωτές (van der Ploeg, 2010: 104).  

 Στο πλαίσιο της αγρο-τροφικής κρίσης, όπως αναφέρουν οι Brunori & 

Guarino (2010), η Μεγάλη Ύφεση του 21
ου

 αιώνα οδήγησε ένα μέρος του πληθυσμού 

να μην είναι σε θέση (οικονομικά τουλάχιστον) να αγοράζει ασφαλή και ποιοτικά 
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τρόφιμα. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με μια διεθνική ταξική διαστρωμάτωση όπου 

οι πλούσιοι και οι φτωχοί καταναλωτές “ελέγχονται” από μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρίες, οι οποίες ελέγχουν όπως αναφέρθηκε και παραπάνω την παραγωγή και 

διάθεση τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο (Friedmann, 1995). Αυτό το καθεστώς 

τροφίμων, το οποίο αποκαλείται και,  «εταιρικό καθεστώς τροφίμων» (corporate food 

regime) βασίζεται σε έναν παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας όπου οι φτωχοί αγρότες 

είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τροφή στους πλούσιους του αναπτυγμένου βορρά 

αλλά και νότου μέσω συμβατικών αλυσίδων τροφίμων, όπως τα σούπερ μάρκετ 

(McMichael 2014, 2015).  

Γίνεται κατανοητό πως η Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση εμπεριέχει και τη 

διάσταση της κρίσης στα τρόφιμα, επισωρεύοντας τις αρνητικές συνέπειες αυτής της 

κρίσης στους ίδιους τους ανθρώπους, στις οικογένειές τους, από τη στιγμή που οι 

φτωχοί δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, καθότι δεν μπορούν να 

καλύψουν  το κόστος αυτών των προϊόντων (Friedman, 1995: 54).  Η αβεβαιότητα 

και η επισφάλεια αυτή θα ενισχυθεί στο μέλλον, όπως εξάλλου διαβεβαιώνουν 

Παγκόσμιοι Οργανισμοί (OECD & FAO, 2015). Επίσης, οι Brunori και Guarino 

(2010) επισημαίνουν πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια απροθυμία από την 

πλευρά των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα. Αυτή η τάση εντοπίζεται στις 

χαμηλές εισοδηματικές τάξεις χωρίς να αποκλείει και τμήματα καταναλωτών της 

μεσαίας τάξης που έχουν επηρεαστεί από την Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση. 

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως έχει παρατηρηθεί αύξηση στην αγορά φθηνών 

τροφίμων από εκπτωτικά είδη λιανικού εμπορίου ενώ παράλληλα παρατηρείται και 

μια αύξηση σε ποιοτικά, υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα (Bostrom & Klintman, 

2009).  

 

1.3.2   Πολιτική κρίση 
 

 Από ό,τι έχει ειπωθεί μέχρι στιγμής φαίνεται πως οι κανόνες της αγοράς 

έχουν διεισδύσει και κατά κάποιο τρόπο αντικαταστήσει τους πολιτικούς θεσμούς και 

τις δημοκρατικές διαδικασίες. Το κράτος και οι θεσμοί του βρίσκονται σε κρίση, 

οδηγώντας τους πολίτες σε πολιτική αποστασιοποίηση και αποχή από τη συμμετοχή 

στην πολιτική διαδικασία (Castells et al., 2012). Οι πολίτες πλέον εκλαμβάνονται και 

αντιμετωπίζονται ως καταναλωτικά όντα, για αυτό και οι μελετητές χαρακτηρίζουν 

τη σημερινή κοινωνία ως «κοινωνία των καταναλωτών» (Bauman, 2013). Και αυτό 



24 
 

γιατί η ζωή των πολιτών περιστρέφεται γύρω από την κατανάλωση αγαθών, 

υπηρεσιών κ.α., αποξενώνοντας τους ανθρώπους από την πολιτική. Αυτή η νέα φάση 

της ανθρώπινης ιστορίας καθοδηγείται από τη νέα ελίτ του παγκόσμιου 

καπιταλισμού, στη σύνθεση της οποίας συμμετέχουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 

με τα στελέχη τους (Friedmann, 1995; McMichael, 2014; 2015). Η εργατική τάξη, η 

κινητήρια δύναμη των κινημάτων κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 έχασε όχι μόνο 

την αίγλη και την διαπραγματευτική της δύναμη αλλά και την ικανότητά της να 

επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Bauman, 2004). Η αγορά εργασίας 

κατακερματίστηκε, έγινε επισφαλής δίνοντας υπέρμετρη αξία στον τομέα των 

υπηρεσιών (Bauman, 2004). Γίνεται φανερό πως το «παλιό μοντέλο» ανάπτυξης δεν 

είναι συμβατό με την οργάνωση του «νέου» μοντέλου ανάπτυξης του 21 αιώνα, το 

οποίο διοικείται από πολυεθνικές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Αντίστοιχα, 

οι αγρότες και οι παραγωγοί μικρής κλίμακας έχουν επίσης ενσωματωθεί σε έναν 

σύγχρονο τρόπο οργάνωσης, τροποποιώντας ριζικά τον παραδοσιακό τρόπο 

καλλιέργειας ύστερα από την άνοδο των πολυεθνικών αγρο-τροφικών εταιρειών. Ο 

τρόπος παραγωγής εντατικοποιήθηκε δημιουργώντας χωρικές ανισότητες ενώ οι 

φυσικοί πόροι σφετερίστηκαν ή/και υποβαθμίστηκαν (Friedmann, 1995: 54). Η 

διαπραγματευτική ισχύς των αγροτών περιορίστηκε, ενώ η πολιτική και οι αποφάσεις 

για τα τρόφιμα δεν επηρεάζονται πλέον από τους παραγωγούς.  Η παρέμβαση του 

κράτους και μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων (Friedmann, 1995: 54), αντανακλά 

τον διπλό σκοπό της παραγωγής τροφίμων στο σύγχρονο αγρο-τροφικό σύστημα. Η 

παραγωγή τροφής αποτελεί ένα μέσο αναπαραγωγής κεφαλαίου αλλά επίσης είναι 

αναγκαία για την αέναη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων για τους εργαζόμενους 

και τους καταναλωτές (Friedmann, 1995: 55; van der Ploeg, 2010). 

  

1.3.3. Η Κοινωνικο-πολιτισμική Κρίση 
 

  Η οικονομική κρίση ενίσχυσε τη φτώχεια, τη μετανάστευση, την ψυχολογική 

πίεση, το άγχος, την εργασιακή επισφάλεια και την οικονομική αβεβαιότητα. Σε 

συνδυασμό με την πολιτική κρίση (με τη μορφή της λήψης αποφάσεων σε κεντρικό 

επίπεδο και με μη δημοκρατικούς όρους), εντάθηκαν προβλήματα κοινωνικού και 

πολιτισμικού χαρακτήρα (Vittori, 2019). Σύμφωνα με την Sassen (2013) η 

αυξανόμενη φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο, η εμφάνιση νέων ασθενειών, η έλλειψη 

αποτελεσματικών κυβερνήσεων, οι πόλεμοι και η διαφθορά οδηγούν ένα μεγάλο 
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μέρος του πληθυσμού, κυρίως σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, στην 

εξαθλίωση από τη στιγμή που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους 

ανάγκες.   

 

  Οι επιπτώσεις της Οικονομικής Ύφεσης παρατηρούνται, όχι μόνο σε μακρο-

επίπεδο αλλά και σε μικρο-επίπεδο. Πράγματι, ιδιαίτερα σε χώρες του Τρίτου 

Κόσμου, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, η απομόνωση, ο αποκλεισμός και η 

περιθωριοποίηση αποδυνάμωσαν τις παραδοσιακές αξίες των ανθρώπων. Αυτή η 

περιθωριοποίηση έδωσε ώθηση σε ένα νέο σύστημα αξιών ιδιαίτερα στους νέους, οι 

οποίοι στερούνται το δικαίωμα να ζήσουν και να σχεδιάσουν το μέλλον τους όπως 

πραγματικά επιθυμούν. Παρατηρείται λοιπόν ένα είδος επανεπιβίωσης του 

παρελθόντος σε έννοιες και πρακτικές που αφορούν την αμοιβαιότητα και τη 

συνεργασία, έννοιες και πρακτικές οι οποίες υποτιμήθηκαν κατά την εξάπλωση της 

νεωτερικότητας και του καταναλωτισμού τις τελευταίες τρείς δεκαετίες (Forno and 

Graziano, 2014).  

 Σε χώρες της Ευρώπης αλλά και του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι οποίες 

αντιτάσσονται στο κυρίαρχο αγρο-τροφικό σύστημα παραγωγής παρατηρούνται 

προσπάθειες επανασύνδεσης των ανθρώπων και της ευρύτερης κοινωνίας με τη 

φύση, καθώς και μορφές αντίστασης στην αλλοτρίωση των εργασιακών σχέσεων. Το 

πολιτισμικό μοντέλο της «απο-ανάπτυξης» (de-growth)
3
 συνδέθηκε με αυτές τις 

διαδικασίες, αλλά και με άλλες αντίστοιχες σε διεθνές επίπεδο. Υποστηρίχθηκε από 

ανθρώπους με διαφορετικές πνευματικές καταβολές και φιλοσοφία ζωής, οι οποίοι 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτικά ρεύματα στον χώρο των κινημάτων. Το 

μοντέλο αυτό επέκρινε τη στρεβλή επιβολή στις χώρες του παγκόσμιου Νότου ενός 

μοντέλου ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί από τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες 

(Schneider et al., 2010: 511).  

 Η αντίδραση στο πρότυπο της μαζικής τυποποιημένης παραγωγής, 

εκδηλώνεται κάποιες φορές με βάση την πολιτική συμπεριφορά των καταναλωτών. 

Οι «πολιτικοί καταναλωτές» (political consumers)
4 δεν ενδιαφέρονται μόνο για τις 

                                                             
3 Το παράδειγμα της «απο-ανάπτυξης» (degrowth) διαμηνύει πως «η συρρίκνωση της παραγωγής και 

της κατανάλωσης μπορεί να αυξήσει την ευημερία των ανθρώπων, βοηθώντας παράλληλα στην 

εδραίωση βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης και στην περιβαλλοντική ισορροπία στον πλανήτη, 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (Schneider et al., 2010, 512).  
4 Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει δοθεί από τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα και σύμφωνα με τους Forno 

& Graziano (2014) είναι εκείνοι οι καταναλωτές οι οποίοι δεν αγοράζουν αποκλειστικά για την 

προσωπική τους απόλαυση αλλά λαμβάνουν υπόψη τους τις συνθήκες παραγωγής και εργασίας των 
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τιμές των προϊόντων και την προσωπική τους ικανοποίηση, αλλά λαμβάνουν υπόψη 

και τις συνθήκες παραγωγής και εργασίας των αγαθών που καταναλώνουν (Forno & 

Graziano, 2014: 140). Συνεπώς, η έννοια του πολιτικού καταναλωτισμού περιγράφει 

και μια μορφή ακτιβισμού  στη βάση της αγοράς όπου οι πολίτες χρησιμοποιούν τα 

χρήματά τους για να επιλέγουν πολιτικά, υπερασπίζοντας μικρής κλίμακας αγρότες, 

οικολογικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων 

που δεν εξαρτώνται από εταιρείες και άρα χωρίς να στηρίζουν συνειδητά κερδοφόρες 

εκμεταλλευτικές επιχειρήσεις (Lorenzini, 2019: 133). Επίσης, αναπτύσσονται και 

οργανωμένες διαμαρτυρίες, εναλλακτικά αγρο-τροφικά κινήματα και δίκτυα τα οποία 

επαναξιολογούν πρακτικές όπως η αλληλεγγύη, η διάθεση προϊόντων χωρίς 

μεσάζοντες, η τοπική παραγωγή και η διάθεση αγροτικών προϊόντων από μικρούς 

τοπικούς παραγωγούς, με άλλα λόγια προσπαθούν να επανασυνδέσουν τους πολίτες 

με το τοπικό περιβάλλον και την τοπική προέλευση των τροφίμων (Forno & 

Graziano, 2014: 141-142). Οι προτάσεις αυτές προσφέρουν μια εναλλακτική πρόταση 

στο ήδη υπάρχον κοινωνικο-πολιτικό και οικονομικό σύστημα επαναξιολογώντας 

αξίες όπως η ανταλλαγή, η αγορά μεταχειρισμένων αντικειμένων, η παραγωγή 

τοπικών προϊόντων κ.ο.κ. Επιπλέον αυτές οι πρακτικές αποσκοπούν στην 

επανασύνδεση των κοινοτήτων και στην ενσωμάτωση των πολιτών σε μικρής 

κλίμακας κοινωνικά δίκτυα. Πριν όμως περιγράψω τα εναλλακτικά αυτά κινήματα 

είναι απαραίτητο να εξετάσουμε άλλη μια διάσταση της Παγκόσμιας Οικονομικής 

Ύφεσης, τις επιπτώσεις της στο Περιβάλλον.     

            

1.3.4 Η περιβαλλοντική κρίση 

 

 Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μέλλον του πλανήτη καθώς και η 

ανησυχία τους για τα περιβαλλοντικά ζητήματα φαίνεται να διογκώνεται, μιας και 

από τη δεκαετία του ’70 περιβαλλοντολόγοι και άλλοι επιστήμονες προειδοποιούν για 

τη συνεχιζόμενη εξάπλωση απειλητικών ατμοσφαιρικών ρύπων λόγω της 

εκβιομηχάνισης και τον κίνδυνο ολοκληρωτικής υποβάθμισης τόσο των εδαφών όσο 

και της βιόσφαιρας (Vittori, 2019: 35).  Πρόκειται βέβαια για το αποτέλεσμα ενός 

                                                                                                                                                                               
αγαθών που καταναλώνουν. Είναι πολιτικά συνειδητοποιημένοι, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που τους 

αναλογεί στην ευρύτερη διαδικασία παραγωγής και χρήσης των αγαθών (Forno & Graziano, 2014: 

140). 
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μοντέλου ανάπτυξης  για το οποίο ήδη η έκθεση του Club της Ρώμης το 1970 μας 

προειδοποιούσε ότι είναι μη βιώσιμο, καθώς στηρίζεται στην ιδέα της διαρκούς 

μεγέθυνσης, τη στιγμή που οι πόροι του πλανήτη είναι πεπερασμένοι. Αφετέρου, η 

έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης
5
 (sustainable development), τις ρίζες της οποίας 

έθεσε η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, εδώ και 

δεκαετίες, έκανε λόγο για την υπερ-εκμετάλλευση και κατάχρηση των 

περιβαλλοντικών πόρων ως μια κατάσταση που πρέπει να ελέγξουμε, έτσι ώστε τα 

παιδιά μας να μην κληρονομήσουν έναν περιβαλλοντικά κατεστραμμένο πλανήτη, 

χωρίς βέβαια να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.  

Από τη δεκαετία του’60 μάλιστα έκαναν την εμφάνισή τους νέα κοινωνικά 

κινήματα καθώς και κινήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης (Kousis, 1999; Kousis et 

al., 2008; Mertig & Dunlap, 2001) ενώ τα αιτήματα αυτών των κινημάτων συνέβαλαν 

στη συνειδητοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του παγκόσμιου συστήματος 

παραγωγής. Μέσα από διαμαρτυρίες, μποϊκοτάζ και ενημέρωση του κοινού, η 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έχει ωθήσει τους πολίτες να σκέφτονται σοβαρά τη 

βιωσιμότητα όχι μόνο τη δική τους αλλά και του πλανήτη. Πολλά από τα κινήματα 

αυτά δραστηριοποιούνται πολιτικά αναπτύσσοντας οργανωτικές δεξιότητες και 

τακτικές για τον τρόπο κινητοποίησής τους, προωθώντας στην κοινή γνώμη ένα ευρύ 

φάσμα αιτημάτων που αφορούν την περιβαλλοντική μεταρρύθμιση και τη διατροφική 

κυριαρχία, τη βιώσιμη γεωργία και οικολογία καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με 

το δίκαιο εμπόριο και τα τοπικά εναλλακτικά διατροφικά δίκτυα (Holt-Gimenez & 

Shattuck, 2011).    

  Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να αναφέρω πως ο ριζοσπαστικός λόγος 

των κινημάτων κατά του υφιστάμενου διατροφικού καθεστώτος επικεντρώνεται 

κυρίως γύρω από την έννοια της διατροφικής κυριαρχίας, η οποία αφορά το δικαίωμα 

των λαών να καθορίζουν τα δικά τους τρόφιμα αλλά και τον δικό τους τρόπο 

καλλιέργειας (Holt-Gimenez & Shattuck, 2011). Πρωτεργάτες του κινήματος της 

διατροφικής κυριαρχίας είναι το Βραζιλιάνικο αγροτικό κίνημα La Via Campesina, 

το οποίο αγωνίζεται για το δικαίωμα όλων επί των τροφίμων, επικαλούμενο τον 

                                                             
5 Ο όρος της βιώσιμης/αειφορικής ανάπτυξης (sustainable development) τέθηκε για πρώτη φορά στην 

Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1987, υπό την προεδρία της 

πρωθυπουργού της Νορβηγίας Brundtland  (η έκθεση Επιτροπής για τον αειφορικό τρόπο ανάπτυξης 

έμεινε γνωστή ως Έκθεση Brundtland) και τη συμμετοχή 21 εκπροσώπων εθνών και φορέων. Η 

έκθεση είχε τον τίτλο «Το Κοινό μας Μέλλον» (Our Common Future) και σκοπός της ήταν η αλλαγή 

της μέχρι τότε αναπτυξιακής πολιτικής (Δαουτόπουλος κ.ά, 2005:227).  
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εκδημοκρατισμό του διατροφικού καθεστώτος υπέρ των φτωχών και των 

υποβαθμισμένων πληθυσμών (Holt-Gimenez & Shattuck, 2011: 128).  Επίσης, ήδη 

από τη δεκαετία του ’60 έκαναν την εμφάνισή τους διεθνικές περιβαλλοντικές 

οργανώσεις όπως η Greenpeace, το WWF κ.ά, τα αιτήματα των οποίων δεν έχουν 

αποκλειστικά  ταξικό χαρακτήρα με στόχο την πολιτική σύγκρουση (Μποτετζάγιας, 

2008: 141). Επιπλέον, η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή αποτελεί 

την πρώτη οικουμενική, νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα και 

κατά συνέπεια για την προστασία του περιβάλλοντος (European Commission, 2020.) 

Έχοντας στο πλευρό τους την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τα 

περιβαλλοντικά κινήματα αποτελούν πλέον κεντρικό άξονα διαμαρτυρίας σε 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. 

Συνοψίζοντας, τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες έχουν επισημάνει το 

καταστροφικό ανθρωπογενές αποτύπωμα των σύγχρονων κοινωνιών στο περιβάλλον. 

Η επέμβαση του ανθρώπου στον πλανήτη σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής με 

κομβικά σημεία την άκρατη εντατικοποίηση του παγκόσμιου οικονομικού 

συστήματος παραγωγής από το Β Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα.  Αναφέρονται στην 

λεγόμενη «Ανθρωπόκαινο» εποχή όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα ώθησε τους 

ρυθμούς εξαφάνισης των ζώων και των φυτών πολύ πιο πάνω από το μακροπρόθεσμο 

μέσο όρο, αύξησε τα επίπεδα θέρμανσης του πλανήτη, απέθεσε μεγάλες ποσότητες 

πλαστικού στους ωκεανούς και τους υδάτινους πόρους, διπλασίασε το άζωτο και τον 

φώσφορο στο έδαφος με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κ.λπ. (Dalby, 

2007). Εν κατακλείδι, η έννοια της «Ανθρωπόκαινου» εποχής σηματοδοτεί μια νέα 

περίοδο κατά την οποία η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη 

για παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή (Dalby, 2007). 

           

1.4 Συμπεράσματα 
 

 Η περιβαλλοντική κρίση αλλά και η οικονομική επιβάρυνση του γεωργικού 

τομέα λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου τη δεκαετία του ’70 ήταν η 

κινητήρια δύναμη για την εύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στη γεωργία. Την 

περίοδο εκείνη αλλά κυρίως από το ’80 και μετά επικρατεί στο προσκήνιο μια έντονη 

αμφισβήτηση της πολιτικής των τροφίμων εξαιτίας της εκμηχάνισης της γεωργίας και 

της ερημοποίησης της υπαίθρου. Η συστηματική χρήση γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών, η εμπορευματοποίηση επεξεργασμένων τροφών επιζήμιων για την 
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υγεία, η κακή ποιότητα των συσκευασμένων προϊόντων, η οικονομική ανέχεια που 

εκτοξεύτηκε με την άνοδο της τιμής σε βασικές τροφές, εξαιτίας του άνισου 

συστήματος παραγωγής και διανομής τροφίμων, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 

για τον πλανήτη όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.ά αποτελούν μερικά ακόμα 

αίτια αμφισβήτησης του παγκοσμιοποιημένου διατροφικού συστήματος.   

  Έτσι λοιπόν η οικονομική ύφεση όλων αυτών των χρόνων, η αποτυχία της 

διατροφικής επάρκειας παγκοσμίως, η διόγκωση των οικολογικών προβλημάτων, η 

φτώχια, η χρόνια στέρηση και ο υποσιτισμός σε αναπτυσσόμενες περιοχές του 

πλανήτη, η μαζική τυποποίηση των προϊόντων κ.ά., επέφεραν την ανησυχία 

διαφόρων περιβαλλοντικών οργανώσεων, οικολογικών και κοινωνικών κινημάτων, 

τα οποία οργανώνονται από τα κάτω και προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση στα 

προβλήματα και τα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει το παραγωγιστικό μοντέλο 

ανάπτυξης της γεωργίας. Παρά τις δράσεις και τις διαμαρτυρίες των κοινωνικών 

κινημάτων ενάντια στις διαδικασίες επέκτασης της εκβιομηχάνισης, ολόκληρο το 

αγρο-τροφικό καθεστώς συνεχίζει να περιθωριοποιεί μικρούς παραγωγούς και 

καλλιεργητές, καθιστώντας τους εξαρτημένους από τις αποφάσεις και τις πολιτικές 

που η ίδια η βιομηχανία τροφίμων επιβάλλει κάθε φορά. Τα αιτήματα αυτά αφορούν 

έννοιες όπως της διατροφικής κυριαρχίας, της από-ανάπτυξης, της βιωσιμότητας, του 

πολιτικού καταναλωτισμού. Πρόκειται για πολιτικές θέσεις και στάσεις ζωής, στο 

πλαίσιο των οποίων, αγρότες, παραγωγοί και απλοί άνθρωποι αποφασίζουν και 

συνδιαμορφώνουν ιδέες, οργανώνονται στη βάση σχεδίασης ανάπτυξης στρατηγικών 

επιβίωσης, προσπαθώντας να επιτύχουν έναν τρόπο ζωής και καθημερινότητας που οι 

ίδιοι θα έχουν επιλέξει. Όπως για παράδειγμα οι διατροφικές τους συνήθειες, 

βιώσιμες καλλιεργητικές μέθοδοι και πρακτικές ενάντια στη συνεχή μεταφορά σε 

απομακρυσμένα από τον τόπο παραγωγής και προέλευσης προϊόντων. Πρόκειται 

ίσως για μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τους στόχους που έχουν θέσει 

νέα κοινωνικά και εναλλακτικά κινήματα και τους οποίους θα συναντήσουμε 

αναλυτικά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Συνεπώς, στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα 

γίνει εκτενής αναφορά στην έννοια της Διατροφικής Κυριαρχίας και φυσικά στα 

Εναλλακτικά Αγρο-τροφικά Δίκτυα (ΕΑΔ) τα οποία και αποτελούν κορωνίδα της 

συζήτησης για την ταύτισή τους με τα όσα η Διατροφική Κυριαρχία πρεσβεύει και 

διεκδικεί.  
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2ο  Κεφάλαιο: Διατροφική Κυριαρχία και η Γέννηση 

των Εναλλακτικών Αγρο-τροφικών Δικτύων (ΕΑΔ) 
 

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο πως το σημερινό αγρο-τροφικό 

σύμπλεγμα βρίσκεται σε κρίση γεγονός που επιφέρει περιβαλλοντικές, κοινωνικο-

οικονομικές και πολιτισμικές επιπτώσεις κυρίως στον αγροτικό τομέα των χωρών του 

Τρίτου Κόσμου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα διερευνήσουμε προτάσεις αντίστασης και 

αμφισβήτησης ως προς το παγκοσμιοποιημένο αγρο-τροφικό σύμπλεγμα οι οποίες 

δεν έχουν απαραίτητα συγκρουσιακή υπόσταση. Τα Εναλλακτικά Αγρο-τροφικά 

Δίκτυα (ΕΑΔ) επιλέγουν συγκεκριμένες μορφές δράσης (Lorenzini & Huber, 2020) 

που προκύπτουν μέσα από ένα σύνθετο θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο 

και διαμορφώνει τους εκάστοτε δρώντες, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν 

και φυσικά τις αποφάσεις που θα πάρουν. Η μελέτη των εναλλακτικών οργανώσεων 

δράσης έχει δείξει ότι συχνά οι πολιτικές αντιπαλότητες μπορούν να παρουσιάζονται 

ως εναλλακτικές όπου πιθανά να οδηγήσουν στο μετασχηματισμό μιας κατάστασης ή 

στην άμεση κοινωνική δράση με στόχο την παροχή υπηρεσιών ή τη διευθέτηση 

προβλημάτων που το κράτος δεν δύναται να αντιμετωπίσει (Lorenzini & Huber, 

2020: 3). Στην ίδια λογική τα ΕΑΔ προσπαθούν να γνωστοποιήσουν στην κοινή 

γνώμη προβληματισμούς για το φιλελεύθερο αγρο-τροφικό σύστημα, τονίζοντας 

μέσα από συνεχείς δράσεις την αναγκαιότητα για την  κοινωνική αλλαγή  (Lorenzini 

& Huber, 2020: 4). Τα ΕΑΔ λοιπόν προσπαθούν να αμφισβητήσουν, να 

αντιμετωπίσουν και πιθανώς ακόμα να ελαττώσουν ένα ή και περισσότερα αρνητικά 

φαινόμενα του συμβατικού αγρο-τροφικού συστήματος (Huber & Lorenzini, 2020: 

5). Οι Hendrickson και Heffernan (2002) υποστηρίζουν για παράδειγμα, ότι το 

παγκόσμιο αγρο-τροφικό σύμπλεγμα έχει ορισμένα «τρωτά» σημεία, τα οποία 

προσφέρουν τη δυνατότητα σε αγρότες, εργαζόμενους και καταναλωτές να 

αναπτύξουν εναλλακτικές δομές. Οι εναλλακτικές αυτές δράσεις από τα κάτω ή 

αλλιώς τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα ή κινήματα  αναφέρονται πλέον στην 

έννοια της Διατροφικής Κυριαρχίας (ΔΚ) και όχι σε αυτήν της επισιτιστικής 

ασφάλειας η οποία όπως περιέγραψα παραπάνω αποτελεί μέρος της κρίσης του 

σημερινού αγρο-τροφικού συστήματος.  
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2.1. Διαμάχη γύρω από την τροφή 
 

 Για να καταλάβουμε καλύτερα τη δυναμική γύρω από την παραγωγή και τη 

διάθεση τροφίμων τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικό να αναζητήσουμε την 

ιστορική εξέλιξη του αγρο-τροφικού συστήματος πριν προβούμε στην εννοιολόγηση 

της Διατροφικής Κυριαρχίας και των εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων και τη 

συμβολή τους στα αδιέξοδα του σημερινού αγρο-τροφικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα σε αυτή την ενότητα θα δούμε την εξέλιξη του παγκόσμιου αγρο-

διατροφικού συστήματος μέχρι εκείνο το σημείο που η βιώσιμη γεωργία (sustainable 

agriculture) εκλαμβάνεται ως ένα εναλλακτικό παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης.  

 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η εξέλιξη του σημερινού αγρο-τροφικού 

συστήματος μπορεί να προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες ιστορικές 

περιόδους. Για παράδειγμα, η πρώτη ιστορική περίοδος είναι αυτή του 

«εκσυγχρονισμού» [modernization period], η επόμενη είναι η λεγόμενη «στροφή 

στην ποιότητα», η τρίτη αφορά στη «θεσμοθέτηση της οργανικής/βιολογικής 

γεωργίας» και η τελευταία που αφορά στη «μετα-οργανική/βιολογική περίοδο στη 

γεωργία» κατά την οποία μιλάμε για την πολιτικοποίηση της τροφής και συνεπώς την 

εμφάνιση εννοιών όπως η Διατροφική Κυριαρχία και εναλλακτικών κινημάτων που 

αφορούν την τροφή. 

 

α. Εκσυγχρονισμός: από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

έως και τη δεκαετία του 1980 
 

  Ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας έχει επέλθει ήδη από το δεύτερο μισό του 

20
ου

 αιώνα, όταν παρατηρείται συστηματικά η εντυπωσιακή άνοδος των γεωργικών 

εξαγωγών σε όλον τον κόσμο λόγω της υψηλής παραγωγικότητας, της 

συγκεντροποίησης και εξειδίκευσης της παραγωγής και συνεπώς της 

εντατικοποίησης της εργασίας στην ύπαιθρο (Dholakia & Dholakia, 1992: 1). 

Επικρατούν οι «επιχειρηματίες αγρότες» ενώ οι αγρότες μικρής κλίμακας 

περιθωριοποιούνται (Woods, 2011 ). Συγκεκριμένα, για τον εκσυγχρονισμό της 

αγροτικής παραγωγής κύριο λόγο παίζει η επιστήμη της βιοτεχνολογίας με τη 

βοήθεια της οποίας έχουμε τη δημιουργία υβριδίων-σπόρων για την αύξηση της 
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παραγωγής, την χρησιμοποίηση τεχνολογικά αναπτυγμένων μηχανημάτων για τη 

συγκομιδή της σοδειάς, την άρδευση και φυσικά την ενσωμάτωση και την 

εκτεταμένη χρήση των χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη γεωργία, 

χαρακτηριστικά δηλαδή της Πράσινης Επανάστασης (Dholakia & Dholakia, 1992: 1). 

Σημαντικό όμως ρόλο στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

διαδραμάτισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και 

τα κορπορατιστικά μοντέλα αγροτικής πολιτικής τα οποία εφαρμόστηκαν και σε 

εθνικό επίπεδο. Η κατάσταση αυτή σήμαινε την απόλυτη ενσωμάτωση και ένταξη της 

γεωργίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης  (Gray, 2000: 32). 

    

β. Η στροφή στην ποιότητα  

   
  Μετά τις μεγάλες διατροφικές κρίσεις (π.χ. σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια), τα 

γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, διαδικασίες οι οποίες οφείλονται στον 

παραγωγιστικό τρόπο παραγωγής των τροφίμων, μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών 

των αναπτυγμένων κυρίως χωρών, έθεσαν το ζήτημα της παραγωγής ποιοτικών, 

ασφαλών και υγιεινών τροφίμων (Patel, 2009) με τη μορφή διαμαρτυριών. Αυτές οι 

διαμαρτυρίες οδήγησαν σε μια σύμπραξη, στο τέλος της δεκαετίας του 1990, μεταξύ 

του συμβατικού και εναλλακτικού προτύπου παραγωγής τροφής οδηγώντας στη 

δημιουργία κινημάτων όπως το Ιταλικό κίνημα «βραδυφαγίας» SLOW FOOD. 

Σύμφωνα με την Siniscalchi (2013) λέξεις όπως «καθαρό», «δίκαιο» και «καλό», 

είναι βαθιά συνυφασμένες με την εξέλιξη και τις φιλοσοφικές παραδοχές του 

κινήματος Slow Food. Η πρωτοβουλία άλλωστε για τη δημιουργία του εν λόγω 

κινήματος συστάθηκε ύστερα από την αποδοχή και κατανόηση των ανησυχιών για 

την προέλευση και ποιότητα της τροφής από τους καταναλωτές, τις συνέπειες που 

έχει στο περιβάλλον ο εντατικός τρόπος παραγωγής, την περιθωριοποίηση των 

μικρών παραγωγών και των τοπικών κοινοτήτων (Siniscalchi, 2013: 297). Η 

αντίσταση στο παγκοσμιοποιημένο αγρο-τροφικό σύστημα δεν είναι κατ’ ανάγκη 

συγκρουσιακή όπως εξάλλου διαπιστώνει κανείς από το κίνημα SLOW FOOD. 

Επιπλέον, αυτό που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη περίοδο είναι πως πλέον οι 

αγροτικές πολιτικές κυρίως στην Ευρώπη εστιάζουν στην ποιότητα και ασφάλεια των 

τροφίμων και όχι στην επιδότηση και αύξησης της παραγωγής τροφίμων.  
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γ. Θεσμοθέτηση της Οργανικής-Βιολογικής Γεωργίας 
 

 Η οργανική-βιολογική γεωργία παρουσιάζεται συχνά ως ο διαμετρικά 

αντίθετος πόλος της συμβατικής, παραγωγιστικής γεωργίας (Woods, 2011: 100-131). 

Η επίσημη θεσμοθέτηση του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε υπό τον αριθμό 1092/91 κανονισμό 

του Ευρωπαϊκού συμβουλίου της ΕΟΚ στις 24 Ιουνίου 1991 «περί του βιολογικού 

τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 

προϊόντα και στα είδη διατροφής» (Κανονισμός ΕΟΚ, 1991). Η εν λόγω απόφαση 

ενσωματώνει την προτίμηση των καταναλωτών για περισσότερα «γεωργικά προϊόντα 

και είδη διατροφής βιολογικής παραγωγής με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα 

αγορά για τα γεωργικά προϊόντα. Αυτός ο τρόπος παραγωγής μπορεί να συμβάλει 

στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης γεωργικών 

προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη της υπαίθρου» 

(Κανονισμός ΕΟΚ, 1991). Με τη θεσμοθέτηση της βιολογικής γεωργίας 

εφαρμόζονται, σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, κανονισμοί και πρακτικές φιλικές ως 

προς την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση των τροφίμων.  

 

δ. Η μετα-βιολογική περίοδος, η «στροφή» προς την 

πολιτικοποίηση της τροφής (ΔΚ και εξάπλωση εναλλακτικών 

κινημάτων τροφής) 
 

  Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά, εκτυλίσσεται σε πολιτικο-

κοινωνικό πλαίσιο, ένας αγώνας διεκδικήσεων και διαμαρτυριών ενάντια στο αγρο-

τροφικό σύστημα και τις συνέπειες που έχει επιφέρει σε περιβαλλοντικό, οικονομικό 

και πολιτισμικό επίπεδο από την πλευρά κυρίως αγανακτισμένων αγροτικών ομάδων 

και κοινοτήτων όπως το αγροτικό κίνημα στη Λατινική Αμερική, La Via Campesina, 

το κίνημα της «βραδυφαγίας» αυτό της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας και 

πολλά άλλα, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της ΔΚ, όπως θα δούμε 

παρακάτω (Patel, 2009).  

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που κατά τη μετα-βιολογική περίοδο, κατά την οποία 

κάνουν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους στο προσκήνιο τα πρώτα εναλλακτικά αγρο-

τροφικά δίκτυα (ΕΑΔ). Τα ΕΑΔ, πρεσβεύουν ιδέες όπως το δικαίωμα για πρόσβαση 
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όλων των ανθρώπων σε επαρκή, ποιοτικό φαγητό, ενώ βασικό μέλημά τους είναι η 

διατήρηση των αγροτικών κοινοτήτων και της αγροτικής ταυτότητας. Σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία τις δυο τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε εξαιρετικά 

εντυπωσιακή άνοδος τοπικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση τοπικών και μικρών 

παραγωγών όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο (Γριτζάς, 

Καβουλάκος και Τζέκου, 2015). Παραδείγματα αποτελούν: η Κοινοτικά 

Υποστηριζόμενη Γεωργία (Janssen 2010; Lang 2010; Nost 2014), η ένωση για τη 

διατήρηση μικρών παραγωγών, τα εβδομαδιαία κουτιά (Brown, Dury & Holdsworth, 

2009; Neilson & McKenzie, 2016), οι απευθείας πωλήσεις, οι αγορές 

παραγωγών/λαϊκές αγορές (Holloway & Kneafsey, 2000; Vignali et al. 2006), 

οργανικά προϊόντα, ομάδες αγορών αλληλεγγύης καθώς επίσης και διαδικτυακές 

πωλήσεις τροφίμων (Signori et al., 2015). Ο στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι 

να αμφισβητήσουν το συμβατικό αγρο-τροφικό σύστημα, επιχειρώντας να 

αναστείλουν, όσο το δυνατό περισσότερο την πρωτοκαθεδρία και τη δυναμική των 

μεγάλων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων (σούπερ μάρκετ). Οι νέες αυτές 

πρωτοβουλίες ποικίλων τοπικών οργανώσεων θεωρήθηκαν αρχικά, και σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία, ως «τοπικά διατροφικά δίκτυα» ή αλλιώς έως ΕΑΔ, τα οποία και 

βρέθηκαν στο επίκεντρο θέτοντας δυναμικά τον επαναπροσδιορισμό της αξίας για 

την παραγωγή ποιοτικών και θρεπτικών και οικολογικών τροφίμων (Goodman & 

DuPuis, 2002; Goodman et al., 2013; Hinrichs 2000, 2003).    

 Η σύντομη αλλά ουσιώδης ιστορική αναδρομή για το παγκόσμιο αγρο-

τροφικό σύστημα, μας βοηθά να καταλάβουμε τι ώθησε στη δημιουργία του διεθνούς 

κινήματος των LVC αλλά και άλλων εναλλακτικών κινημάτων που εστιάζουν στην 

βιώσιμη/αειφόρο εξέλιξη της παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Επομένως, τώρα 

είναι σημαντικό η συζήτηση να εστιάσει στις πιο πρόσφατες τάσεις στην παραγωγή 

και διάθεση τροφίμων. Για αυτό στην επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε τι πρεσβεύει η 

Διατροφική Κυριαρχία και κατά πόσο οι προτάσεις της ενσωματώνονται αλλά και 

εμπνέουν τα ΕΑΔ όπως αυτά παρουσιάζονται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. 

 

2.1. Η Συζήτηση για τη ΔΚ και η διακήρυξη NYELENI 
 

 Η Διατροφική Κυριαρχία ως έννοια αναφέρεται στο δικαίωμα των 

κοινοτήτων, των λαών και των κρατών να αποφασίζουν ελεύθερα για τις δικές τους 
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διατροφικές προτιμήσεις και αντίστοιχα τις πολιτικές που αφορούν τη γεωργία 

(Beuchelt & Virchow, 2012). Έτσι, οι υποστηρικτές της διατροφικής κυριαρχίας 

επισημαίνουν ότι η ενδυνάμωση της μικρής κλίμακας γεωργίας συνίσταται ως ένας 

ουσιώδης παράγοντας για την καταπολέμηση της πείνας και τη μείωση της φτώχειας 

παγκοσμίως (Beuchelt & Virchow, 2012: 259). Η Διατροφική Κυριαρχία 

εμφανίστηκε ως απάντηση απέναντι στα καθημερινά βιοποριστικά προβλήματα που 

ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες τους φτωχούς κατοίκους και τους μικρο-καλλιεργητές 

της υπαίθρου των αναπτυσσόμενων κυρίως χωρών (Patel, 2009). Συνεπώς, η έννοια 

της διατροφικής κυριαρχίας μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν ταυτίζεται άμεσα με 

το αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα της επισιτιστικής ασφάλειας, αλλά αποτελεί 

ουσιαστική μετεξέλιξή του. Το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας το οποίο θεσμικά 

έχει τεθεί ως υψίστης προτεραιότητας, είχε καθιερωθεί από την Οικουμενική 

Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήδη από το 1948, δίνοντας αργότερα 

ιδιαίτερη βαρύτητα και ώθηση για την ισχυροποίηση της διατροφικής κυριαρχίας 

στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής το 1996 ύστερα από πιέσεις των κοινωνικών 

κινημάτων για την αποτελεσματική εξάλειψη της πείνας (Beuchelt & Virchow, 2012: 

260).      

Πιο αναλυτικά, η διακήρυξη της Nyeleni, σε ένα Διεθνές Φόρουμ για τη 

Διατροφική Κυριαρχία το οποίο έλαβε χώρα στο Μάλι το 2007 αναφέρει τα εξής: 

«Εμείς, αγρότες, ψαράδες, κτηνοτρόφοι, ιθαγενείς, μετανάστες, εργάτες, γυναίκες και 

νέοι άνθρωποι, είμαστε αυτοί οι οποίοι παρέχουμε το φαγητό και είμαστε έτοιμοι/ες, 

ικανοί/ες και πρόθυμοι/ες να τροφοδοτήσουμε όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Η 

κληρονομιά μας ως αρμόδιων για την παραγωγή τροφίμων είναι καίριας σημασίας για 

το μέλλον της ανθρωπότητας. Ιδιαίτερα για την περίπτωση των γυναικών και των 

ιθαγενών, οι οποίοι ιστορικά είναι οι δημιουργοί της γνώσης που σχετίζεται με την 

τροφή, τη γεωργία και την παραδοσιακή υδατοκαλλιέργεια. Αλλά η κληρονομιά αυτή 

και η ικανότητά μας να παράγουμε υγιή, ποιοτικά και άφθονα τρόφιμα απειλείται και 

υπονομεύεται από το νεοφιλελευθερισμό και τον παγκόσμιο καπιταλισμό». 

«Διαπραγματευόμαστε λοιπόν θέματα διατροφικής κυριαρχίας προκειμένου να 

εμβαθύνουμε στη συλλογική κατανόηση, να ενδυναμώσουμε τον διάλογο ανάμεσα σε 

τομείς και ομάδες ενδιαφερόντων και να σχηματίσουμε μια ατζέντα κοινών 

στρατηγικών και δράσεων. Οι συζητήσεις μας λοιπόν έδωσαν στους καλλιεργητές 

καθώς επίσης και στους περιβαλλοντολόγους, στους καταναλωτές και στα αστικά 
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κινήματα το σθένος και την εξουσία για να αγωνιστούν υπέρ της διατροφικής 

κυριαρχίας στο Μάλι, στην υπόλοιπη Αφρική αλλά και παγκοσμίως» (Nyeleni, 2007). 

 Η σημασία λοιπόν της Διατροφικής Κυριαρχίας, όπως θα δούμε και στη 

συνέχεια, παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάδειξη μιας εναλλακτικής οπτικής που 

αφορά μια σειρά από κινηματικές δράσεις και προσπάθειες αγροτικών ενώσεων για 

την επικράτηση μιας διαφορετικής στάσης ζωής απέναντι στη φύση, στη γεωργία και 

στον τρόπο κατανάλωσης της τροφής (Patel, 2009).  

  Πέντε είναι τα καίρια σημεία της ΔΚ όπως αυτά έχουν επισημανθεί από τη 

διακήρυξη της  Nyéléni (2007) αλλά και από εκπροσώπους του κινήματος La Via 

Campesina.  

Πρώτον, εστιάζει στη σίτιση των ανθρώπων: η διατροφική κυριαρχία δίνει το 

δικαίωμα πρόσβασης σε επαρκή, υγιεινά και πολιτισμικά κατάλληλα τρόφιμα για 

όλους τους ανθρώπους και τις κοινότητες τοποθετώντας τους στο κέντρο των 

τροφίμων και της γεωργίας, απορρίπτοντας την πρόταση ότι το φαγητό είναι απλά 

ένα άλλο εμπόρευμα.   

 Δεύτερον, δίνει αξία σε όσoυς/σες παρέχουν τροφή: η διατροφική κυριαρχία 

υποστηρίζει τις συνεισφορές και σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών και των 

ανδρών που καλλιεργούν, να συλλέγουν τη σοδειά και επεξεργάζονται τα τρόφιμα, 

απορρίπτοντας τις πολιτικές και τα προγράμματα εκείνα που περιθωριοποιούν τις 

γυναίκες ενώ υποτιμούν και απειλούν τα μέσα διαβίωσής τους.     

Τρίτον, η έμφαση επικεντρώνεται όχι στις μεγάλες αγορές αλλά στην τοπικότητα των 

καλλιεργητικών και διατροφικών συστημάτων: θέτει λοιπόν η διατροφική κυριαρχία 

τους αγρότες και τους καταναλωτές στο κέντρο λήψης αποφάσεων σε θέματα 

τροφίμων˙ προστατεύει τους καταναλωτές από κακής ποιότητας και ανθυγιεινά 

τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που έχουν παραχθεί από 

διαγονιδιακούς οργανισμούς καθώς απορρίπτει κυβερνητικές δομές οι οποίες 

βασίζονται στο άδικο, διεθνές εμπόριο (Akram-Lodhi, 2015: 565). 

  Στα πλαίσια της τοπικότητας και αειφορίας δίνει έμφαση στις πρακτικές της 

αγρο-οικολογίας, η οποία ενσωματώνει κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές αρχές 

στη γεωργία (Rosset & Martinez-Torres, 2012). Ταυτόχρονα, η οικογενειακή 

εργασία, το μικρό μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, τα διαφοροποιημένα 

συστήματα γεωργίας και γνώσης καθώς και οι πολυπληθείς στρατηγικές επιβίωσης 

διατήρησαν και διατηρούν πολύπλοκα αγροτικά συστήματα καλλιέργειας. Η 

παραδοσιακή γεωργία ήταν και είναι η πολιτιστική και οικολογική βάση ανάπτυξης 
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της αγρο-οικολογίας ως επιστήμης. Κι αυτό επειδή τείνει να υποστηρίζει τα μικρά και 

διαφοροποιημένα αγροκτήματα, δίνοντας έμφαση στην ικανότητα των τοπικών 

κοινοτήτων να παράγουν και να αυξήσουν καινοτόμες συμπράξεις (Holt-Giménez & 

Altieri, 2013: 92). Όπως εξάλλου πρεσβεύει η ΔΚ, ο πλούτος της τοπικής γνώσης, της 

επιστήμης και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα, πρέπει να 

στοχεύουν σε στρατηγικές της αγρο-οικολογίας που συνδυάζουν την παραγωγικότητα 

με την προστασία των φυσικών πόρων όπως το έδαφος, το νερό, τη βιοποικιλότητα 

κ.ά., και απορρίπτει την ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων μέσω νόμων, εμπορικών 

συμβάσεων καθώς και τα καθεστώτα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. (Holt-

Giménez & Altieri, 2013: 94). Οι διαστάσεις αυτές της αγρο-οικολογίας δεν 

ενισχύουν μόνο την τοπικότητα και αειφορία των μικρών αγροτικών συστημάτων 

αλλά αποτελούν και ισχυρό εμπόδιο έναντι της καπιταλιστικής γεωργίας κάνοντας 

εμφανή θα λέγαμε μια "επιμονή της αγροτιάς" (Holt-Giménez & Altieri, 2013: 92).                                             

Τέταρτον, η διατροφική κυριαρχία βασίζεται στην οικοδόμηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων, στην τοπική γνώση των παραγωγών τροφής και στους τοπικούς τους 

οργανισμούς που διατηρούν, αναπτύσσουν και διαχειρίζονται την τοπική παραγωγή, 

αντιπαρατιθέμενοι στις παραγωγιστικές τεχνολογίες που υπονομεύουν αυτά τα 

συστήματα διατροφής     . 

Πέμπτο και τελευταίο στοιχείο που ολοκληρώνει τις αξίες της διατροφικής 

κυριαρχίας είναι η συνεργασία με τη φύση. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τα 

προτερήματα της φύσης με τη συμβολή της αγρο-οικολογίας ενισχύοντας την 

ανθεκτικότητα και συνεπώς τη βιωσιμότητα της γεωργίας αφού αποκλείει επιβλαβείς 

πρακτικές όπως αυτή της μονοκαλλιέργειας και της εντατικής κτηνοτροφικής 

παραγωγής (Akram-Lodhi, 2015: 565).  Άλλωστε, πολλά από τα παραδοσιακά αγρο-

οικοσυστήματα υπήρξαν ανθεκτικά στον χρόνο παρά τις περιβαλλοντικές αλλαγές 

και τις οικονομικές-κοινωνικές αναταραχές, αντιπροσωπεύοντας μοντέλα 

βιωσιμότητας που προωθούν την βιοποικιλότητα χωρίς τη χρησιμοποίηση εξωγενών 

εισροών (Altieri et al., 2012: 4).  

  Τα τελευταία 40 χρόνια η έννοια της ΔΚ δεν εστιάζει αποκλειστικά στην 

αυτάρκεια των τροφίμων αλλά έχει προχωρήσει και σε κοινοτικές-πολιτικές για την 

παραγωγή της τροφής με στόχο την επιρροή και την αλλαγή των δομών της αγοράς 

τροφίμων και των γεωργικών εισροών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο συγκείμενο 

(Chaifetz & Jagger, 2014: 85).  Η Διατροφική Κυριαρχία προσφέρει στα κράτη τη 

δυνατότητα να προστατεύσουν τους τοπικούς παραγωγούς από φτηνές εισαγωγές και 
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να επιβλέπουν την παραγωγή. Μια τέτοια προοπτική θα εξασφάλιζε ότι τα 

δικαιώματα χρήσης και διαχείρισης της γης, των εδαφών, του νερού, των σπόρων  και 

της βιοποικιλότητας θα παρέμενε στα χέρια αυτών που παράγουν τα τρόφιμα και όχι 

των επιχειρήσεων. Έτσι, η εφαρμογή μιας αυθεντικής αγροτικής μεταρρύθμισης 

συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της διατροφικής κυριαρχίας (Patel, 2009: 665).   

Συνεπώς, η διατροφική κυριαρχία δίνει προτεραιότητα στις τοπικές και εθνικές 

οικονομίες και αγορές και ενδυναμώνει τον αγρότη και την οικογένειά του. 

Επικεντρώνεται σε αυτό το είδος γεωργικού συστήματος που παράγει, διανέμει και 

προωθεί την κατανάλωση τροφίμων στα πλαίσια της περιβαλλοντικής, κοινωνικής 

και οικονομικής βιωσιμότητας (αειφορία). Αυτό εξάλλου αποτελεί πρόταγμα του 

κινήματος των La Via Campesina, ανάλυση του οποίου θα γίνει στο επόμενο 

κεφάλαιο και το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αγροτική μεταρρύθμιση, στη 

βιοποικιλότητα, στους μη τροποποιημένους γενετικά σπόρους, στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, στους κατοίκους της υπαίθρου και ασφαλώς στην αειφόρο γεωργία, 

αγρο-οικολογία κ.ο.κ (Patel, 2009: 665).  

Όμως, η συζήτηση για τη ΔΚ θα είχε ένα ευρύτερο όφελος για τις κοινωνίες 

του αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου στην περίπτωση που θα μπορούσε να 

εκφραστεί ή να εκπροσωπηθεί στην πράξη από άλλα αγρο-τροφικά κινήματα πέρα 

αυτού των LVC. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να 

συνεχίσουμε τη συζήτηση με τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα και να δούμε πως 

αυτά συσχετίζονται με τη ΔΚ. Θα διερευνήσω δηλαδή πως τα δίκτυα αυτά 

ενσωματώνουν και υιοθετούν προτάγματα της ΔΚ και πως τα υποκείμενα που 

συμμετέχουν σε αυτά (π.χ. αγρότες/παραγωγοί και καταναλωτές) υποδηλώνουν μια 

στροφή στον τρόπο που σκέφτονται και αντιλαμβάνονται την παραγωγή και 

κατανάλωση τροφίμων.  

 

2.2. Εναλλακτικά Αγρο-τροφικά Δίκτυα: Μια Βιβλιογραφική 

Ανασκόπηση 

 

  Όπως οι La Via Campesina (που θα εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο) έτσι 

και τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα και κινήματα «ξεπηδούν» μέσα από το 

υπάρχον πλαίσιο αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας κατά του σύγχρονου συστήματος 

παραγωγής και διάθεσης τροφίμων στις αναπτυγμένες χώρες του Βορρά αλλά και 
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στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του Νότου. Σε γενικές γραμμές, τα ΕΑΔ 

σχετίζονται με αναδυόμενα δίκτυα συνεργασίας παραγωγών, καταναλωτών και 

άλλων δρώντων υποκειμένων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εναλλακτικά ακριβώς 

επειδή αντιστέκονται στον βιομηχανοποιημένο τρόπο παραγωγής και διάθεσης 

τροφίμων (Sonnino & Marsden, 2006). Αυτές οι νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ 

παραγωγών και καταναλωτών σε τοπικό κυρίως επίπεδο, έχουν σαν απώτερο στόχο 

την επανα-τοπικοποίηση ή τον «τοπικο-προσδιορισμό» της τροφής (Goodman et al. 

2013; Renting et al. 2003). Αυτό σημαίνει πως τα δίκτυα προσπαθούν να συνδέσουν 

την τροφή με τοπικές γεωργικές πρακτικές, με τον αγροτικό χώρο, το τοπίο και τους 

τοπικούς φυσικούς πόρους (Renting et al., 2003).    

 Παρατηρούμε λοιπόν, πως με την εμφάνιση των εν λόγω διατροφικών 

δικτύων το σημερινό αγρο-τροφικό σύστημα διαιρείται σε δυο βασικές κατηγορίες 

παραγωγής: η πρώτη αφορά το βιομηχανικό, παραγωγιστικό/εταιρικό σύστημα 

(Campbell, 2009; McMichael, 2014), το οποίο όπως είδαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο χαρακτηρίζεται ως σύστημα έντασης και μεγάλης κλίμακας. Η δεύτερη και 

αναδυόμενη κατηγορία του αγρο-τροφικού συστήματος είναι αυτή που δίνει έμφαση 

στην τοπικότητα, στην εξειδίκευση παραγωγής τοπικών προϊόντων και εστιάζει στα 

περιβαλλοντικά, διαιτητικά/θρεπτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης τροφής 

(Sonnino & Marsden, 2006: 183). Επίσης, αυτά τα νέα και ταχέως αναπτυσσόμενα 

δίκτυα τροφίμων κάνουν εμφανή την παρουσία τους μέσω της αύξησης των 

πωλήσεών τους σε προϊόντα όπως αυτά του δίκαιου εμπορίου (π.χ. Ζαπατίστικος 

καφές),  βιολογικά και τοπικά προϊόντα τα οποία διατίθενται σε καταστήματα 

λιανικής όπως για παράδειγμα συνεταιρισμούς καταναλωτών (Janssen 2010; Lang 

2010; Nost 2014), αγορές παραγωγών/λαϊκές αγορές (Holloway and Kneafsey 2000; 

Vignali et al. 2006), Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, εβδομαδιαία κουτιά κ.ά. 

(Thompson & Coskuner-Balli, 2007; Ανθοπούλου και Παρταλίδου, 2015). Τα ΕΑΔ 

συνήθως συνεργάζονται με μικρούς και περιβαλλοντικά υπεύθυνους παραγωγούς και 

εμπόρους οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους στην τοπική αγορά, φυσικά με την 

υποστήριξη των καταναλωτών (Goodman et al., 2013). Τα ΕΑΔ μπορούν να 

διακριθούν σε διαφορετικές κατηγορίες. Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν όσον 

αφορά τη φυσική απόσταση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Σύμφωνα με αυτό 

το διαχωρισμό διακρίνονται σε α- δίκτυα πρόσωπο με πρόσωπο (π.χ. άμεσες αγορές, 

Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία), β- σε κοντινά δίκτυα (π.χ. αγορές παραγωγών, 
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εβδομαδιαία κουτιά) και γ- σε εκτεταμένα δίκτυα (π.χ. δίκαιο εμπόριο) (Morgan et al., 

2008). 

Επίσης, θεμελιώδης σημασία για τα ΕΑΔ, έχει η έννοια της ποιότητας, η οποία 

προσδιορίζει την κοινωνική τους υπόσταση και δομή (Goodman, 2004). Νέες 

διαστάσεις στην παροχή τροφίμων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη έχουν 

επίσης μελετηθεί. Οι Murdoch et al. (2000), αναφέρουν το αυξημένο ενδιαφέρον των 

καταναλωτών για την προέλευση των τροφίμων από το αναδυόμενο σχήμα των 

βραχειών αλυσίδων διάθεσης τροφίμων (ΒΑΔΤ) στο οποίο συμμετέχουν εκτός από 

καταναλωτές κυρίως οι αγρότες μικρής κλίμακας (Murdoch et al., 2000).  

Πέρα από την έννοια της ποιότητας, μελέτες που εξετάζουν ζητήματα 

διατροφής, έχουν ασχοληθεί με την έννοια της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η έννοια 

αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για να δώσει έμφαση στην κοινωνική διάσταση της 

οικονομικής δράσης αυτών των δικτύων, και όχι μόνο, και εστιάζει σε έναν 

περισσότερο κοινωνικά εδραιωμένο χαρακτήρα των ΕΑΔ (Forno & Graziano, 2014). 

Και εδώ, αρκετές εμπειρικές έρευνες επικεντρώνονται στα βιολογικά προϊόντα, στο 

δίκαιο εμπόριο, στα τοπικά προϊόντα, στις διαφορετικές κατηγορίες των ΕΑΔ όπως οι 

αγορές παραγωγών, η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, εβδομαδιαία κουτιά, κλπ. 

(Thompson & Coskuner-Balli, 2007). Επιπλέον, υπάρχει μια κατηγορία μελετών η 

οποία αναφέρεται στην «ποιοτική στροφή» της παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία μελετών επικεντρώνεται κυρίως στην Ευρώπη και αφορά 

έρευνες που συνδέουν την παραγωγή τροφής με τις εναλλακτικές «γεωγραφίες» 

τροφίμων δηλαδή αναφέρονται στον χώρο/τοπικότητα της παραγωγής τροφίμων 

(Lamine, 2012). Επιπρόσθετα, μια σειρά δημοσιεύσεων γύρω από τα ΕΑΔ, συνδέουν 

μελέτες «πολιτικού καταναλωτισμού» με την αυξανόμενη εμφάνιση των αγρο-

τροφικών συμμαχιών (Forno & Graziano, 2014). Σε αυτή την περίπτωση τα ΕΑΔ 

προορίζονται ως «νέοι χώροι» έκφρασης της δημοκρατίας μέσω εναλλακτικών 

διατροφικών δικτύων (Forno et al. 2015; Graziano & Forno, 2014).                                     

Τέλος, ένας άλλος σχετικός τομέας έρευνας είναι η βιώσιμη γεωργία και τα οργανικά 

προϊόντα. Όπως το δίκαιο εμπόριο, έτσι και τα οργανικά προϊόντα αποτελούν ένα 

ισχυρό και άκρως αντιπροσωπευτικό σύμβολο των ΕΑΔ. Ωστόσο, όπως θα δούμε και 

παρακάτω, τα ΕΑΔ έχουν δεχτεί έντονη κριτική για την εμπορική επιτυχία και 

επέκτασή τους εντός του συμβατικού συστήματος τροφίμων επειδή υιοθετούν 

σημάνσεις ποιότητας και ασφάλειας καθώς και ετικετών, όπως ακριβώς και τα 

συμβατικά τρόφιμα. Αυτή η τάση είναι γνωστή ως η «συμβατικοποίηση» των 
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βιολογικών προϊόντων (Fouilleux and Loconto, 2017). Προς αποφυγή ταύτισης, τα 

ΕΑΔ, καθώς και οι μικρές αγροτικές οργανώσεις, έχουν αναπτύξει εναλλακτικές 

μορφές σήμανσης των προϊόντων τους, τα λεγόμενα Συμμετοχικά Συστήματα 

Εγγύησης/Participatory Guarantee System (PGS). Αυτά τα εργαλεία πιστοποίησης 

υιοθετούνται κυρίως από τα ΕΑΔ στη Λατινική Αμερική αλλά και αλλού, 

προκειμένου να κατοχυρώσουν τη θέση τους στον χώρο της παραγωγής και διάθεσης 

βιολογικών προϊόντων από ντόπιους καλλιεργητές σε τοπικό επίπεδο. Στόχος τους 

είναι επίσης η διαφοροποίησή τους από την παγκόσμια αγορά τροφίμων 

επιτυγχάνοντας την επανασύνδεση των παραγωγών με τους καταναλωτές. Με τον 

τρόπο αυτό, αποκαθίσταται η αμοιβαία σχέση και ευθύνη απέναντι στα κοινωνικά 

υποκείμενα που συμμετέχουν στα ΕΑΔ (Fouilleux and Loconto, 2017).  

 

2.2.1. ΕΑΔ ως Κοινωνικά Κινήματα 
 

 Τις τελευταίες δυο δεκαετίες, η ακαδημαϊκή συζήτηση γύρω από τα ΕΑΔ έχει 

απασχολήσει επιστημονικούς κλάδους όπως η γεωγραφία, η κοινωνιολογία, η 

ανθρωπολογία, η γεωπονία κλπ. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αυτής της 

ενότητας, η εννοιολόγηση των ΕΑΔ σχετίζεται με την εμφάνιση δικτύων παραγωγών, 

καταναλωτών και άλλων υποκειμένων που συμμετέχουν σε αυτά, και όπου η μεταξύ 

τους συνεργασία ωθεί στη δημιουργία εναλλακτικών χώρων εφοδιασμού και 

διάθεσης τροφίμων, ενάντια στο συμβατικό τρόπο διάθεσης προϊόντων (Goodman et 

al., 2013). Μελέτες δείχνουν πως τα ΕΑΔ αποτελούν την απάντηση στα αδιέξοδα που 

δημιούργησε το συμβατικό αγρο-τροφικό σύστημα για αυτό και απώτερος στόχος 

τους είναι να δώσουν μια ουσιαστική απάντηση στις κρίσεις γύρω από την 

παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Όπως ήδη έχει διαφανεί σε 

προηγούμενη ενότητα, το παραγωγιστικό μοντέλο ανάπτυξης που υιοθέτησε ο 

γεωργικός τομέας απομάκρυνε την κατανάλωση από την παραγωγική διαδικασία 

δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες, όπου η τροφή 

παράγεται και στο τοπικό περιβάλλον λόγω της εντατικοποίησης της παραγωγής 

(Dholakia & Dholakia, 1992). Για αυτό τον λόγο, τα ΕΑΔ προσπαθούν να 

προσδιορίσουν αλλά και να ενσωματώσουν την παραγωγή τροφής σε «εναλλακτικές 

γεωγραφίες», χωρικά εντοπισμένες, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι τοπικές 

αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων (Sonnino & 

Marsden, 2006).       
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Επίσης, τα ΕΑΔ αποτελούνται από πρωτοβουλίες οι οποίες αντιστέκονται στις 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές τροφίμων δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο συμμαχίες 

μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών, κυρίως σε τοπικό επίπεδο (Goodman et al., 

2013; Renting et al., 2003), συνδέοντας κατά αυτό τον τρόπο τις γεωργικές 

πρακτικές, με το τοπικό τοπίο, τους φυσικούς πόρους και τους ανθρώπους (Renting et 

al. 2003). Τα νέα αυτά δίκτυα εφοδιασμού τροφίμων προωθούν τη λογική του 

τοπικού, του παραδοσιακού και της βιολογικής παραγωγής. Μεταδίδουν αξίες 

συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος, τη θρεπτική αξία των αγροτικών 

προϊόντων, την ασφάλεια και την ποιότητα. Επίσης, στο σημείο αυτό είναι δόκιμο να 

αναφέρω πάλι τα ζητήματα υγείας, ασφάλειας και ηθικής που αφορούν την παραγωγή 

τροφίμων, που τα ΕΑΔ προάγουν διαρκώς, ενάντια στο εξειδικευμένο, 

βιομηχανοποιημένο και τυποποιημένο προϊόν το οποίο υποστηρίζεται από το 

κυρίαρχο αγρο-τροφικό καθεστώς προϊόντων (Goodman et al., 2013). Επομένως, ως 

ΕΑΔ αναφέρονται όλα εκείνα τα δίκτυα που πρεσβεύουν τις παραπάνω αξίες, αλλά 

διαφέρουν ως προς τη δομή, το μέγεθος και τη φύση των συμμαχιών που συνάπτουν. 

Με αυτό τον προσανατολισμό, τα δίκτυα αυτά διοργανώνουν περισσότερες δράσεις 

για την αντιμετώπιση των αναγκών για τροφή με όρους βιωσιμότητας (Zhang & Barr, 

2019) σε περιόδους με αυξανόμενες ανάγκες σε διατροφή, στέγαση και υγεία, τόσο 

σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. 

Τι είναι όμως τα ΕΑΔ; Πριν προσπαθήσω να δώσω έναν ευρύτερο ορισμό για 

το τι είναι τα ΕΑΔ, είναι κρίσιμο σε αυτό το σημείο να παρουσιάσω τη διεθνή 

συζήτηση γύρω από αυτά, η οποία θα μας βοηθήσει να τα κατανοήσουμε και να τα 

ορίσουμε καλύτερα. 

 

2.2.2. Η Διεθνής Συζήτηση για τα Εναλλακτικά Αγρο-τροφικά 

Δίκτυα 
 

 Η διεθνής βιβλιογραφία γύρω από τα ΕΑΔ είναι ποικίλη και ξεκινά δειλά-

δειλά ήδη από τη δεκαετία του 1990 οπότε και παρατηρείται η τάση «στροφής προς 

την ποιότητα». Η βιβλιογραφία εκείνη την περίοδο εστιάζει στη βιώσιμη παραγωγή 

τροφίμων ενώ διαφαίνονται τα πρώτα ψήγματα των ΕΑΔ, ως δίκτυα ενάντια όχι μόνο 

στο βιομηχανοποιημένο μοντέλο παραγωγής τροφίμων, αλλά κυρίως στις συμβατικές 

αλυσίδες εφοδιασμού και διάθεσης τροφίμων (Sonnino & Marsden, 2006). Η 

γεωγραφία των ΕΑΔ επίσης ποικίλει ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος: εστιάζει 
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στη διατροφική ασφάλεια και ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, στην 

καταπολέμηση του υποσιτισμού, στην αξία της τροφής, στις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές εξωτερικότητες (Sonnino & Marsden, 2006). Επιπλέον, εκείνη την 

περίοδο, εμφανίζονται νέες προσεγγίσεις και μελέτες για την παραγωγή και διάθεση 

τροφίμων, οι οποίες προσφέρουν μια νέα οπτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου και 

των αγροτικών προϊόντων (Sonnino & Marsden, 2006). Στην περίπτωση αυτή, 

διαφαίνεται το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών να ενισχύσουν τη 

μικρής κλίμακας γεωργία και τους παραγωγούς της στα πλαίσια των χωρικά 

εστιασμένων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων (Short Food Supply Chains). Επίσης, 

έρευνες εστιάζουν στην έννοια της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπου η οικονομική 

συμπεριφορά ενσωματώνεται και επικοινωνείται από ένα πολύπλοκο και εκτεταμένο 

ιστό κοινωνικής δικτύωσης (Forno & Graziano, 2014). Η κοινωνική ενσωμάτωση 

αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς να διερευνήσει την 

πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων και 

υποκειμενικών παραγόντων στην παραγωγή και διάθεση της τροφής (Forno & 

Graziano, 2014). Από το 2000 και έπειτα η βιβλιογραφία των ΕΑΔ εστιάζει σε 

εμπειρικά δεδομένα και μελέτες περίπτωσης. Για παράδειγμα, εξετάζει σε τοπικό 

επίπεδο τις χωρικά εστιασμένες-βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και διάθεσης 

τροφίμων (ΒΑΕΔΤ), τις αγορές παραγωγών, την Κοινοτικά Υποστηριζόμενη 

Γεωργία, τους κοινοτικούς κήπους και άλλα οργανικά σχήματα καθώς ασχολείται και 

με μελέτες που αφορούν την πιστοποίηση, σήμανση και τις ετικέτες των 

εναλλακτικών προϊόντων κ.ο.κ (Ανθοπούλου & Παρταλίδου, 2015).  

 Μια άλλη κατηγορία μελετών η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην Ευρώπη 

και σχετίζεται με την «στροφή στην ποιότητα», μιλά για τη διασύνδεση των 

προϊόντων με τον τόπο παραγωγής (Van Der Ploeg et al., 2000; Watts et al., 2005). 

Μελετητές αυτής της προσέγγισης θεωρούν πως τα ΕΑΔ μπορούν σταδιακά να 

ανταγωνιστούν και να συνυπάρξουν με το ήδη υπάρχον συμβατικό αγρο-τροφικό 

σύστημα (Marsden et al., 2000; Sonnino & Marsden, 2006).  

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε μια σταδιακή σύγκλιση μεταξύ των ΕΑΔ 

και των συμβατικών δικτύων παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης τροφίμων.  

Όπως το δίκαιο εμπόριο, έτσι και τα βιολογικά τρόφιμα αποτελούν πράγματι μια 

εναλλακτική διατροφική πρόταση. Παρόλα αυτά, τα ΕΑΔ δέχονται κριτική για την 

πρόσφατη εμπορική επιτυχία τους, από τη στιγμή που τείνουν να επεκτείνονται 
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ακόμη και μέσα στους κόλπους του συμβατικού αγρο-τροφικού συστήματος, 

κάνοντας χρήση σημάνσεων και ετικετών ποιότητας, όπως ακριβώς κάνουν και τα 

συμβατικά δίκτυα εφοδιασμού και διάθεσης τροφίμων (John et al. 2005; Kallander 

2008; Lamine, Darolt, and Brandenburg 2012; Sacchi, Caputo, and Nayga 2015; 

Wilkinson et al. 2008; Zanasi et al. 2009). Όμως τα συμβατικά δίκτυα εφοδιασμού 

και διάθεσης τροφίμων δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 

καταναλωτών για ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων (βλ. νόσος των τρελών 

αγελάδων κλπ.). Από την άλλη δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως οι 

μεγάλες εταιρείες διανομής τροφίμων προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Η 

επιτυχία για παράδειγμα των σούπερ μάρκετ σχετίζεται με την “just in time” 

πολιτική. Τι σημαίνει αυτό; Πώς κάθε προϊόν είναι τέλειο εμφανισιακά, καθαρό, 

φρέσκο και έτοιμο προς κατανάλωση (van der Ploeg, 2008). Φυσικά στην περίπτωση 

αυτή, δεν κρίνεται απαραίτητο να υποστηρίξουμε πως τα σούπερ μάρκετ επειδή 

ακριβώς πουλούν οργανικά προϊόντα πρέπει να θεωρηθούν ως ΕΑΔ. Αυτή η τάση 

γνωστή ως η «συμβατικοποίηση» των οργανικών τροφίμων ανησυχεί τους 

εκπροσώπους των ΕΑΔ καθώς και τις ενώσεις των αγροτών/παραγωγών. Για τον 

λόγο αυτό, δημιούργησαν εναλλακτικά εργαλεία σήμανσης και ετικετών των 

προϊόντων τους τα λεγόμενα Συμμετοχικά Συστήματα Εγγύησης (Participatory 

Guarantee Systems). Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτές οι νέες μορφές εγγύησης για 

τα οργανικά προϊόντα πρωτοεμφανίστηκαν στη Λατινική Αμερική και εξαπλώνονται 

σιγά-σιγά ανά τον κόσμο (Fouilleux and Loconto, 2017). Επόμενο ήταν, τα 

συγκεκριμένα εργαλεία πιστοποίησης που υιοθετούνται από τα ΕΑΔ, όχι μόνο να 

ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά οργανικών προϊόντων αλλά να 

επανασυνδέσουν τους παραγωγούς με τους καταναλωτές, κάτι που είχε χαθεί στα 

πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς τροφίμων.  

  Τέλος, μια άλλη σειρά από δημοσιεύσεις σχετικά με τα ΕΑΔ συνδέονται με 

τον «πολιτικό καταναλωτισμό» (Forno & Graziano, 2014) καθώς οι καταναλωτές σε 

ορισμένες περιπτώσεις στην εποχή μας έχουν την τάση να χρησιμοποιούν την αγορά 

ως πεδίο πολιτικό προκειμένου να συνάψουν αγρο-τροφικές συμμαχίες οι οποίες 

αποτελούν νέους χώρους έκφρασης της δημοκρατίας (Forno & Graziano, 2014).  
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2.2.3. Ορίζοντας τα Εναλλακτικά Αγρο-τροφικά Δίκτυα  
 

Τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα ήρθαν για να εισχωρήσουν βαθιά στις 

ρωγμές του συμβατικού αγρο-τροφικού συστήματος, επαναπροσδιορίζοντας έννοιες 

όπως, τοπικό, σωστό, κερδοφόρο, αειφόρο και ποιοτικό (Sonnino & Marsden, 2006). 

Τα ΕΑΔ, συνήθως στηρίζονται από μικρούς, περιβαλλοντικά ευαίσθητους αγρότες 

και παραγωγούς που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε τοπικές αγορές με την 

υποστήριξη των καταναλωτών (Goodman and Goodman, 2009). Τα ΕΑΔ, 

επαναπροσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών στο πλαίσιο της 

παραγωγής και διάθεσης προϊόντων. Τα εναλλακτικά αυτά δίκτυα είναι μη 

συμβατικοί δίαυλοι, που συμβάλουν στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ 

διαφορετικών υποκειμένων γύρω από θέματα όπως η ποιότητα τροφίμων ενώ η 

διάσταση «της ηθικής οικονομίας» παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στις μεταξύ τους 

σχέσεις (Morgan et al., 2008). Στο πλαίσιο των ΕΑΔ, οι παραγωγοί και οι 

καταναλωτές συνάπτουν ιδιαίτερες σχέσεις συνεργασίας οι οποίες χαρακτηρίζονται 

ως μη συμβατικές μορφές αντίστασης απέναντι στην αγορά (Forno & Graziano, 

2014). Τα ΕΑΔ θεωρούνται ως μη συμβατικά μέσα διανομής τροφίμων, τα οποία 

συνδέουν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, δίνουν μια νέα διάσταση στην 

έννοια της ποιότητας, σέβονται τις διατροφικές παραδόσεις της τοπικής οικονομίας 

και κοινωνίας, ενώ συντηρούν τις επιχειρηματικές σχέσεις και την κοινωνική 

ανάπτυξη όταν αυτές στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και στη συμμετοχή της 

κοινότητας (Venn et al., 2006). Ωστόσο αυτό που έχει διαφανεί στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση είναι ένας συνεχής προσδιορισμός και επαναπροσδιορισμός του τι είναι 

τελικά τα ΕΑΔ και τι δεν είναι. 

Στη μέχρι τώρα βιβλιογραφική επισκόπηση, παρατηρήθηκαν διαφορετικά είδη 

ΕΑΔ. Πράγματι, τα ΕΑΔ μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις διαφορετικούς τύπους με 

βάση τις μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνικών υποκειμένων που 

συμμετέχουν σε αυτά τα δίκτυα. Οι Marsden et al. (2000) και αργότερα οι Renting et 

al. (2003), αναγνωρίζουν τρεις βασικούς τύπους εναλλακτικών αγρο-τροφικών 

δικτύων οι οποίοι «συνδέουν» με ποικίλους τρόπους τον καταναλωτή με τον 

παραγωγό. Πρώτος τύπος σχέσεως ανάμεσα στα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα 

και στους καταναλωτές αφορά την «πρόσωπο με πρόσωπο» κατηγορία. Οι 
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καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα απευθείας από τον παραγωγό, για παράδειγμα 

στις λαϊκές αγορές. Η αυθεντικότητα και η εμπιστοσύνη είναι χαρακτηριστικά χάρη 

στα οποία μεσολαβείται η προσωπική αλληλεπίδραση με τον παραγωγό κάτι το οποίο 

είναι σημαντικό για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης για τους καταναλωτές 

(Higgins et al., 2008: 16). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα «κοντινά» δίκτυα, τα 

οποία πέρα από την άμεση αλληλεπίδραση, βασίζονται κυρίως σε σχέσεις εγγύτητας με 

το προϊόν που πωλείται (ή είναι κοντά) στην περιοχή της παραγωγής του (Higgins et 

al., 2008: 16). Στην περίπτωση αυτή διασφαλίζονται η αυθεντικότητα, η ποιότητα 

αλλά και η προέλευση των αγροτικών προϊόντων (Higgins et al., 2008: 16). Η τρίτη 

και τελευταία κατηγορία αφορά τα «διευρυμένα-χωρικά εκτεταμένα» αγρο-τροφικά 

δίκτυα. Στην περίπτωση αυτή πληροφορίες και γνώσεις για τον τόπο παραγωγής, με 

τον τρόπο παραγωγής και τις αξίες των καλλιεργητών/παραγωγών μεταφέρονται 

έμμεσα στους καταναλωτές, οι οποίοι πιθανότατα δεν έχουν καμία άμεση, προσωπική 

εμπειρία με την περιοχή παραγωγής, η οποία και μπορεί να βρίσκεται σε άλλη χώρα ή 

ήπειρο (Higgins et al., 2008: 16). Μερικά παραδείγματα αναφορικά με τον (α) 

πρόσωπο-με-πρόσωπο τύπο δικτύων, είναι τα καταστήματα παραγωγών, οι απευθείας 

πωλήσεις, οι φυσικές και ηλεκτρονικές διανομές. Παραδείγματα που αφορούν τα 

κοντινά δίκτυα αποτελούν οι αγορές παραγωγών, τα εβδομαδιαία κουτιά· και για τον 

τύπο εκτεταμένα δίκτυα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα θα μπορούσε 

να είναι το Δίκαιο Εμπόριο, οι Σημάνσεις και τα ηθικά παραγόμενα προϊόντα. 

Από την παραπάνω τυπολογία και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε 

μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές τάσεις των ΕΑΔ. Πρώτον, η μία 

χαρακτηρίζεται από τη διάσταση της τοπικότητας και αυτή της οικολογικής, φυσικής 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, διαστάσεις που υιοθετούνται από 

συγκεκριμένους τύπους εφοδιαστικών δικτύων. Δεύτερον, οι μέχρι τώρα 

πληροφορίες που έχουμε δείχνουν την κοινωνική και οικονομική διαφοροποίηση των 

ΕΑΔ και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνουν στη σχέση μεταξύ παραγωγών και 

καταναλωτών, ενώ ο συμβατικός αγρο-τροφικός τομέας μπορεί και αυτός να 

υποστηρίζει μια πληθώρα από ετερογενή προϊόντα που όμως έχουν παραχθεί και 

διανεμηθεί με μη περιβαλλοντικά ευαίσθητους τρόπους (πχ προϊόντα μαζικής 

παραγωγής και διάθεσης, φθηνές και αμφιβόλου ποιότητας πρώτες ύλες κ.ο.κ.). 

Τα κοινωνικά υποκείμενα χρησιμοποιούν τα ΕΑΔ για να δημιουργήσουν νέες 

σχέσεις και πλαίσια σχέσεων τα οποία επικεντρώνονται όσο το δυνατό λιγότερο στο 

βιομηχανικό αγρο-τροφικό σύστημα. Ο χωρικός τοπο-προσδιορισμός των τροφίμων 
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αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα που διακρίνει τα ΕΑΔ από τα Συμβατικά Αγρο-

τροφικά Δίκτυα (ΣΑΔ). Και αυτό γιατί στα ΕΑΔ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο 

που παίζουν επιμέρους παράγοντες όπως το περιβάλλον, πολιτισμικοί, κοινωνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι προσδίδουν αξία στα τρόφιμα τα οποία έχουν 

παραχθεί σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες, σε αντίθεση με το υπάρχον 

καθεστώς το οποίο χαρακτηρίζεται από τον Kneafsey et al (2008) ως 

«απανθρωποιητικό» (dehumanizing) με τάσεις κοινωνικής περιθωριοποίησης. 

Συνεπώς, η ενσωμάτωση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των ΕΑΔ. 

Η αναφορά, σε συγκεκριμένα πλαίσια όπως το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό το 

τοπικό και το πολιτισμικό, ορίζει και προσδιορίζει τη μοναδικότητα των ΕΑΔ, σε 

όποια κατηγορία/τύπο αναφέρονται (Kneafsey et al., 2008). Η έννοια της 

ενσωμάτωσης έχει ήδη μελετηθεί από τις κοινωνικές επιστήμες και αναφέρεται στη 

διασύνδεση μεταξύ ΕΑΔ και του πλαισίου στο οποίο οι σχέσεις παραγωγών και 

καταναλωτών διαδραματίζονται (Hinrichs, 2000). 

Ακόμη και η αντίληψη περί της ποιότητας των τροφίμων διαφοροποιεί και 

διακρίνει τα ΕΑΔ από τα ΣΑΔ. Όπως άλλωστε έχουν υποδηλώσει αρκετές μελέτες 

σχετικά με την «συμβατικοποίηση» της παραγωγής τροφίμων και συγκεκριμένα των 

οργανικών προϊόντων, τα κοινωνικά υποκείμενα που συμμετέχουν στα εν λόγω 

δίκτυα επιδιώκουν «μη κανονιστικές» εγγυήσεις, δηλαδή εγγυήσεις πέρα από 

σημάνσεις και ετικέτες που υιοθετούνται από τα συμβατικά δίκτυα. Τα ΕΑΔ, 

ξεχωρίζουν και επιζητούν αυτό τον διαχωρισμό γιατί οι εγγυήσεις που διαθέτουν δεν 

στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, κανόνες και κανονιστικά πλαίσια, αλλά 

στηρίζονται σε σχέσεις εμπιστοσύνης και άτυπες συμβάσεις (Fouilleux and Loconto 

2017; Goodman et al. 2013). Η ποιότητα της τροφής, μεταξύ των ΕΑΔ, πιστοποιείται 

μέσω μιας πολύ-παραγοντικής διαδικασίας, η οποία δεν αποκλείει κατ’ ανάγκη τα 

παραπάνω κανονιστικά πλαίσια. Παράλληλα, εκ των κάτω πρωτοβουλίες έχουν 

αναπτυχθεί προκειμένου να διευθετηθεί η πιστοποίηση προϊόντων που προέρχονται 

από αυτές τις εναλλακτικές πρωτοβουλίες. Αντίστοιχα εναλλακτικά παραδείγματα 

πιστοποίησης προϊόντων από ΕΑΔ είναι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal 

Control System), και το Σύστημα Συμμετοχικών Εγγυήσεων (PGSs). Το τελευταίο 

όπως είδαμε και νωρίτερα, είναι το πιο δημοφιλές σύστημα πιστοποίησης που 

υιοθετείται σε χώρες του Τρίτου Κόσμου (John et al. 2005; Kallander & Rundgren, 

2008; Lamine, Darolt & Brandenburg, 2012; Sacchi, Caputo, and Nayga 2015; 

Wilkinson et al. 2008; Zanasi et al., 2009). 
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Παρά τα προβλήματα που προκύπτουν ως προς την εύρεση ενός καθολικού 

ορισμού για τα ΕΑΔ, παρατηρούμε αντίστοιχα μια συνεχή ανάπτυξη αντίστοιχων 

πρωτοβουλιών όπως για παράδειγμα τις αλληλέγγυες ομάδες καταναλωτών 

(Solidarity Purchasing Groups’) στην Ιταλία. Αρκετές μελέτες μάλιστα έχουν 

διεξαχθεί σε σχέση με την κατανάλωση και τον πολιτικό καταναλωτισμό (Brunori et 

al. 2012;  Migliore et al. 2012) ενώ λιγότερο έχει διερευνηθεί το θέμα της παραγωγής 

και συμμετοχής αγροτών σε αυτά τα δίκτυα (Migliore, Caracciolo, et al., 2014).  

Στις μελέτες, ωστόσο, που αφορούν τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα 

(ΕΑΔ) ελλοχεύει ο κίνδυνος εξιδανίκευσής τους (Hinrichs, 2000). Αυτό σημαίνει 

δηλαδή ότι από τα ΕΑΔ μπορεί να παραβλεφθούν εύκολα οι σχέσεις ισχύος και οι 

ανισότητες, όπως και ο εξωτερικός ανταγωνισμός που εμποδίζει τη βιωσιμότητά τους 

(Goodman, 2004). Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα σχετικά με τις μελέτες γύρω από τα 

ΕΑΔ είναι το ενδεχόμενο ενσωμάτωσής τους ως συνώνυμο της εναλλακτικότητας. 

Ακόμη δηλαδή κι αν ο όρος «ενσωμάτωση» χρησιμοποιείται από αρκετούς μελετητές 

για την ανάλυση των ΕΑΔ, ωστόσο, στις μέρες μας δεν παρουσιάζεται ως 

κατάλληλος για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των εναλλακτικών αγρο-

τροφικών δικτύων (Penker, 2006). 
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2.2.4. Συμπεράσματα 
 

 Αδιαμφισβήτητα, κεντρικό σημείο αναφοράς στην εν λόγω ενότητα είναι η 

στροφή στην ποιότητα και η μετα-βιολογική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας 

ξεπηδούν τα πρώτα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα ενσωματώνοντας στη βάση 

τους αρχές και αξίες της Διατροφικής Κυριαρχίας. Τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά 

της ΔΚ είναι 1) το δικαίωμα όλων σε επαρκή και υγιεινά τρόφιμα 2) η υποστήριξη 

και αναγνώριση της αξίας των καλλιεργητών που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή 

της σοδειάς 3) η έμφαση στην τοπικότητα των προϊόντων και στη χρησιμοποίηση της 

τεχνογνωσίας για την εφαρμογή αγρο-οικολογικών πρακτικών 4) η ανοικοδόμηση της 

παραδοσιακής και τοπικής γνώσης των καλλιεργητών 5) η ανθεκτικότητα και 

βιωσιμότητα της γεωργίας. Η έννοια της ΔΚ υπήρξε πηγή έμπνευσης για τη 

δημιουργία, στις αρχές του ’90, του αγροτικού κινήματος La Via Campesina, το 

οποίο υιοθέτησε στη βάση της οργάνωσής της τις αξίες που πρεσβεύει η Διατροφική 

Κυριαρχία. Ανάλογη απήχηση παρατηρείται και στην περίπτωση των πιο σύγχρονων 

εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων που εξετάσαμε στο κεφάλαιο.   

  Αναλυτικά, τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα επαναπροσδιορίζουν τις 

έννοιες καθαρό, ποιοτικό, νόστιμο και υγιεινό με τη χρησιμοποίηση αγρο-

οικολογικών μεθόδων καλλιέργειας για την παραγωγή οργανικών προϊόντων 

συμβάλλοντας έτσι  στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα της υπαίθρου. Συνοπτικά, θα 

παρουσιάσω ξανά τα καίρια σημεία των διατροφικών δικτύων ούτως ώστε να 

εξετάσουμε τη σύγκλιση μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών της διατροφικής 

κυριαρχίας και των εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων. Έμφαση δίνεται από τα 

ΕΑΔ στην τοπικότητα των προϊόντων, στο δίκαιο εμπόριο καθώς και στην κοινωνική 

ενσωμάτωση, όπου η τελευταία αντιλαμβάνεται την οικονομική συμπεριφορά των 

καταναλωτών ως μια πολυσχιδή κοινωνική σχέση μέσω της άμεσης επαφής και 

αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους παραγωγούς και καταναλωτές 

των αγρο-τροφικών δικτύων.       

Τα ΕΑΔ αποτελούν μη συμβατικούς διαύλους παραγωγής και διανομής 

τροφίμων και διακρίνονται α) σε πρόσωπο με πρόσωπο δίκτυα, όπου αφορά την 

απευθείας πώληση των προϊόντων από τον παραγωγό, αναπτύσσοντας έτσι σχέσεις 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους β) σε κοντινά δίκτυα τα οποία βασίζονται κυρίως στις 



50 
 

σχέσεις εγγύτητας με το προϊόν που παράγεται τοπικά και γ) σε διευρυμένα ή 

εκτεταμένα δίκτυα όπου πρόκειται για τη διάχυση πληροφοριών και τις αξίες των 

καλλιεργητών προς τους καταναλωτές οι οποίοι δεν γνωρίζουν την περιοχή 

παραγωγής και προέλευσης των προϊόντων για τα οποία ενδιαφέρονται. 

Παρατηρούμε λοιπόν μια άμεση σύνδεση ως προς τον προσανατολισμό και τους 

επιδιωκόμενους στόχους τόσο από την πλευρά της διατροφικής κυριαρχίας όσο και 

των εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων. Για την ακρίβεια, τα ΕΑΔ έχουν 

προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά, επιχειρώντας την ουσιαστική πραγμάτωση των 

αρχών που πρεσβεύει η διατροφική κυριαρχία και θέτοντας σε εφαρμογή μέσω των 

κινητοποιήσεων των αγροτικών κινημάτων όπως των La Via Campesina την 

πολιτικοποίηση της τροφής. Εξαιτίας της κρίσης του γεωργικού και διατροφικού 

συστήματος, οι δράσεις για τη διατροφική κυριαρχία, όπως  εκπροσωπείται από τα 

ΕΑΔ, έρχονται για να προτείνουν μια σειρά από εναλλακτικές λύσεις και πιθανώς ένα 

πιο ίσο, δίκαιο, αειφόρο και πολιτισμικά βιώσιμο αγρο-τροφικό παράδειγμα που θα 

στηρίζεται σε αλληλέγγυες μορφές συνεργασίας, μη εκμεταλλευτικές και οικονομικά 

ισότιμες ανταλλακτικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. 
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3ο Κεφάλαιο: Μελέτες Περίπτωσης 
 

3.1.  Μελέτη Περίπτωσης: La Via Campesina 
 

Αιτίες εμφάνισης του κινήματος 
 

Η La Via Campensina είναι η πιο γνωστή οργάνωση, υποστηρίκτρια της 

διατροφικής κυριαρχίας  στην οποία συμμετέχουν μικροί και μεσαίοι αγρότες και 

παραγωγοί, άνδρες και γυναίκες, διαφόρων φυλών και εθνοτήτων σε όλον τον κόσμο. 

Ως κίνημα προέκυψε μέσα από το πολιτικό πλαίσιο αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας 

του εντατικού μοντέλου γεωργίας (Chaifetz & Jagger, 2014: 86). Αναλυτικά,  

«Οι La Via Campesina είναι μια κινηματική οργάνωση αγροτών και 

εργαζομένων με πάνω από 150.000.000 μέλη σε 70 χώρες. Συγκροτήθηκε για 

πρώτη φορά το 1993 μέσα από κοινωνικά κινήματα που, μέχρι τη δεκαετία του 

’80, είχαν αρχίσει να δραστηριοποιούνται περισσότερο στην Ασία, την Αμερική 

και την Ευρώπη. Αυτά τα κινήματα είχαν έρθει σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω 

των προσπαθειών τους να κατανοήσουν, να αντισταθούν και να προσφέρουν 

εναλλακτικές λύσεις για το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων στην ελεύθερη 

αγορά. Ακόμα και πριν την οργάνωση που δημιούργησαν επίσημα οι οργανώσεις-

μέλη των La Via Campesina είχαν προβεί σε ενέργειες για να αντιμετωπίσουν 

αυτό που έβλεπαν ως ανισότητα στην εξουσία εντός του διατροφικού συστήματος. 

Στην Ινδία, 200.000 αγρότες διαμαρτυρήθηκαν για τις πατέντες στους πόρους που 

κατοχυρώθηκαν από πολυεθνικές εταιρείες….στη Βραζιλία εκατοντάδες χιλιάδες 

άνθρωποι κατέλαβαν γεωργική γη, στην οποία και έχτισαν τις δικές τους 

κοινότητες. Το 1996, στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τα τρόφιμα όπου και 

καθιερώθηκε ο πιο πρόσφατος ορισμός για τη διατροφική ασφάλεια, η οργάνωση 

La Via Campesina κωδικοποίησε το όραμά της για ένα εναλλακτικό διατροφικό 

καθεστώς στο πλαίσιο της «διατροφικής κυριαρχίας».  

Η οργάνωση των La Via Campesina μέσα από την κοινωνικο-πολιτική της 

δράση αντιτίθεται σθεναρά στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές αποφάσεις του 

καπιταλιστικού αγρο-τροφικού καθεστώτος που εφαρμόζονται παγκοσμίως και οι 

οποίες έχουν επιφέρει σοβαρές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, στις διατροφικές 

μας συνήθειες αλλά και στην οικονομία ευρύτερα με την εξασθένιση ευάλωτων 
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οικονομικών τάξεων και τη φτωχοποίηση παραδοσιακών αγροτικών κοινοτήτων 

(Chaifetz & Jagger, 2014). Η La Via Campesina αντιπροσωπεύει 200 εκατομμύρια 

αγρότες σε 73 χώρες και είναι ευρέως γνωστή για τα 20 χρόνια αγώνων κατά της 

φιλελευθεροποίησης του εμπορίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

Επίσης, παλεύει κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και της αρπαγής της 

γης από τους φτωχούς μικροκαλλιεργητές της (Claeys, 2015).     

Γενικά, οι La Via Campesina αναγνωρίζουν τα τρόφιμα ως βασικό ανθρώπινο 

δικαίωμα. Το εν λόγω κίνημα μάχεται υπέρ της αγροτικής μεταρρύθμισης, της 

προστασίας των φυσικών πόρων και της αναδιοργάνωσης του εμπορίου τροφίμων, 

θέλοντας να δώσει ένα τέλος στην πείνα καθώς και να εισάγει έναν γενικό 

δημοκρατικό έλεγχο της τροφής  (Chaifetz & Jagger, 2014: 86).    

https://twitter.com/via_campesina 

  

Το κίνημα των αγροτών, La Via Campesina, εμφανίστηκε το 1993 όταν στην  

Ουρουγουάη η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (General Agreement on 

Tariffs and Trade) υπέγραψε - μαζί με άλλες είκοσι συμφωνίες – τη συνθήκη του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη γεωργία και τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου  (Desmarais, 2003: 140). Στο διακρατικό αυτό 

κίνημα αγροτών υπάγονται αγροτικές οργανώσεις από την Αμερική, την Ασία, την 

Αφρική και την Ευρώπη καθώς και 97 αγροτικές οργανώσεις οι οποίες εκπροσωπούν 

εκατομμύρια οικογένειες αγροτών από 43 χώρες. Οι προοδευτικές οργανώσεις των 

La Via Campesina δεσμεύτηκαν να αντισταθούν συλλογικά στην παγκοσμιοποιημένη 

γεωργία και να διασφαλίσουν ότι θα συμβάλλουν να ακουστούν οι φωνές και θα 

υπερασπιστούν τα συμφέροντα εκείνων που φροντίζουν για την καλλιέργεια της 

τροφής του πλανήτη (Desmarais, 2003: 140). Σημαντικό χαρακτηριστικό των La Via 

Campesina είναι το γεγονός ότι η αντίστασή τους περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

https://twitter.com/via_campesina
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βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων (Desmarais, 2003: 140). Το διεθνές εμπόριο «πρέπει 

να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας» και όχι να γεμίζει τις απύθμενες τσέπες 

των υπερεθνικών επιχειρήσεων αγροβιομηχανίας (Desmarais, 2003). Συνεπώς, η 

διατροφική κυριαρχία δεν μπορεί να υλοποιηθεί εντός του πλαισίου του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Desmarais, 2003: 143). Οι La Via Campesina και άλλοι 

υποστηρικτές της διατροφικής κυριαρχίας ζητούν έξοδο των τροφίμων και της 

γεωργίας από τις εμπορικές συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, της 

Βόρειο Αμερικανικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου και από άλλες παρόμοιες 

συμφωνίες, καθώς κρίνεται ότι θέτουν εκτός ελέγχου τη φιλελευθεροποίηση του 

εμπορίου, οδηγώντας τους αγρότες έξω από τη γη τους αλλά και παρακωλύοντας την 

ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και την επίτευξη της διατροφικής κυριαρχίας 

(Rosset, 2003: 3).  

 

Δίκτυα δράσης του κινήματος 
 

 Η LVC ως οργάνωση είναι ενεργή και υποστηρίζεται από μια πληθώρα 

δικτύων δράσης που συμμετέχουν στο κίνημα. Η κινητοποίηση στη Λατινική 

Αμερική χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση λόγων και πράξεων της ριζοσπαστικής 

δημοκρατίας από ποικίλα κοινωνικά κινήματα. Η ευρεία συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων έχει κεντρική σημασία για τις συλλογικές, κοινοτικές και οικονομικές 

δραστηριότητες του Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vâa Campesina 

(MOCASE). Πρόκειται για μια αγροτική οργάνωση που αγωνίζεται για την ασφαλή 

κατοχή γης και τον ποιοτικότερο τρόπο διαβίωσης σε μία από τις λιγότερο 

αστικοποιημένες και φτωχές επαρχίες της Αργεντινής (Wald, 2015: 90). Η σημασία 

τους ως δίκτυο δράσης των La Via Campesina έγκειται στη συμβολή τους στην  

ανάπτυξη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης μεταξύ των μελών 

της οργάνωσης (Wald, 2015: 90).            

  Η πρώτη κινητοποίηση αγροτών των LVC που πραγματοποιήθηκε στο 

Santiago del Estero το 1985 είχε ως στόχο την υπεράσπιση των 400 αγροτικών 

οικογενειών, οι οποίες διεκδίκησαν τη γη ως δική τους. Με τη βοήθεια διάφορων 

ΜΚΟ οι αγρότες κινητοποιήθηκαν και οργανώθηκαν για να πολεμήσουν για τη γη 

τους. Τα επόμενα χρόνια, παρόμοια αγροτική οργάνωση σχηματίστηκε σε άλλα μέρη 

της περιοχής Santiago del Estero υιοθετώντας ανάλογο οργανωτικό μοντέλο με αυτό 
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του δήμου Los Juries της περιοχής Santiago del Estero της Αργεντινής: μικρές 

δηλαδή τοπικές οργανώσεις που εξέλεγαν αντιπροσώπους σε μια επιτροπή που 

λειτουργούσε σε περιφερειακό επίπεδο. Κατά καιρούς αυτή η δομή συνοδεύονταν 

από τη δημιουργία ενός συνεταιρισμού (Wald, 2015: 96-97). Στις 4 Αυγούστου 1990 

ιδρύθηκε επίσημα ο συνεταιρισμός MOCASE στην πόλη Quimili. Σκοπός της 

οργάνωσης ήταν να «αναζητήσει λύσεις για τα κοινά προβλήματα, να εκπροσωπήσει 

τους αγρότες ενώπιον των αρχών, να υποστηρίξει όλα τα μέλη της οργάνωσης, να 

σεβαστεί την αυτονομία τους, να προωθήσει την κατάρτιση στον συνεταιρισμό και 

τον συνδικαλισμό και να βελτιώσει επίσης την ποιότητα ζωής των μικρών 

παραγωγών» (Wald, 2015: 97). Αργότερα, αυτή η οργάνωση προσχώρησε στη La Via 

Campesina και στη συνέχεια ονομάστηκε MOCASE-Via Campesina (VC) (Wald, 

2015: 97). Επίσης, μέλη των La via Campesina σχηματίζουν κυρίως κινήματα τα 

οποία δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, όπως το Landless Rural Workers 

Movement (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Peasant 

Women’s Movement (Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) και πολλά άλλα 

τα οποία είναι ενεργά και συμμετέχουν στην οικοδόμηση διακρατικών δικτύων 

αλληλεγγύης και συμβουλευτικής υπεράσπισης των αγροτικών κοινοτήτων 

(Massicotte, 2010: 74-76).         

Πράγματι τα δίκτυα αυτά καλούν μέσω του τοπικού ακτιβισμού για 

διεκδίκηση μεγαλύτερης αυτονομίας της γης καθώς και για καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης. Οι αγώνες τους έχουν ως κεντρικό στόχο τη διατήρηση των ταυτοτήτων, 

των γνώσεων, την κουλτούρα των αγροτών, ενώ ταυτόχρονα το αξιακό τους πλαίσιο 

περιλαμβάνει την προώθηση της ισότητας των φύλων, της βιωσιμότητας του 

περιβάλλοντος, δίνοντας έμπνευση για την ύπαρξη και ανάγκη ενός διαφορετικού 

τρόπου ζωής, ο οποίος θα απορρέει σεβασμό, αγάπη για τη φύση, τη γη, τα τρόφιμα 

και τον άνθρωπο (Massicotte, 2010: 78). 

 

Κοινωνικό-οικονομική Διάσταση του Κινήματος 
 

 Μέσα από τη ρητορική του κινήματος είναι εμφανής η κοινωνική και 

πολιτική αφετηρία των ανθρώπων που συμμετέχουν στους LVC. Το κίνημα 

υποστηρίζει ότι η αγροτική μεταρρύθμιση έτσι όπως προτείνεται από την αγορά είναι 

ανεπαρκής και ευνοεί τους μεγάλους γαιοκτήμονες των οποίων η γη δεν 

χρησιμοποιείται και δεν έχει κανένα κοινωνικό και οικονομικό όφελος (Mann, 2009: 
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7). Οι πρωτοβουλίες της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ανάπτυξη της υπαίθρου 

βασίζονται στην παραδοχή ότι η γεωργία αποτελεί την κύρια πηγή οικονομικής 

ανάπτυξης. Θεωρείται λοιπόν ότι η λύση είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό 

απαιτεί την ελευθέρωση των αγορών, τη συμπερίληψη της γεωργίας στις πολυμερείς 

εμπορικές συμφωνίες, την ενίσχυση των ιδιωτικών εταιρειών, την ιδιωτικοποίηση 

των τομέων που ελέγχονται από το κράτος, τις επενδύσεις στη βιοτεχνολογία, τη 

στήριξη της διαφοροποίησης της εξαγωγικής γεωργίας και την αυξημένη 

αποτελεσματικότητα στη χρήση των υδάτων (Mann, 2009: 7). Επίσης, η δυναμική 

του κινήματος και η απήχησή του σε επίπεδο διεκδίκησης είναι εμφανής και εκτός 

των συνόρων της Βραζιλίας, (απ’ όπου πρωτοξεκίνησε), με τις αγροτικές οργανώσεις 

να συσπειρώνονται γύρω από τους LVC και να δραστηριοποιούνται ακόμα και στη 

μικρή τοπική κοινότητα Los Juries της Αργεντινής, αντανακλά τη διευρυμένη 

μαχητικότητα της οργάνωσης των αγροτών και τη μαζικότητα που απαιτείται για την 

επίτευξη κοινών στόχων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όπως εκείνα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της ισότητας των φύλων, το σεβασμό προς τη φύση και τους 

καλλιεργητές της γης, την πρόσβαση όλων σε ποιοτικό φαγητό, δίκαιο εμπόριο κ.ά. 

α) Η οπτική του φύλου στην κοινωνική διάσταση του κινήματος:  

 Στη συνάντηση του κινήματος το 2009 ένα από τα συνθήματά ήταν «η 

διατροφική κυριαρχία είναι ένα τέλος σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών» 

(Patel, 2012: 2). Από αυτούς που υποσιτίζονται το 60% είναι γυναίκες και κορίτσια. 

Είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς μια συζήτηση για την πείνα χωρίς να τη συνδέσει 

με την εξάντληση των γυναικών (Patel, 2012). Από την πλευρά της παραγωγής του 

διατροφικού συστήματος, οι γυναίκες αποτελούν το 43% του γεωργικού εργατικού 

δυναμικού που αφορά όμως περισσότερο την παραγωγή τροφής για οικιακή χρήση 

και κατανάλωση παρά για εξαγωγή/πώληση (Patel, 2012). Εάν οι γυναίκες είχαν την 

ίδια πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους όπως οι άνδρες θα μπορούσαν να αυξήσουν 

τις αποδόσεις στις εκμεταλλεύσεις τους κατά 20-30%. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

αυξήσει τη συνολική γεωργική παραγωγή στις αναπτυσσόμενες χώρες και φυσικά να 

μειώσει με τη σειρά του τον αριθμό των πεινασμένων ανθρώπων στον κόσμο (Patel, 

2012).        

 Παρ’ όλο αυτά, υπάρχουν ανεπίλυτα ακόμα ζητήματα όσον αφορά κυρίως 

την ισότητα των δυο φύλων, στην οποία εστιάζει το αξιακό πλαίσιο των La Via 

Campesina και τα πατριαρχικά πρότυπα των παραδοσιακών και μη αγροτικών 
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οικογενειών να κυριαρχούν (Beuchelt & Virchow, 2012: 264). Οι πολιτικοί αγώνες 

των αγροτών των La Via Campesina συνδέονται άμεσα με την προσπάθεια επίτευξης 

δημοκρατικής διακυβέρνησης από τα κάτω, με τις αγροτικές κοινότητες να 

διεκδικούν  δικαιώματα όπως η αυτοδιάθεση και η δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη 

πολιτικών αποφάσεων, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντά τους. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν μέλη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν κινηματικά 

με τους La Via Campesina «κοινό τους έργο είναι ο αγώνας για να κερδίσουν ξανά τη 

γη τους…τα δικαιώματά τους….καταλαμβάνοντας έτσι ένα γεωγραφικό και πολιτικό 

χώρο μέσα στην κοινωνία» (Massicotte, 2010: 81). Για τα μέλη λοιπόν των La Via 

Campesina η διατροφική κυριαρχία θέτει ως προτεραιότητα την τοπική γεωργική 

παραγωγή, την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε φυσικούς πόρους όπως είναι το 

πόσιμο νερό, η γη κ.ά., το δικαίωμα των αγροτών να παράγουν τα δικά τους τρόφιμα, 

όπως επίσης και το δικαίωμα των καταναλωτών στην ποιότητα, να μπορούν δηλαδή 

να είναι σε θέση να επιλέξουν το τι οι ίδιοι θα καταναλώσουν, πώς το προϊόν θα 

παραχθεί και από ποιόν. Ακόμη, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν τα δικαιώματα 

των γυναικών αγροτών, οι οποίες διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στον τομέα της 

γεωργικής παραγωγής και των τροφίμων (Massicotte, 2010: 82).    

  Τέλος, στο αξιακό τους πλαίσιο ενσωματώνουν θεματικές για τις οποίες 

αξίζει να δοθεί σημασία και να ανοίξει ένας κριτικός διάλογος, τόσο από τα μέλη του 

κινήματος όσο και από τους υποστηρικτές τους και αφορούν απαιτήσεις της 

περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, δηλαδή την κινηματική δράση, το φεμινισμό, την 

πολιτική, την οικονομία. Συνεπώς, δεδομένου των παραπάνω ανησυχιών, η La Via 

Campesina υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αλληλεγγύης, αναγνωρίζοντας 

σαφώς την αξία της πολιτισμικής και οικολογικής ποικιλομορφίας, ούτως ώστε να 

προωθηθούν τα κατάλληλα και βιώσιμα περιβαλλοντικά μοντέλα γεωργίας με βάση 

τις ανάγκες των ανθρώπων (Massicotte, 2010: 87). 

Πολιτισμική Διάσταση του Κινήματος 
 

Αντίστοιχα, στην ίδια λογική, μέλη της οργάνωσης των LVC καθώς και 

σημαντικά άλλα δίκτυα και συνεταιρισμοί που συνεργάζονται με τους La Via 

Campesina εκφράζουν δημόσια πεποιθήσεις που προάγουν όσο το δυνατό καλύτερα 

έναν ποιοτικό τρόπο ζωής με διεκδικητικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας ταυτοχρόνως 

και την πολιτισμική διάσταση του κινήματος. Για την ακρίβεια,  από τη στιγμή που 
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δεν υπάρχουν οικονομικές συνέπειες από τις κοινοτικές οικονομικές δραστηριότητες 

του MOCASE-VC είναι σημαντικό να προωθηθεί η έννοια της κοινωνικοπολιτικής 

αλλαγής που υποστηρίζεται από το συνεταιρισμό.  Ένα μέλος της οργάνωσης 

αναφέρει:  

«όταν λέω «βελτιώνοντας τη ζωή των αγροτών» δεν σκέφτομαι μόνο το 

εισόδημα…..της κερδοφορίας. Βελτιώνοντας τη ζωή των αγροτών, ξυπνάμε για 

να δούμε ότι μερικές φορές δεν υπάρχει ισότητα στην κατανομή του εισοδήματος 

- εδώ το κάνουμε. Δεν υπάρχει ισότητα των φύλων-εδώ το κάνουμε. Εμείς 

εφαρμόζουμε την «πολιτισμική κυριαρχία», έτσι δεν είναι; Το τυρί ήταν 

δημιουργία των προγόνων μας εδώ, και σεβόμαστε την παράδοση, δίνοντας 

περισσότερη ασφάλεια στο [τελικό] προϊόν». Εμείς είμαστε τα αφεντικά, εμείς 

κάνουμε τις συμφωνίες. Είμαστε αυτόνομοι. Έχουμε τις συναντήσεις μας, 

αποφασίζουμε την τιμή του γάλακτος, την τιμή του τυριού, πότε να το 

πουλήσουμε, πώς να πληρώσουμε, πώς κατανέμονται τα χρήματα. . . και αυτό 

είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κανείς δεν θα 

έρθει και θα πει: «Πρέπει να το κάνετε έτσι και έτσι, και θα πάρω τα χρήματα, 

και εσείς δεν παίρνετε τίποτα». Εδώ υπάρχει ισότιμη διανομή και τις αποφάσεις 

τις παίρνουμε εμείς» (Wald, 2015: 101-102).  

 

 

  https://el-gr.facebook.com/viacampesinaOFFICIAL 

  Η μετάβαση από την παραδοσιακή μορφή παραγωγής στην εργασία ως 

συλλογική διαδικασία δεν είναι μια ασήμαντη αλλαγή. Πράγματι μπορεί να θεωρηθεί 

πολύτιμη απόπειρα ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης μορφής ‘’ηθικής κοινοτικής 

οικονομίας’’ που θα παρέχει μια εναλλακτική λύση για τον καπιταλισμό και τις 

δυσμενείς επιπτώσεις του (Wald, 2015: 102).  Δεδομένων των σημερινών επιπέδων 

παραγωγής, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτών των δραστηριοτήτων στις κοινότητες 

των αγροτών δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αλλά η πραγματική τους αξία έγκειται 

https://el-gr.facebook.com/viacampesinaOFFICIAL
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στα μη οικονομικά του αποτελέσματα. Η χρήση οριζόντιων διαδικασιών για τη λήψη 

αποφάσεων και συναίνεσης αποκρυσταλλώνει και ενισχύει τις έννοιες της 

αποτελεσματικότητας, της αυτονομίας, της αλληλεγγύης και της ενδυνάμωσης. 

Βοηθά στη διαμόρφωση κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής συνείδησης μεταξύ 

των μελών και έχει θετικό αντίκτυπο στις ανισορροπίες μεταξύ των φύλων, καθώς 

πολλοί που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες είναι γυναίκες. Αυτή η 

προσέγγιση προσφέρει ένα πρότυπο για αναπτυξιακά έργα που προάγουν τόσο την 

κοινωνική όσο και την οικονομική ανάπτυξη (Wald, 2015: 104).     

  Αντίστροφα, «ο αγροτικός τρόπος» των La Via Campesina ξεκίνησε την 

παγκόσμια εκστρατεία για την αγροτική μεταρρύθμιση ως «γέφυρα» για να ενώσει τα 

τοπικά κινήματα στην προώθηση του δικαιώματος των πολιτών και των λαών να 

καθορίσουν τη δική τους γεωργική πολιτική για τα τρόφιμα σύμφωνα με τις ανάγκες 

και τις προτεραιότητες των κοινοτήτων τους (Mann, 2009: 2). Επίσης, το 2002 η 

παγκόσμια εκστρατεία για την αγροτική μεταρρύθμιση έστρεψε την προσοχή της 

στην ανισότητα όσον αφορά τις σχέσεις των φύλων και μάλιστα στη διαχείριση του 

μετασχηματισμού της αγροτικής γης (Mann, 2009: 8). 

 

Οικολογική  Διάσταση του Κινήματος  
 

Το κίνημα συνδέεται άμεσα με την αγρο-οικολογία, η οποία για κάποιους 

είναι απλά μια επιστήμη που μελετά και προσπαθεί να εξηγήσει τη λειτουργία των 

αγρο-οικοσυστημάτων. Για άλλους πάλι περιλαμβάνει τις πρακτικές εκείνες που 

επιτρέπουν την παραγωγή τροφίμων χωρίς χημικά. Για τα μέλη του κινήματος των La 

Via Campesina η έννοια της αγρο-οικολογίας έχει μεγαλύτερο εύρος  

ενσωματώνοντας ακόμα και πολιτικές αρχές (Rosset & Martinez-Torres, 2012). Όσον 

αφορά την περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία των αγροτών, μέλη της οργάνωσης 

υποστηρίζουν, ότι προέρχεται από έναν συνδυασμό αναβάθμισης των μεθόδων της 

παραδοσιακής αγροτικής καλλιέργειας και καινοτομίας των νέων οικολογικών 

πρακτικών. Οι αγρότες χρειάζονται τη δική τους τοπική γνώση, την εφευρετικότητα 

και την ικανότητα καινοτομίας και όλα αυτά σε σχετικά μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη της «λειτουργικής 

βιοποικιλότητας»  (Rosset & Martinez-Torres, 2012). Ταυτόχρονα θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται διαφοροποιημένη παραγωγή και ενσωμάτωση καλλιεργειών, 

δέντρων και ζώων. Σε αυτόν τον τύπο γεωργίας δεν υπάρχει ανάγκη προσθήκης 
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εξωτερικών εισφορών, καθώς όλα μπορούν να παραχθούν στο ίδιο το αγρόκτημα 

(Rosset & Martinez-Torres, 2012). 

 Η παραδοσιακή γεωργία ήταν η βάση για την ανάπτυξη της αγρο-οικολογίας 

ως επιστήμης. Κι αυτό επειδή έχει τις ρίζες της σε μικρά συστήματα και βασίζεται 

στη διαχείριση των αγρο-συστημάτων αντί των εξωτερικών εισροών, ενώ παράλληλα 

η αγρο-οικολογία δεν ευνοεί τις τεχνολογίες της Πράσινης Επανάστασης. Τέλος, 

τείνει προς τα μικρά και διαφοροποιημένα αγροκτήματα, δίνοντας έμφαση στην 

ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να παράγουν και να αυξήσουν τις καινοτομίες 

(Holt-Giménez & Altieri, 2013: 92). Ο πλούτος της αγροτικής γνώσης, της επιστήμης 

και της τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει ο κόσμος πρέπει σύμφωνα με την 

οργάνωση να στοχεύει σε στρατηγικές της αγρο-οικολογίας που συνδυάζουν την 

παραγωγικότητα με την προστασία των φυσικών πόρων όπως το έδαφος, τα δάση, το 

νερό και τη βιοποικιλότητα (Holt-Giménez & Altieri, 2013: 94). Ειδικότερα, οι 

προσπάθειες για την έρευνα και την ανάπτυξη χρειάζεται να γίνουν 

συμπεριλαμβάνοντας με συμμετοχικό τρόπο τους μικρής κλίμακας αγρότες μαζί και 

τις οικογένειες αγροτών δεδομένου ότι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των φτωχών 

και των πεινασμένων.  Οι γεωργικές πρακτικές όπως η βιολογική καλλιέργεια και η 

αγρο-οικολογία είναι επιλογές που μπορούν να συνεισφέρουν στην ασφάλεια της 

τροφής και της θρέψης όπως και στο θέμα της διατροφικής κυριαρχίας (Holt-

Giménez & Altieri, 2013: 94). 

 Τέλος, συμπυκνώνοντας τον τρόπο σκέψης της οργάνωσης και την αφοσίωσή 

της στην αειφόρο ανάπτυξη, αποτυπώνεται η περιβαλλοντική της διάσταση. Η LVC 

ως αγροτικό κίνημα χρησιμοποιεί τις συνεισφορές της φύσης με τη συμβολή της 

αγρο-οικολογίας και των οικοσυστημάτων με χαμηλές εξωτερικές εισροές που 

βελτιώνουν την ανθεκτικότητα της σοδειάς προκειμένου να απομακρύνουν τις 

μονοκαλλιέργειες και τα εργοστάσια ζωικού κεφαλαίου και άλλες 

βιομηχανοποιημένες μεθόδους παραγωγής (Akram-Lodhi, 2015: 565).  Άλλωστε, 

πολλά από τα παραδοσιακά αγρο-οικοσυστήματα υπήρξαν ανθεκτικά στο χρόνο παρά 

τις περιβαλλοντικές αλλαγές και τις οικονομικές-κοινωνικές αναταραχές, 

αποτελώντας βιώσιμα μοντέλα που προωθούν την βιοποικιλότητα χωρίς τη 

χρησιμοποίηση αγρο-χημικών (Altieri et al., 2012: 4). 
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3.2.  Μελέτη Περίπτωσης: Slow Food Movement/κίνημα της 

Βραδυφαγίας 

 

Αιτίες εμφάνισης του κινήματος 
 

  Το Slow Food Movement ιδρύθηκε στη Βόρεια Ιταλία στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980. Έκτοτε, σε διάστημα μικρότερο από είκοσι πέντε χρόνια 

κατάφερε να συγκεντρώσει 100.000 μέλη από διαφορετικές χώρες του πλανήτη. 

Σύμφωνα με την Siniscalchi (2013) λέξεις όπως «καθαρό», «δίκαιο» και «καλό», 

είναι βαθιά συνυφασμένες με την εξέλιξη και τη φιλοσοφική αφετηρία του κινήματος 

Slow Food. Η πρωτοβουλία άλλωστε για τη δημιουργία του κινήματος Slow 

Food/βραδυφαγίας αναλήφθηκε ύστερα από την αποδοχή και κατανόηση της 

ανησυχίας των καταναλωτών για την προέλευση και την ποιότητα της τροφής. 

(Siniscalchi, 2013).  Όπως και στην περίπτωση των LVC, το κίνημα Slow Food 

γεννήθηκε μέσα σε μια εποχή που η κοινή γνώμη είχε θορυβηθεί για το διατροφικό 

σύστημα εξαιτίας της μαζικής παραγωγής τυποποιημένων προϊόντων, της μη 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών για την προέλευση της τροφής και την άγνοιά τους 

ακόμα και για το πως παρασκευάζονται τα τρόφιμα. Τα γενετικά τροποποιημένα 

τρόφιμα, η εκβιομηχάνιση της γεωργίας, ο φόβος για τη νόσο των «τρελών 

αγελάδων» τη δεκαετία του ’90, εξαιτίας των μολυσμένων πτωμάτων ζώων τα οποία 

χρησιμοποιούνταν ως ζωοτροφές, και πολλά ακόμα κακώς κείμενα του σύγχρονου 

διατροφικού καθεστώτος, έχουν στρέψει αρκετό κόσμο κατά του καπιταλιστικού 

αγρο-τροφικού συστήματος, αυξάνοντας όλο και περισσότερο τη ζήτηση για ποιοτικά 

τρόφιμα που καλλιεργούνται με παραδοσιακούς-οικολογικούς τρόπους σε φυσικά 

γεωργικά εδάφη χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων (Gilg & 

Battershill, 1998: 26).        
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https://www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/faq/  

 

Οικολογική Διάσταση του Κινήματος 
 

 Η φιλοσοφία του κινήματος εστιάζει στο περιβάλλον μέσω της «οίκο-

γαστρονομίας» - όπως το ονομάζουν- ενώ απευθύνονται σε παραγωγούς και 

καταναλωτές. Στόχος του είναι η καταπολέμηση της αγρο-βιομηχανικής παραγωγής 

δίνοντας μάχη κατά της τυποποίησης της γεύσεως και των προϊόντων. Επίσης, είναι 

ενάντια στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, στην πυρηνική ενέργεια, στη 

χρησιμοποίηση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στην ιδιωτικοποίηση 

του νερού (Siniscalchi, 2013:295). Το 2003 συστάθηκε από την οργάνωση του Slow 

Food το Slow Food Foundation με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την 

υπεράσπιση της βιοποικιλότητας αλλά και την υποστήριξη των τοπικών αγρο-

τροφικών δικτύων κυρίως για τις χώρες του Νότου. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν το 

περιβάλλον ως συλλογικό καλό ενώ την ίδια στιγμή ενσωματώνουν στις πρακτικές 

τους τη διάσταση του φαγητού μέσα σε πολιτικούς χώρους δράσης και διαμαρτυριών 

ενάντια στο υπάρχον βιομηχανικό αγρο-τροφικό καθεστώς. Το περιβάλλον και ο 

τρόπος παραγωγής είναι μερικά από τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη 

της οργάνωσης, η οποία δίνει έμφαση στους μικρούς παραγωγούς και τις τοπικές 

κοινότητες (Siniscalchi, 2013: 297).          

https://www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/faq/
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 Για παράδειγμα, το πρότζεκτ Presidia που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας 

του ’90 αποτελεί έναν άξονα δράσης με σκοπό τη διατήρηση της ποιοτικής 

παραγωγής που κινδυνεύει να εξαφανιστεί, την προστασία μοναδικών περιοχών και 

οικοσυστημάτων και τοπικών ποικιλιών και την επαναφορά παραδοσιακών μεθόδων 

επεξεργασίας. Σήμερα σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος στην 

οποία παρατίθεται και διαδραστικός χάρτης, υπάρχουν περισσότερα από 500 Presidia 

που περιλαμβάνουν περισσότερους από 13.000 παραγωγούς σε παγκόσμια κλίμακα 

(Siniscalchi, 2013). Από αυτά 200 περίπου βρίσκονται στην Ιταλία και άλλα 300 στον 

υπόλοιπο κόσμο. Έχουν να κάνουν με δράσεις για τη βιοποικιλότητα και τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Slow Food. Στόχος 

του Slow Food Movement μέσα από τη διαδικασία presidia είναι η προστασία και 

προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας μέσα από την παρακίνηση των ανθρώπων να 

εισαχθούν στον πρακτικό κόσμο της παραγωγής, να γνωρίσουν τις τοπικές αγροτικές 

κοινότητες και τους ντόπιους παραγωγούς αλλά και να προωθήσουν τα προϊόντα τους 

μαζί με τις γνώσεις τους (Siniscalchi, 2013: 296-298).  

 Τα μέλη της οργάνωσης απαιτούν από τους παραγωγούς να εξαλείψουν από 

τις καλλιέργειές τους οποιαδήποτε χημική σύσταση για τη σπορά και ανάπτυξη του 

γεωργικού αγαθού, να εξασφαλίσουν την ευημερία των ζώων, την προστασία των 

τοπικών φυλών και των παραδοσιακών ποικιλιών και φυσικά την αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις σοδειές τους. Μεταξύ των  περιβαλλοντικών 

στόχων για την εδραίωση της ποιοτικής παραγωγής των τροφίμων από το  Slow Food 

Movement πρωταρχική σημασία έχουν και οι πολιτιστικοί στόχοι για την ενίσχυση 

των παραγωγών με την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών 

παραγωγής (Siniscalchi, 2013: 298).  

 

Πολιτικο-Κοινωνική Διάσταση του Κινήματος 
 

  Ιδιαίτερα σε συνθήκες φτωχοποίησης, λόγω της αύξησης των τιμών σε 

βασικά τρόφιμα από το 2008 και μετά, το κίνημα Slow Food/ βραδυφαγίας 

προσπάθησε να ενισχύσει τη νομιμότητα τοπικών, υψηλής ποιότητας και φιλικών 

προς το περιβάλλον προϊόντων σε προσιτές τιμές (Brunori & Guarino, 2012: 11). 

Διοργάνωσε συνέδρια και συγκεντρώσεις όπως το Taste Fair Salone del Gusto, το 

οποίο προσελκύει σε διετή βάση εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Στόχο είχε να 

γνωριστούν παραγωγοί και καταναλωτές-επισκέπτες, ούτως ώστε να κατανοήσουν τα 
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χαρακτηριστικά και την ιστορία των τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας και 

ποιότητας, αξίες που έχουν σχεδόν εκλείψει λόγω της εντατικοποίησης και 

παγκοσμιοποίησης της παραγωγής τροφίμων. Ως οργάνωση υπερασπίζεται την 

ποιοτική κατανάλωση τροφίμων, την ευχαρίστηση που λαμβάνουμε από αυτή, 

προωθώντας ταυτόχρονα μια νέα προσέγγιση που αφορά τους ρυθμούς και το 

σεβασμό κατά την πρόσληψη του φαγητού (Siniscalchi, 2013). Όπως άλλωστε 

αναφέρουν μέλη του Slow Food «το να αναγνωρίζουμε την ποιότητα είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να αντιληφθούμε το φαγητό που τρώμε κάθε μέρα» (Brunori & Guarino, 

2012: 11).     

  Επίσης, ως κίνημα το Slow Food επιχειρεί να επικοινωνήσει την ανάγκη να 

συνδεθούμε με το φαγητό και αισθητηριακά μέσω της γεύσεως και φυσικά της 

απόλαυσης που προσλαμβάνουμε από το φαγητό, αναπτύσσοντας έτσι σχέσεις 

ευχαρίστησης με την έννοια ότι αισθανόμαστε το φαγητό (feel food) όπως αναφέρουν 

οι Hayes-Conroy & Martin (2010).  

 Το Slow Food κίνημα σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις πρωτοβουλίες του 

προσπαθεί να ενδυναμώσει τη σύνδεση μεταξύ των ευχάριστων συναισθημάτων που 

μας προσφέρει η απόλαυση του ποιοτικά νόστιμου φαγητού με ποικιλίες τροφίμων, 

τοπίων, με την αισθητική, με εμπειρίες πολιτισμικές ή κοινωνικές και κυρίως 

«χτίζοντας» την επαφή μας με τα ίδια τα οίκο-συστήματα. Το Slow Food αναγνωρίζει 

ότι τα ευχάριστα συναισθήματα μπορούν να είναι καταλυτικά, να παρέχουν δηλαδή 

ενέργεια ή ώθηση για την υποστήριξη και συμμετοχή σε εναλλακτικά αγρο-τροφικά 

δίκτυα και βέβαια στην ενίσχυση των ιδανικών που ως μορφή αγρο-τροφικής δράσης 

πρεσβεύει  (Hayes-Conroy & Martin, 2010: 276). 

 Τέλος, η κοινωνική διάσταση της τροφής, όπως τονίζεται από την πλευρά 

του κινήματος Slow Food, εφιστά την προσοχή στους διάφορους δρώντες των 

τοπικών οικονομιών, παραγωγούς και καταναλωτές, να συνεχίσουν τον αγώνα ως 

θεμελιωτές  αυτού του είδους των σχέσεων οικονομικής ανάπτυξης, σε εστιασμένες 

τοπικά περιοχές των εναλλακτικών δικτύων slow food (Siniscalchi, 2013). 

 Εν κατακλείδι, το Slow Food Movement λειτουργεί και ως πολιτικό κίνημα, 

παίρνοντας θέση σε εθνικές πολιτικές διαμάχες για ζητήματα που αφορούν τα 

γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, την ιδιωτικοποίηση του νερού ή ακόμα και την 

παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά 

του ενάντια σε αυτές τις πολιτικές (Siniscalchi, 2013: 302). 
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Δίκτυα Δράσης του Κινήματος 

 

 Οι ιδεολογικές απαρχές του κινήματος Slow Food υπεισέρχονται και στο 

αξιακό πλαίσιο ποικίλων εναλλακτικών αγροδιατροφικών δικτύων όπου υιοθετούν 

και εφαρμόζουν τις θεωρητικές παραδοχές του. Για παράδειγμα, ως προς την 

πρόσληψη της έννοιας του καταναλωτή, το Slow Food Movement ορίζει τους 

καταναλωτές ως συμπαραγωγούς, από τη στιγμή μάλιστα που στο εν λόγω δίκτυο οι 

καταναλωτές συναποφασίζουν με τους παραγωγούς για τα προϊόντα που επιθυμούν 

να καλλιεργηθούν (Siniscalchi, 2013: 297).  Επίσης, το δίκτυο Terra Madre το οποίο 

είναι δίκτυο δράσης του Slow Food έχει αναπτύξει με τη σειρά του τον όρο 

«διατροφική κοινότητα» προκειμένου να συμπεριλάβει όλους εκείνους τους 

ανθρώπους που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία και στη διανομή ενός 

προϊόντος σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (Siniscalchi, 2013: 297). Τέλος, 

δίκτυα δραστηριοποίησης του Slow Food είναι τα ακόλουθα: Earth Markets, Ark of 

Taste, Slow Food Presidium και Terra Madre, το Slow Food Chefs Alliance, Gardens 

in Africa, Slow Fish Caribe, Slow Food Youth Network καθώς και το Terra Madre 

Indigenous (Slow Food, 2015).  

 

3.3.  Μελέτη Περίπτωσης: Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία 
 

Αίτια Εμφάνισης Κινήματος 
 

  Η έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών εξαιτίας των επιπτώσεων της 

οικονομικής κρίσης, έχει προκαλέσει την αντίδραση ομάδων και ακτιβιστών οι οποίοι 

διεκδικούν περιβαλλοντική δικαιοσύνη, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αξιοκρατία 

ως προς τα τρόφιμα και τις τιμές του αλλά και ως προς την ποιότητα των προϊόντων.  

Εντός αυτού του πλαισίου λοιπόν η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία 

(Community Supported Agriculture) (CSA) όπου οι καταναλωτές συνδέονται άμεσα 

με τους τοπικούς αγρότες για να αποκτήσουν τα τρόφιμά τους, έχει προταθεί ως 

βιώσιμη στρατηγική για την αναζωογόνηση των τοπικών γεωργικών οικονομιών, τη 

διατήρηση της καλλιεργήσιμης γης και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της επισιτιστικής 
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ασφάλειας της κοινότητας και την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη 

γεωργία και το περιβάλλον (Ostrom, 2007).  

  Χρονικά πάντως η πρώτη εκδοχή της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης 

Γεωργίας είναι η οργάνωση Teikei η οποία ξεκίνησε στην Ιαπωνία στις αρχές της 

δεκαετίας του ’70. Μάλιστα όπως υποστήριζαν τα μέλη της κοινότητας αυτό που είχε 

τεράστια σημασία για τους ίδιους ως οργανωτές είναι να γνωρίζουν και «να βλέπουν 

το πρόσωπο του αγρότη στα λαχανικά» (Ostrom, 2007: 7). Η πρωτοβουλία αυτή, 

όπως αναφέρουν οι Ανθοπούλου και Παρταλίδου (2015) είχε συσταθεί κυρίως από 

μητέρες οι οποίες ανησυχούσαν για την ποιότητα των τροφίμων που κατέληγαν στο 

πιάτο τους εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσεως των χημικών εισροών, απόρροια του 

παραγωγιστικού  αγροτικού μοντέλου ανάπτυξης, που, όπως έχει ήδη ειπωθεί, 

εισήχθη στη γεωργία με τις εφαρμογές της Πράσινης Επανάστασης. Έτσι, οι μητέρες 

αυτές οργανώθηκαν, ήρθαν σε επαφή με αγρότες και βάσει συμβολαίου 

προπλήρωναν για τα βιολογικά προϊόντα που θα εισέπρατταν στο τέλος της 

καλλιεργητικής περιόδου. Έπειτα, αντίστοιχες οργανώσεις εμφανίστηκαν και στην 

Ευρώπη ενώ η δραστηριοποίηση αυτών των κοινοτήτων έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα 

μέσα της δεκαετίας του ’80 στις ΗΠΑ, όπου και θεσπίζεται επίσημα πια ο όρος της 

Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (Ανθοπούλου και Παρταλίδου, 2015: 16). 

Επίσης, με τη συμμετοχή των καταναλωτών στο κόστος παραγωγής, αυτοί 

αναλαμβάνουν μέρος της περιβαλλοντικής ευθύνης, δηλαδή ζημιώνονται και οι ίδιοι 

σε περίπτωση που η σοδειά δεν πάει καλά εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Ταυτόχρονα επωμίζονται και το αντίστοιχο κόστος της εργασίας που πρέπει να 

αποτελεί μια επαρκή αμοιβή για τους εργάτες γης, οι οποίοι θα αναλάβουν τη 

διαδικασία της παραγωγής (Ostrom, 2007). 

 Για την ακρίβεια, η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία αποτελείται από 

μια κοινότητα ατόμων, η οποία δεσμεύεται να υποστηρίξει ένα αγροτικό εγχείρημα 

ούτως ώστε η γεωργική γη να μπορεί μετατραπεί είτε νομικά είτε άτυπα σε 

αγρόκτημα της κοινότητας, με τους καλλιεργητές και τους καταναλωτές να παρέχουν 

αμοιβαία υποστήριξη, να μοιράζονται τους κινδύνους και τα οφέλη της διατροφικής 

παραγωγής (Adam, 2006: 2). Πρόκειται για μια εναλλακτική μορφή γεωργικής 

παραγωγής και οργάνωσης των δικτύων διανομής  τροφίμων, όπου η συναλλαγή των 

προϊόντων θα επιτυγχάνεται μεταξύ μιας ομάδας παραγωγών-καλλιεργητών και 

καταναλωτών οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν σε μια σχετικά συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή χωρίς την παρέμβαση μεσαζόντων (Ανθοπούλου και Παρταλίδου, 2015: 15).  
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https://www.youtube.com/watch?v=PPCGevYDTf8&ab_channel=TheLexicon  

Η περίπτωση της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας αποτελεί μια από τις 

πιο καθιερωμένες εκφράσεις των τοπικών αγρο-τροφικών κινημάτων. Για την 

ακρίβεια, οι σχέσεις που οργανώνονται μέσω της ΚΥΓ συνιστούν μια μορφή ηθικού 

καταναλωτισμού (Thompson & Coskuner-Balli, 2007: 276-277).  Η διαδικασία 

συνήθως έχει ως εξής: κάθε βδομάδα γίνεται διανομή ενός καλαθιού στα μέλη-

καταναλωτές της τοπικής κοινότητας. Το καλάθι αυτό περιλαμβάνει τα φρέσκα 

βιολογικά προϊόντα. Χαρακτηριστικά όπως αναφέρουν οι Ανθοπούλου και 

Παρταλίδου (2015) πριν από κάθε καλλιεργητική περίοδο, όλα τα μέλη της 

κοινότητας, παραγωγοί και καταναλωτές συναποφασίζουν για το τι θα καλλιεργηθεί 

αλλά και για το κόστος των τιμών των προϊόντων που θα περιέχει το καλάθι. Φυσικά, 

οι τιμές θα πρέπει να είναι δίκαιες για όλους, δηλώνοντας έμπρακτα την αλληλέγγυα 

διάθεση και υποστήριξη στη συμμετοχική γεωργία (Ανθοπούλου και Παρταλίδου, 

2015: 15). Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα αναδιαμόρφωσης 

των σχέσεων αγοραπωλησίας στα γεωργικά αγαθά με τη δημιουργία συμμαχιών 

μεταξύ αγροτών και καταναλωτών. Ο στόχος, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι η 

κάλυψη του πραγματικού κόστους παραγωγής, διαιρώντας το δίκαια στους τελικούς 

καταναλωτές, οι οποίοι θα λάβουν τα καλλιεργήσιμα προϊόντα (Ostrom, 2007).    

Δίκτυα Δράσης του Κινήματος 

   
Η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία συναντάται σε πολλά δίκτυα 

παγκοσμίως. Μερικά από αυτά είναι τα: United Kingdom Community Supported 

Agriculture Network/Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

https://www.youtube.com/watch?v=PPCGevYDTf8&ab_channel=TheLexicon
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Solidarische Landwirtschaft/Αλληλέγγυα Γεωργία στη Γερμανία, Groupes d’achat 

solidaires de l’Agriculture paysanne/Αλληλέγγυες ομάδες αγορών αγροτικής 

γεωργίας στο Βέλγιο αλλά και η Equiterre στον Καναδά τα οποία στηρίζονται σε 

τέσσερις θεμελιώδεις αρχές: συνεργασία, τοπικότητα, αλληλεγγύη και η άμεση, 

πρόσωπο με πρόσωπο επαφή και εμπιστοσύνη μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών 

(URGENCI, 2020).  

 

Πολιτισμική Διάσταση του Κινήματος 
 

  Η ηθική και πολιτισμική υπόσταση της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης 

Γεωργίας συγκροτείται από ιδεολογικές παραδοχές που την εξιδανικεύουν 

θεωρώντας την ως άμεσο μέσο καταπολέμησης της καπιταλιστικής επισιτιστικής 

παραγωγής. Τα μέλη της κοινότητας επισημαίνουν τη σπουδαιότητα και τη σημασία 

των τοπικά καλλιεργούμενων προϊόντων, των μικρών βιολογικών εκμεταλλεύσεων 

και τη δυναμική της δικής τους ομάδας για την παραγωγή των τροφίμων για το 

κοινωνικό σύνολο (Thompson & Coskuner-Balli, 2007: 277). Σύμφωνα με την οπτική 

αυτή, τα αγρο-τροφικά δίκτυα της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας 

(Community Supported Agriculture (CSA) λαμβάνονται υπόψη ως συνεταιρισμοί σε 

μια προσπάθεια να έρθουν κοντά παραγωγοί και καταναλωτές. Η σύνδεση αυτή 

απορρέει και από μια ευρύτερη συνειδητοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης και 

στοχεύει στην κριτική του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου αγρο-τροφικού 

συστήματος, το οποίο, μεταξύ άλλων,  απειλεί  μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις 

με εξαφάνιση (Thompson & Coskuner-Balli, 2007). Αγρότες και καταναλωτές που 

συμμερίζονται παρόμοιες αξίες στο πλαίσιο της κοινότητας, αποκτούν μια αίσθηση 

ικανοποίησης μέσα από τη στενή σύνδεσή τους με τη γη η οποία και σχετίζεται με 

ιδανικά όπως η διαφύλαξη της αυθεντικότητας της υπαίθρου, η αναγνώριση της 

ποιοτικά ανώτερης γεύσης με όλα τα θρεπτικά συστατικά που τη συνοδεύουν καθώς 

και ο σεβασμός προς την πολιτισμική διαφοροποίηση ευρύτερα, η οποία εκφράζεται 

από την τοπικότητα των βιολογικών προϊόντων ανάλογα με το έδαφος της κάθε 

περιοχής (Thompson & Coskuner-Balli, 2007: 292). 
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Οικολογική Διάσταση του Κινήματος 
 

   Ένα από τα βασικά προτάγματα των δικτύων της Κοινοτικά 

Υποστηριζόμενης Γεωργίας είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών 

πόρων. Η αναγνώριση της αγρο-οικολογίας από διεθνείς φορείς και οργανισμούς 

τίθεται ως πρωταρχική λύση για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής (URGENCI, 2016). Αντίστοιχα με τη δράση τους επιθυμούν την 

καταπολέμηση των εταιρικών προσπαθειών για την ανάληψη της αγρο-οικολογίας ως 

μέσο για την προώθηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, την 

εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής, τη βιομηχανική υδατοκαλλιέργεια και την 

υιοθέτηση άλλων νέων τεχνολογιών επικίνδυνων για τη βιωσιμότητα της υπαίθρου 

και γενικά του περιβάλλοντος (URGENCI, 2016).  Οι καταναλωτές που συμμετέχουν 

σε ένα αγρόκτημα Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας πραγματοποιούν την 

πληρωμή των προϊόντων που αναμένουν να προμηθευθούν πριν την περίοδο της 

καλλιέργειάς τους. Σε αντάλλαγμα για την προσφορά τους, οι καταναλωτές  

λαμβάνουν κάθε βδομάδα οτιδήποτε παράγει το αγρόκτημα. Με το εν λόγω 

εγχείρημα, παρατηρούμε ότι καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την 

προστασία της γης και των αγροτών από την αστάθεια ενός παγκοσμιοποιημένου 

εταιρικού συστήματος παραγωγής και διανομής τροφίμων (Ostrom, 2007).   

Κοινωνική Διάσταση του Κινήματος 
 

Οπτική του φύλου στα δίκτυα της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας 

 

Τα μέλη που συμμετέχουν στην παραγωγή είναι εξίσου άνδρες και γυναίκες, 

οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αγρότες. Συμμετέχουν όλοι από κοινού στη λήψη 

αποφάσεων χωρίς να καταφεύγουν σε συμβατικούς  ρόλους με βάση το φύλο, ενώ 

πολλά αγροκτήματα λειτουργούν αποκλειστικά με γυναίκες ζευγάρια σύμφωνα με 

έρευνα της Ostrom (2007) για τα αγροκτήματα και τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής 

τροφίμων στην Αμερική. Αντίθετα, στα συμβατικά αμερικανικά αγροκτήματα είναι 

περισσότερο πιθανό να μην συμμετέχουν γυναίκες στις αγροτικές εργασίες και 

παραδοσιακά ο άνδρας να κατέχει θέση ηγετική στη διαχείριση και οργάνωση της 

φάρμας (Ostrom, 2007: 7-8).  
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  Δίνοντας έμφαση στην αλληλέγγυα οικονομία και δίκαιη κατανομή του 

κόστους, των κινδύνων αλλά και του οφέλους που μοιράζονται από κοινού 

παραγωγοί και καταναλωτές, τα δίκτυα της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας 

συμβάλλουν στην απελευθέρωση της κοινωνικής μας φαντασίας από τα 

νεοφιλελεύθερα οικονομικά δόγματα, τον ανταγωνισμό των αγορών και τον 

ατομικισμό ευρύτερα, δείχνοντάς μας εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης και 

οικονομικής ανταλλαγής καθώς και την ενσωμάτωση των υποκειμένων μέσω της 

επικοινωνίας και της διάδοσης κοινωνικής γνώσης και πληροφόρησης γύρω από τα 

αγρο-τροφικά δίκτυα και τα τοπικά προϊόντα  (URGENCI, 2016: 7).  Επίσης, η 

Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία μέσα από τις πρακτικές της δίνει τη δυνατότητα 

στους καταναλωτές να αποδεσμευτούν από την ευκολία των τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένων τροφών των σούπερ μάρκετ με τα προμαγειρεμένα φαγητά και 

την κουλτούρα του γρήγορου φαγητού όπως οι διεθνείς αλυσίδες fast food McDonald 

που δεσπόζουν σε όλον τον κόσμο και να έρθουν σε επαφή με τον φυσικό, ανόθευτο 

τρόπο παραγωγής του φαγητού αλλά και με τον ίδιο το δημιουργό του (Thompson & 

Coskuner-Balli, 2007: 281). Σύμφωνα όμως με τις Ανθοπούλου και Παρταλίδου 

(2015) το προφίλ των ενδιαφερόμενων και στενά συνδεδεμένων με τα προϊόντα αγρο-

τροφικών δικτύων και μάλιστα αυτών της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας 

παρουσιάζονται, βάσει εμπειρικών ερευνών, κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες, λόγω του 

παραδοσιακού τους ρόλου που τους έχει αποδοθεί πολιτισμικά/κοινωνικά, τείνουν να 

ασχολούνται με το νοικοκυριό. Επίσης, πρόκειται για γυναίκες αυξημένου 

πολιτισμικού κεφαλαίου, συνήθως μεσαίας-αστικής τάξης και με υψηλή μόρφωση 

(Ανθοπούλου και Παρταλίδου, 2015: 17). Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι στην 

προσπάθεια κάποιων δικτύων της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας να 

γνωστοποιήσουν τα σύγχρονα εγχειρήματα που υπερασπίζονται τα μέλη αντίστοιχων 

αγρο-τροφικών δικτύων, παρατηρείται ένας αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων, 

κυρίως των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Αυτό το γεγονός είναι αντίθετο με τη 

ρητορική των δικτύων που δηλώνουν συχνά ότι επιθυμούν να συνδιαλλαχθούν και να 

συμπορευθούν στην κοινή γραμμή της δράσης ενάντια στην καταπίεση των 

ευάλωτων οικονομικά ομάδων που επιφέρει η εκμεταλλευτική στάση του 

συστήματος, με τη χρησιμοποίηση, για παράδειγμα, των εβδομαδιαίων καλαθιών για 

τους καταναλωτές της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, ως ένα δείγμα 

αλληλέγγυας προσφοράς κι ευγνωμοσύνης, οργάνωση δράσεων, ενημερωτικές 

καμπάνιες, διαδηλώσεις κλπ.   
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3.4. Ανάλυση και συζήτηση των εναλλακτικών αγρο-τροφικών 

δικτύων  
 

Κοινωνική Ενσωμάτωση των Κινημάτων 
 

 Γνωρίσαμε ως τώρα τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εναλλακτικών αγρο-

τροφικών δικτύων: La Via Campesina, Slow Food Movement/κίνημα της 

βραδυφαγίας και Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, όπου και τα τρία κινήματα 

στηρίζουν τη βάση της οργάνωσής τους στη διατροφική κυριαρχία. Αρχικά, φαίνεται 

πως και οι τρείς μελέτες περίπτωσης χρησιμοποιούν στη ρητορική και στις πρακτικές 

εφαρμογής τους την αλληλέγγυα διάθεση και συνεργασία όλων των μελών των 

εκάστοτε δικτύων και οργανώσεων τους. Αναφαίρετα ιδανικά και αξίες όπως η 

δικαιοσύνη, η αυτοδιάθεση των λαών στην ελεύθερη επιλογή διατροφικών 

συνηθειών, η ισότητα μεταξύ των φύλων και ασφαλώς το δικαίωμα όλων στην 

πρόσβαση άφθονης και ποιοτικής τροφής είναι μόνο μερικές από τις θέσεις που 

υπερασπίζεται σθεναρά το αγροτικό κίνημα των La Via Campesina. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι αντίστοιχες προβληματικές αποσιωπούνται από το αξιακό πλαίσιο των 

Slow Food και της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας.  Αναλυτικά, ως προς την 

κοινωνική διάσταση των οργανώσεων, παρατηρούμε ότι το αγροτικό κίνημα LVC 

κάλυψε σε σημαντικό βαθμό, όπως άλλωστε αναδεικνύεται και από τη βιβλιογραφία, 

το ζήτημα της συνεχούς διεκδίκησης κοινωνικών δικαιωμάτων όπως αυτό της 

ισότητας των φύλων, της αυτοδιάθεσης των αγροτικών κοινοτήτων και ιθαγενών, τη 

διατήρηση της αγροτικής ταυτότητας των μικροκαλλιεργητών της γης, την 

περιβαλλοντική και οικονομική δικαιοσύνη κ.ά. σε πολιτικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, 

τόσο τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα όσο και οι μελέτες περίπτωσης που 

εξετάσαμε, εστιάζουν στην κοινωνική ενσωμάτωση της τροφής ως μια πιο σύνθετης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεων 

των δρώντων υποκειμένων, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή και τη διάθεση 

των τροφίμων (Forno & Graziano, 2014). Πρόκειται δηλαδή για τη συμπερίληψη της 

σημασίας της τροφής στην κοινωνική  δικτύωση των ατόμων. Με λίγα λόγια η 

κοινωνική ενσωμάτωση αφορά όλες τις αξίες και την ανάγκη για την πολιτικοποίηση 

της τροφής που τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα πρεσβεύουν, όπως είναι η 
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ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των παραγωγών για την προστασία της 

φύσης και η καλλιέργεια οικολογικών προϊόντων.  

 Οι μελέτες περίπτωσης των LVC, του κινήματος βραδυφαγίας/slow food και 

της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας εστιάζουν κυρίως στην κοινωνική 

ενδυνάμωση των πολιτών προτρέποντάς τους να δραστηριοποιηθούν μαζί με τα 

εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα για την αλλαγή της συμβατικής αντίληψης των 

τροφίμων που γεννά το σύγχρονο εντατικό αγρο-τροφικό καθεστώς. Ελάχιστη, 

ωστόσο, εμβάθυνση από την πλευρά των La Via Campesina έχουμε για ό,τι αφορά 

τον τρόπο συγκρότησης, λειτουργίας, διαδικασιών και εργασιών για τα μέλη στο 

εσωτερικό των εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων που συμμετέχουν κάτω από 

την ομπρέλα αυτού του ευρύτερου αγροτικού κινήματος. Ανάλογη παρατήρηση 

αξίζει να σημειωθεί και για το Slow Food Movement/κίνημα βραδυφαγίας, το οποίο 

εστιάζει περισσότερο στη διατροφική κουλτούρα και στα πολιτισμικά οφέλη της 

διατροφής και των βιολογικά ποιοτικών προϊόντων χωρίς να εξηγεί περαιτέρω τη 

δομή και τις καταστατικές λειτουργίες του δικτύου. Το δίκτυο της Κοινοτικά 

Υποστηριζόμενης Γεωργίας, σε αντιδιαστολή με τα δυο προηγούμενα κάλυψε όσο το 

δυνατόν καλύτερα και με σαφήνεια ζητήματα οργανωτικής δομής όπως οι 

αρμοδιότητες των παραγωγών και καταναλωτών και η πρόσωπο με πρόσωπο μορφή 

του δικτύου, καθιστώντας ευκρινή και σαφή τον τρόπο διανομής και διάθεσης των 

προϊόντων.   

 

Η διάσταση της βιωσιμότητας στα ΕΑΔ Κινήματα 

 

 Η εστίαση των δυο τελευταίων δικτύων Slow Food/βραδυφαγίας και 

Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία προσανατολίζεται περισσότερο στην 

περιβαλλοντική αλλά και την κοινωνική βιωσιμότητα, στη διεκδίκηση ποιοτικών και 

εύγευστων προϊόντων τα οποία θα καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο, δίνοντας 

έμφαση στην τοπικότητα των τροφίμων αλλά και προτεραιότητα σε αγρότες μικρής 

κλίμακας παραγωγής. Σημαντική σε αυτή την περίπτωση είναι η αμοιβαία προσφορά 

και συνεργασία που είδαμε έμπρακτα να σημειώνεται μεταξύ εναλλακτικών αγρο-

τροφικών δικτύων και καταναλωτών στα πλαίσια κοινοτήτων οι οποίες 

ενστερνίζονται πρακτικές της κοινοτικά υποστηριζόμενης γεωργίας. Εδώ η 

διαφοροποίηση των δικτύων της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας σε σχέση με 
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το Slow Food Movement/κίνημα βραδυφαγίας και τους La Via Campesina έγκειται 

στην ξεκάθαρη λειτουργία των δικτύων με την περιγραφή των υποχρεώσεων τόσο 

από την πλευρά των αγροτών όσο και των καταναλωτών αλλά και τις δραστηριότητες 

που αναλαμβάνουν ως κοινότητα, εκπροσωπώντας με ουσιαστικό τρόπο στην 

καθημερινότητα την αειφόρο ανάπτυξη. Για παράδειγμα, το καλάθι με τα βιολογικά 

τρόφιμα που εισπράττουν οι καταναλωτές κάθε εβδομάδα αποτελεί ένδειξη σεβασμού 

από τους παραγωγούς-αγρότες προς τους καταναλωτές που στηρίζουν την κοινότητα 

και τη γεωργία με την προπληρωμή των προϊόντων πριν την καλλιεργητική περίοδο. 

Έτσι λοιπόν βλέπουμε λειτουργικά πως διαχειρίζονται τα μέλη της κοινότητας 

πρακτικά ζητήματα που αφορούν τον βιοπορισμό των αγροτών από τη στιγμή που 

μοιράζονται οι ανάγκες και τα έξοδα για την παραγωγή της σοδειάς καθώς και οι 

πληρωμές των ανθρώπων που θα εργάζονται στην παραγωγή. Αντίθετα, τα 

εναλλακτικά δίκτυα των La Via Campesina και Slow Food αναλώνονται περισσότερο 

στο ιδεολογικό κομμάτι χωρίς να γίνεται, βάσει του υλικού που έχει συλλεχθεί, 

περαιτέρω ανάλυση στα εσωτερικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο καθημερινής 

λειτουργίας των εν λόγω δικτύων.  

 Το κίνημα Slow Food/βραδυφαγίας από την άλλη, επιμένει κυρίως στην 

επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη του να γευτεί 

νόστιμες παραδοσιακές ποικιλίες από αυθεντικά ντόπια προϊόντα από τα οποία έχει 

αποξενωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία τον έχει οδηγήσει στην επιλογή 

φθηνών και έτοιμων συσκευασμένων τροφών απευθείας από τα ράφια των σούπερ 

μάρκετ. Βαρύτητα δίνεται από μέρους τους στην αναζήτηση της κουλτούρας του να 

τρώμε αργά ούτως ώστε να αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα και τη γεύση του 

φαγητού ενώ συνδεόμαστε παράλληλα με τη φύση και τον οργανικό τρόπο 

προέλευσης του φαγητού˙ πηγαίνοντας έτσι κόντρα στην κυριαρχία των fast food. 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά ως προς τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

του κινήματος για θέσεις που αφορούν το φύλο, τον τρόπο συνεργασίας καθώς και 

την καθημερινή πραγμάτωση της φιλοσοφίας του κινήματος slow food στις βραχείες 

αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων.  
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3.5 Συμπεράσματα  
 

 Όσον αφορά τις μελέτες περίπτωσης των αγρο-τροφικών δικτύων LVC, Slow 

Food/κίνημα βραδυφαγίας και της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας 

παρατηρούμε πώς τα εν λόγω κινήματα/δίκτυα χαρακτηρίζονται, με βάση την 

ανάλυσή τους, εναλλακτικά αλλά και περιβαλλοντικά βιώσιμα κινήματα 

εμπεριέχοντας ταυτόχρονα τη δυναμική της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι 

πρωτοβουλίες και οι δράσεις των δικτύων αποσκοπούν στην κοινωνική και πολιτική 

ενδυνάμωση των πολιτών και στη στήριξη με τη συμμετοχή τους της αλλαγής του 

πλαισίου για την παραγωγή και διάθεση των τροφίμων που οραματίζονται. Για τον 

λόγο αυτόν, είναι σημαντική η επισήμανση των αδιεξόδων του αγρο-τροφικού 

συστήματος, τα οποία είναι υπεύθυνα για την κρίση του τομέα της γεωργίας, την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση, την περιθωριοποίηση παραδοσιακών αγροτικών 

κοινοτήτων, την άνοδο των τιμών σε βασικά τρόφιμα, τη φτώχεια και την πείνα του 

αναπτυσσόμενου κυρίως κόσμου.   

 Συνοψίζοντας, τα ΕΑΔ οργανώνονται στη βάση των αρχών της ΔΚ, 

συγκροτούνται από καλλιεργητές μικρής κλίμακας παραγωγής κυρίως οργανικών 

προϊόντων και διακρίνονται σε πρόσωπο με πρόσωπο δίκτυα, κοντινά και εκτεταμένα 

δίκτυα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων χωρίς μεσάζοντες, εφαρμόζοντας συνήθως 

το δίκαιο εμπόριο τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές με 

προσιτές τιμές, τις περισσότερες φορές, για τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, 

απευθύνονται σε ευαισθητοποιημένους/πολιτικούς καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν 

αναπτυγμένο πολιτισμικό κεφάλαιο ή και οικονομική επιφάνεια, που νοιάζονται για 

την ποιότητα και την αειφόρο παραγωγή των τροφίμων. Διαπιστώσαμε λοιπόν πως 

από τις τρεις περιπτώσεις εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων, η προσπάθεια 

εκείνη που μπορεί να αναδείξει καλύτερα την αειφόρο ανάπτυξη στον καθημερινό βίο 

είναι το εναλλακτικό βιώσιμο παράδειγμα της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας. 

Η αποσαφήνιση και η ακρίβεια των καθηκόντων που το δίκτυο και τα μέλη του 

αναλαμβάνουν, το καθιστούν πιο λειτουργικό ενώ παράλληλα οι ίδιοι είναι δεκτικοί 

σε τυχόν βελτιώσεις που προτείνονται από την πλευρά των άμεσα ενδιαφερόμενων 

καταναλωτών. Το τελευταίο είναι εφικτό εφόσον έχουμε δει πως τα μη συμβατικά 

αγροτικά δίκτυα καλούν ανοιχτά τον κόσμο να έρθει σε επαφή με τους παραγωγούς 

και τα μέλη του δικτύου, να κατανοήσουν και να συναισθανθούν τους λόγους για 

τους οποίους επιχειρούν να καθιερωθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες-δράσεις και 
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φυσικά να συναποφασίσουν όλοι μαζί, μέσα από τις οριζόντιες διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων ύστερα από τη διεξαγωγή συνελεύσεων, για την καλύτερη δυνατή 

επιτέλεση των αρμοδιοτήτων και ουσιαστικά για τη βιωσιμότητα του δικτύου. 

 Ωστόσο, στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημάνουμε ότι τόσο η La Via 

Campesina όσο και το κίνημα Slow Food/βραδυφαγία είναι εξίσου ικανά για την 

πραγμάτωση των επιδιωκόμενων στόχων για τα οποία χρόνια αγωνίζονται σε 

κοινωνικο-πολιτική βάση. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι πρόκειται για δυο τεράστια 

διεθνή κινήματα με εκατομμύρια υποστηρικτές ανά τον κόσμο, αγροτικές οργανώσεις 

και εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα που ενσωματώνονται κάτω από την ομπρέλα 

του όρου La Via Campesina και Slow Food αντίστοιχα, διαδηλώνοντας υπέρ της 

διατροφικής κυριαρχίας. Η μεθοδολογική προσέγγιση μέσω της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης μας επέτρεψε να διεισδύσουμε σε βάθος στη «φιλοσοφία» των δυο 

αυτών κινημάτων και όχι στα επιμέρους δίκτυά τους, ιδιαίτερα για την αγροτική 

οργάνωση των La Via Campesina, ούτως ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την 

έννοια της διατροφικής κυριαρχίας και την αξιοποίησή της ως ένα αναλυτικό 

εργαλείο στις κοινωνικές επιστήμες για τη μελέτη των αγροτικών κοινωνικών 

κινημάτων και ακολούθως τα αίτια δημιουργίας και δράσης των εναλλακτικών αγρο-

τροφικών δικτύων.  
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 4. 4ο Κεφάλαιο: Η προσέγγιση των Κοινωνικών 

Κινημάτων για τη μελέτη των LVC, Slow Food και 

ΚΥΠΓ   
 

 Τα κοινωνικά κινήματα μαζί με άλλες πολιτικές οργανώσεις και εναλλακτικά 

δίκτυα που συμμετέχουν ενεργά ενάντια στην αποσάθρωση του συστήματος όπως το 

Global Justice Movement έχουν διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα σε 

δυσχερείς οικονομικές και πολιτικές συνθήκες αναπτύσσοντας δυναμικές 

κινητοποίησης των μελών του για άμεση συλλογική δράση και διεκδίκηση (della 

Porta, 2015).  Σύμφωνα με τις Lorenzini & Huber (2020) μια σημαντική μερίδα των 

ΕΑΔ εστιάζει κυρίως στην προώθηση λύσεων απέναντι στα προβλήματα που 

αναπαράγει το φιλελεύθερο αγρο-τροφικό καθεστώς όπως η επισιτιστική και η 

περιβαλλοντική κρίση, θέλοντας να τονίσουν την αναγκαιότητα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης  (Lorenzini & Huber, 2020: 4). Τα κοινωνικά κινήματα από την άλλη 

παίζουν κυρίαρχο ρόλο ως προς την πολιτική συμμετοχή και την κοινωνικοποίηση 

των ανθρώπων ούτως ώστε να ενδυναμώνονται κριτικοί πολίτες, ικανοί να 

αναγνωρίζουν και να μη δέχονται ως «δεδομένα» τα προβλήματα της καθημερινής 

ζωής και τέλος να οδηγηθούν προς μια αγωνιστική κατεύθυνση για την κοινωνική 

αλλαγή (Lorenzini & Huber, 2020). Τα Εναλλακτικά Αγρο-τροφικά Δίκτυα 

αποτελούν παράδειγμα αυτών των εναλλακτικών δράσεων και πρακτικών. Όπως 

υποστηρίχθηκε και στα παραπάνω κεφάλαια, ένα από τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά των Εναλλακτικών Αγρο-τροφικών Δικτύων είναι οι σχέσεις μεταξύ 

κοινωνικών υποκειμένων (social actors) που βασίζονται στην αλληλεγγύη και την 

εμπιστοσύνη. Τα κοινωνικά υποκείμενα (social actors) που εμπλέκονται στα ΕΑΔ 

έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν κοινά οράματα, εμπειρίες και όπως υποστήριξε ο 

Diani (2013) για τα δίκτυα κοινωνικών κινημάτων τόσο οι άμεσοι όσο και οι έμμεσοι 

σύνδεσμοι μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση ή τον περιορισμό των δικτύων 

συλλογικής δράσης.          

Σύμφωνα με τον Diani (1992, 2003) στον ορισμό των κοινωνικών κινημάτων 

προϋποτίθεται ένας σαφώς προσδιορισμένος αντίπαλος (π.χ βιομηχανικό αγρο-

τροφικό σύστημα), ένα «συμπαγές» άτυπο δίκτυο (τα ΕΑΔ χαρακτηρίζονται κυρίως 

από δίκτυα μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών) και οι συλλογικές ταυτότητες. 

Φυσικά δεν είναι όλα τα ΕΑΔ ίδια μεταξύ τους. Διαφέρουν ως προς την μακρόχρονη 
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επιτυχή πορεία τους αλλά και τον βαθμό ενσωμάτωσης [embedded] τυχόν πολιτικών 

και οικονομικών εμπειριών στη δομή τους. Άλλες μεταβλητές που μπορούν να 

διαφοροποιήσουν τα ΕΑΔ είναι η μορφή της εσωτερικής τους οργάνωσης, η 

βιωσιμότητά τους καθώς και η όποια μορφή αλληλεγγύης/πολιτικής συλλογικής 

δράσης, καθώς και το κίνητρο των δρώντων υποκειμένων να δράσουν. Για όλους 

αυτούς τους λόγους, αυτή η ερευνητική εργασία είχε επίσης στόχο να εξετάσει τη 

δυναμική συγκεκριμένων ΕΑΔ (π.χ La Via Campesina, Slow Food κ.ά). Έτσι, η 

διεθνής βιβλιογραφία για τα διεθνή κινήματα παρέχει χρήσιμες θεωρητικές 

προσεγγίσεις για τη μελέτη της συλλογικής δράσης. Ωστόσο, τα ΕΑΔ επηρεάζονται 

και αλληλεπιδρούν (θετικές, αρνητικές συνέπειες) με την παγκοσμιοποιημένη αγορά, 

τις κρατικές κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές, την τοπικότητα, κοινωνική 

ενσωμάτωση, δομές οι οποίες σε συνδυασμό με διάφορες πολιτισμικές αξίες των 

δρώντων μελών των ΕΑΔ οδηγούν τα συμμετέχοντα σε αυτά υποκείμενα (actors) σε 

δράση/κινητοποίηση (Mische, 2003). Σύμφωνα με τους Snow & Benford, 2000; 

Snow et al., 1986; Snow & Benford, 1988, αυτό που διακρίνει τα κοινωνικά κινήματα 

είναι η στάση τους να πλαισιώνουν τη συλλογική τους δράση γύρω από πολιτικά, 

οικονομικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήματα. Αυτού του είδους η 

πλαισίωση είναι πολύ σημαντική για τη διερεύνηση, ερμηνεία και διάδοση των ΕΑΔ 

κινημάτων.   Ωστόσο, η κάθε περίπτωση των ΕΑΔ που εξετάζουμε είναι 

διαφορετική διότι δεν ταυτίζονται απόλυτα με τον ορισμό των κοινωνικών κινημάτων 

όπου πρόκειται για τη συνεχή κινητοποίηση ενός μεγαλύτερου κάθε φορά κοινού, τη 

διαμόρφωση πλαισίων δράσης, την παραγωγή λόγου για τη δημιουργία 

συγκεκριμένων αντιλήψεων για μια δεδομένη κατάσταση καθώς επισημαίνοντας 

διαρκώς την αιτία ή τα αίτια των προβλημάτων, απαιτούν την άμεση λήψη δράσεως 

για την καταπολέμησή τους (Lorenzini & Huber, 2020: 7).  

 Ενώ, όπως υποστηρίχτηκε και πιο πάνω, ένα μεγάλο μέρος των ΕΑΔ 

στρέφεται πιο συχνά στην επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων όπως για παράδειγμα 

της κλιματικής αλλαγής με την ενίσχυση των εναλλακτικών δικτύων που εφαρμόζουν 

βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας (αγρο-οικολογία) και παραγωγής προϊόντων όπως 

αναφέρεται στις επίσημες ιστοσελίδες των δικτύων Βραδυφαγίας/slow food και της 

Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας. Δηλαδή εστιάζουν περισσότερο σε ένα 

πρακτικό κομμάτι θεσμοθέτησης των εναλλακτικών τους προτάσεων χωρίς φυσικά 

να αποκλείουν εντελώς από το πλαίσιο τους μια ρητορική αντίστασης κατά του 

παγκοσμιοποιημένου αγρο-τροφικού συστήματος και μια προσπάθεια 



77 
 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και διαμόρφωσης πολιτικών καταναλωτών. Παρ’ 

όλα αυτά όμως ο προσανατολισμός τους έγκειται περισσότερο στην ενημέρωση των 

πολιτών γύρω από τη διατροφική αξία, την πρόσληψη υγιεινής, ποιοτικής τροφής που 

θα παράγεται με βιώσιμους για το περιβάλλον τρόπους, την ενίσχυση των 

μικροκαλλιεργητών, το δίκαιο εμπόριο, τις αλληλέγγυες μορφές δράσης μεταξύ των 

μελών και φυσικά την εμπιστοσύνη και συμμετοχή των καταναλωτών για την 

ενδυνάμωση των δικτύων slow food/βραδυφαγίας και της Κοινοτικά 

Υποστηριζόμενης Γεωργίας (Huber & Lorenzini, 2020: 9-10). Αντίθετα, η La Via 

Campesina ως ΕΑΔ εναρμονίζεται περισσότερο με τα χαρακτηριστικά ενός 

κοινωνικού κινήματος όπως αποτυπώνονται από τη θεωρία των κοινωνικών 

κινημάτων, ακριβώς επειδή η εστίαση της οργάνωσης, καλύπτει εξαιρετικά την 

εμφάνισή της στην πολιτική αρένα θέτοντας στόχους για το μετασχηματισμό της 

κοινωνικο-οικονομικής καπιταλιστικής πραγματικότητας, την περιβαλλοντική 

δικαιοσύνη, την ισότητα των φύλων, την αγροτική μεταρρύθμιση, την προστασία των 

παραδοσιακών κοινοτήτων, τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης των φυσικών πόρων 

κ.ά.           

Το κίνημα των La Via Campesina, χαρακτηρίζεται  από οργανωμένη 

συλλογική (αντί για ατομική) δράση ενάντια σε θεσμικά κατεστημένους αντιπάλους. 

Προσανατολίζεται στην κοινωνική αλλαγή, διαθέτει κάποιο βαθμό οργάνωσης, 

χρονική συνέχεια και λειτουργεί εκτός των συμβατικών πολιτικών θεσμών (Haenfler 

et al., 2012). Επιπλέον, ο τρόπος ζωής των συμμετεχόντων στο κίνημα αυτό 

σχετίζεται με τις καθημερινές πρακτικές των ανθρώπων, τις προτιμήσεις τους, τις 

καταναλωτικές τους συνήθειες, τα χόμπυ τους, τον τρόπο ομιλίας και ενδυμασίας, 

«την ατομικότητα», την αυτοέκφραση κλπ. Από αυτό και μόνο συνειδητοποιούμε ότι 

τα κινήματα-ΕΑΔ που εξετάζουμε εμπίπτουν στην οργανωμένη συλλογική δράση 

εστιάζοντας κυρίως στην άμεση ή επιθυμητή μακροπρόθεσμη αλλαγή της άνισης 

οικονομικό-πολιτικής κατάστασης παγκοσμίως. Τα κοινωνικά κινήματα εφιστούν την 

προσοχή και σημαντική επιρροή των ακτιβιστών στην κατασκευή και την ανάπτυξη 

των δικών τους ερμηνειών της πραγματικότητας (Fairbairn, 2012: 218).  

Εφαρμόζοντας την έννοια της πλαισίωσης για τους αγώνες του παγκόσμιου 

διατροφικού συστήματος βλέπουμε μια σύνδεση μεταξύ των αιτημάτων του 

κοινωνικού κινήματος και της πολιτικής οικονομίας της τροφής και της γεωργίας 

όπως συμβαίνει στην Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία με τη διανομή του 

εβδομαδιαίου καλαθιού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης των παραγωγών προς τους 
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καταναλωτές για τη συμμετοχή τους στα έξοδα καλλιέργειας της σοδειάς στο 

αγρόκτημα της κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο, πέρα από τα έξοδα, μοιράζονται τους 

κινδύνους σε μια πιθανή αποτυχία της σοδειάς αλλά και τα οφέλη της παραγωγής 

δηλαδή τα τρόφιμα που έχουν καλλιεργηθεί από την εκάστοτε παραγωγή και τα 

οποία τα διανέμουν κάθε βδομάδα στους καταναλωτές που συμμετέχουν στην 

Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (Ανθοπούλου & Παρταλίδου, 2015).  Επίσης, τα 

κινήματα συγκρούονται με ένα πλήθος θεσμών όπως του κράτους, εταιρειών και 

διεθνών οργανισμών για την ονομασία και την ερμηνεία σχετικών με τα τρόφιμα 

πλαισιώσεων, όπως το δικαίωμα στην τροφή, τη διατροφική κυριαρχία όπου και 

οραματίζονται τα δικά τους σχέδια για το πώς το παγκόσμιο σύστημα διατροφής θα 

πρέπει να διαμορφωθεί (Fairbairn, 2012: 218-219). Η πλαισίωση είναι μια από τις 

κεντρικές δραστηριότητες των κοινωνικών κινημάτων διότι εξυπηρετεί τους σκοπούς 

της αντίληψης συγκεκριμένων καταστάσεων ως προβληματικές, προσφέρει λύσεις 

αλλά και καλεί για την οργάνωση δράσης (Claeys, 2015: 453).     

 Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τη χρησιμοποίηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων για να πλαισιωθούν τα αιτήματα του κινήματος καθώς αξιοποιούνται 

και από ακτιβιστές για να επαναπροσδιορίσουν τα όρια ανάμεσα σε ό,τι είναι άδικο 

και δίκαιο (Claeys, 2015).  Επίσης, τα δικαιώματα είναι αυτά που μετατρέπουν τις 

αξιώσεις σε καθολικές και νόμιμες απαιτήσεις και επιτρέπουν στα κοινωνικά 

κινήματα να διαμορφώσουν τα αιτήματά τους με τρόπο που να μη δίνουν έμφαση σε 

μονομερή συμφέροντα, ενσωματώνοντας παράλληλα ένα πλήθος ιδεολογιών στο 

αξιακό τους πλαίσιο (Claeys, 2015: 453).  Η Fairbairn (2012) χρησιμοποιεί κυρίως 

την πλαισίωση ως εννοιολογικό εργαλείο. Επιχειρεί να διευκρινίσει τη σχέση μεταξύ 

λόγων, ιδεολογιών και πλαισίων με τη μορφή μιας ανεστραμμένης πυραμίδας. Οι 

λόγοι, όπου συνιστούν ένα «ευρύ σύστημα επικοινωνίας» βρίσκονται στην κορυφή 

της πυραμίδας, ακολουθούν οι ιδεολογίες ως πιο κανονιστικές και στην άκρη 

τοποθετείται η «γνωστική εστίαση» των ερμηνευτικών πλαισιώσεων της συλλογικής 

δράσης (Fairbairn, 2012: 219). Η εμφάνιση του πλαισίου της διατροφικής κυριαρχίας 

αποτελεί ένα παράδειγμα από τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί εξαιτίας των 

αποτυχιών του διατροφικού καθεστώτος. Πολύ συχνά από ερευνητές η διατροφική 

κυριαρχία αντιμετωπίζεται ως πρόκληση σε αυτό που ονομάζεται καθεστώς εταιρικού 

φαγητού δηλαδή ένα βιομηχανικό σύστημα διατροφής δομημένο γύρω από τον 

εταιρικό έλεγχο που βασίζεται στα νεοφιλελεύθερα οικονομικά δόγματα (Fairbairn, 

2012: 222). Η διατροφική κυριαρχία πλαισιώθηκε από μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι 
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συνειδητοποίησαν από την καθημερινή τους ζωή την αδικία που προκαλούν οι 

εκάστοτε δομές (Fairbairn, 2012: 222). Οι ερευνητές των κοινωνικών κινημάτων 

χρησιμοποιούν την έννοια της νοηματικής/ερμηνευτικής πλαισίωσης της συλλογικής 

δράσης. Η έννοια αυτή υποδηλώνει ένα ενεργό φαινόμενο και μια διαμάχη στο 

επίπεδο της πραγματικότητας (Benford & Snow, 2000: 613). Δίνει την αίσθηση ότι 

γίνεται κάτι, ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη καθώς προξενεί την  εντύπωση ότι 

περιλαμβάνει τη δημιουργία ερμηνευτικών πλαισίων από τα ήδη υπάρχοντα πλαίσια 

αλλά μπορεί επίσης και να τα προκαλέσει. Οι δραστηριότητες πλαισίωσης που 

προκύπτουν αναφέρονται ως «πλαισιώσεις συλλογικής δράσης» (Benford & Snow, 

2000: 614). Η έννοια του πλαισίου που χρησιμοποιείται στη μελέτη των κοινωνικών 

κινημάτων προέρχεται κυρίως από το έργο του Goffman. Για τον Goffman τα πλαίσια 

ορίζονται ως «σχήματα ερμηνείας» που επιτρέπουν στα άτομα να εντοπίζουν, να 

αντιλαμβάνονται, να αναγνωρίζουν και να επισημαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη 

ζωή τους αλλά και στον κόσμο γενικότερα (Benford & Snow, 2000: 614). Τα πλαίσια 

συμβάλλουν στο να νοηματοδοτήσουμε τα γεγονότα και να οργανώσουμε την 

εμπειρία μας. Τα πλαίσια συλλογικής δράσης εκτελούν επίσης αυτή την ερμηνευτική 

λειτουργία απλοποιώντας και συμπυκνώνοντας πτυχές του «κόσμου εκεί έξω» αλλά 

με τρόπους που προορίζονται να κινητοποιήσουν πιθανούς υποστηρικτές, να 

συγκεντρώσουν την υποστήριξη των συμμετεχόντων αποδυναμώνοντας τους 

αντιπάλους. Έτσι τα πλαίσια συλλογικής δράσης είναι σύνολα πεποιθήσεων και 

εννοιών προσανατολισμένων στη δράση που εμπνέουν και νομιμοποιούν τις 

δραστηριότητες και τις εκστρατείες ενός κοινωνικού κινήματος (Benford & Snow, 

2000: 614). Τα πλαίσια συλλογικής δράσης δημιουργούνται εν μέρει από τους 

υποστηρικτές του κινήματος οι οποίοι διαπραγματεύονται μια κοινή κατανόηση 

ορισμένων προβληματικών συνθηκών ή καταστάσεων και ορίζουν πώς πρέπει να 

αλλάξουν, κάνουν εκτιμήσεις σχετικά με το ποιος ή τί είναι αυτό που φταίει, 

διατυπώνουν ένα εναλλακτικό σύνολο από ρυθμίσεις και παροτρύνουν άλλους να 

ενεργήσουν συντονισμένα για να επιφέρουν την αλλαγή (Benford & Snow, 2000: 

614). Η κοινωνική αλλαγή, η διαμόρφωση προσδοκιών για την κοινωνική θέση 

κοινωνικών ομάδων και η διάψευσή τους καθώς και η κρίση που αποδιοργανώνει τις 

κοινωνικές σχέσεις φαίνεται να διαμορφώνουν ένα δυναμικό δυσαρέσκειας στους 

πληττόμενους (Σερντεδάκις, 2019). Οι παράγοντες αυτοί με τη μεσολάβηση κάποιου 

ερμηνευτικού σχήματος οδηγούν τα άτομα στην έξοδο από την κοινωνικά 
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ρυθμισμένη συμπεριφορά και στην εμπλοκή τους σε κάποια μορφή συλλογικής 

δράσης (Σερντεδάκις, 2019).          

Δεδομένου ότι τα κοινωνικά κινήματα επιδιώκουν να διορθώσουν ή να 

τροποποιήσουν κάποιο προβληματικό ζήτημα προκύπτει ότι η κατευθυνόμενη δράση 

εξαρτάται από τον προσδιορισμό της αιτίας και των παραγόντων που ευθύνονται για 

τις προβληματικές καταστάσεις. Οι διαμάχες για το ποιοι ή τι φταίει συχνά 

εκδηλώνονται και μέσα σε οργανώσεις κινημάτων  (Benford & Snow, 2000: 616). Οι 

οργανώσεις των κοινωνικών κινημάτων επιχειρούν να επανα-ορίσουν την κοινωνική 

πραγματικότητα, προσδίδοντάς της νέα περιεχόμενα θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση 

προηγούμενες ισχυρές νοηματοδοτήσεις (Σερντεδάκις, 2019) όπως είναι η 

αμφισβήτηση του πλαισίου της διατροφικής ασφάλειας, των γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών, της εντατικοποίησης της γεωργίας από τις μελέτες 

περίπτωσης για τη διατροφική κάλυψη του πλανήτη όπως υπερασπίζεται το 

καπιταλιστικό αγρο-τροφικό καθεστώς. Τα πλαίσια αναπτύσσονται και αξιοποιούνται 

για να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα να στρατολογήσουν νέα 

μέλη, να κινητοποιήσουν τους υποστηρικτές τους, να αποκτήσουν πόρους και ούτω 

καθεξής (Benford & Snow, 2000: 264).  

 Έχουν αναγνωριστεί και διερευνηθεί τέσσερις βασικές διαδικασίες 

ευθυγράμμισης: πλαισιακή γεφύρωση, πλαισιακή ενίσχυση, πλαισιακή προέκταση 

και πλαισιακός μετασχηματισμός. Η γεφύρωση πλαισίου αναφέρεται στη σύνδεση 

δυο ή περισσότερων ιδεολογικά συναφών αλλά διαρθρωτικά άσχετων πλαισίων που 

αφορά ένα ζήτημα ή πρόβλημα (Benford & Snow, 2000: 264). Η γεφύρωση μπορεί 

να συμβεί ανάμεσα σε ένα κίνημα και σε άτομα μέσω της σύνδεσης μιας οργάνωσης 

με την εν δυνάμει κοινωνική της βάση. Παρ’ όλο που υπήρξε ελάχιστη συστηματική 

εστίαση σε αυτή τη στρατηγική ευθυγράμμισης, οι Benford & Snow (2000) θεωρούν 

ότι αυτή είναι μια από τις πιο διαδεδομένες στρατηγικές πλαισίωσης. Η πλαισιακή 

ενίσχυση περιλαμβάνει την εξιδανίκευση, τον εξωραϊσμό ή και την αναζωογόνηση 

των υφιστάμενων αξιών ή πεποιθήσεων (Benford & Snow, 2000: 264). 

 Η πλαισιακή προέκταση συνεπάγεται την απεικόνιση των ενδιαφερόντων και 

των πλαισίων των κοινωνικών κινημάτων που ξεπερνούν τα πρωταρχικά τους 

συμφέροντα ώστε να συμπεριλάβουν ζητήματα και ανησυχίες που θεωρούνται 

σημαντικές για τους πιθανούς υποστηρικτές. Ωστόσο, η προέκταση πλαισίου 

υπόκειται σε διάφορους κινδύνους και περιορισμούς. Μάλιστα, θεωρητικοί εκ των 

οποίων και οι Benford & Snow, αναφέρουν ότι οι παράμετροι προέκτασης αύξησαν 
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τις συγκρούσεις και τις διαμάχες στο εσωτερικό των κινημάτων (Benford & Snow, 

2000: 265). Ο πλαισιακός μετασχηματισμός επιχειρείται όταν οι οργανώσεις των 

κινημάτων υιοθετούν αξίες, πεποιθήσεις και συναφείς προς αυτές ερμηνείες της 

κοινωνικής πραγματικότητας ή όψεών της, οι οποίες είναι ριζικά διαφορετικές προς 

τις κυρίαρχες, προς τις οποίες και αντιπαρατίθενται (Σερντεδάκις, 2019). Ο 

πλαισιακός μετασχηματισμός μπορεί να στοχεύει σε επιμέρους ή σε καθολικότερες 

τροποποιήσεις των αντιληπτικών σχημάτων, ανάλογα βέβαια με το χαρακτήρα του 

κοινωνικού κινήματος. Κοινωνικά κινήματα δηλαδή που στοχεύουν στον μερικό 

μετασχηματισμό της τροφής, θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αλλαγή 

του τρόπου θέασης μιας πολύ συγκεκριμένης πλευράς της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Όπως καλύτερες αμοιβές για τους αγρότες που συμμετέχουν στα 

εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα που εξετάσαμε με την εξάλειψη της παρέμβασης 

και εκμετάλλευσης των μεσαζόντων, ποιοτικότερα τρόφιμα που θα έχουν παραχθεί 

στα πλαίσια της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ισότητα μεταξύ των φύλων και την 

αναγνώριση της γυναίκας αγρότισσας από τα εναλλακτικά δίκτυα. Αντίστοιχα, πιο 

ριζοσπαστικά κινήματα θα προσανατολιστούν στη διατύπωση μιας νέας 

κοσμοεικόνας. Από τη μια βλέπουμε αυτό να συνεπάγεται τη σήμανση μιας 

πραγματικότητας ως «άδικης» και από την άλλη την εξωτερίκευση ή την 

εσωτερίκευση
6
 της ευθύνης για την κατάσταση αυτή (Σερντεδάκις, 2019). 

Παρατηρούμε τη σημασία του λόγου του κινήματος των La Via Campesina για την 

ανάδειξη όχι μόνο της περιβαλλοντικής κρίσης αλλά και όλων των συνεπειών της και 

κατ’ επέκταση των καταστρεπτικών για τον πλανήτη και τους ανθρώπους μορφών 

που γεννά το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης, αποδίδοντας την ευθύνη στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ένας διάχυτος προβληματισμός δηλαδή για την 

εξέλιξη του βιομηχανικού κόσμου που καταπατεί και αρπάζει τον φυσικό πλούτο από 

ιθαγενείς και φτωχούς αγρότες της υπαίθρου. Τίθεται ευρύτερα από τα μέλη της 

οργάνωσης η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των σχέσεων φύσης-κοινωνίας χωρίς 

όμως να αναφέρεται ή να ορίζονται στοχευμένες κινήσεις και ο τρόπος δράσης του 

κινήματος. Σε πιο πάνω αποσπάσματα αντιλαμβανόμαστε ότι η οργάνωση 

αναφέρεται γενικά στις επιπτώσεις στο κομμάτι της τροφής, της οικονομίας, του 

περιβάλλοντος, της ενέργειας που έχει επιφέρει ο καπιταλισμός. Τονίζουν τη σημασία 

                                                             
6 Η εσωτερίκευση της ευθύνης μπορεί να οδηγήσει στην ένταξη σε κινήματα προσωπικής αλλαγής, 

ενώ αντίθετα ο εντοπισμός ενός συλλογικού αντιπάλου μπορεί να κατευθύνει το άτομο προς τη 

στράτευση σε ένα κοινωνικό κίνημα επαναστατικού ίσως χαρακτήρα (Σερντεδάκις, 2019).  
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του προβλήματος προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, 

καλώντας έμμεσα την επείγουσα ανάγκη για την αντιμετώπισή της.  

 Η ανάγκη για άμεση δράση γίνεται όλο και πιο επιτακτική στο λόγο τους. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ενίσχυση των κινήτρων
7
 που ωθούν τα άτομα να 

διαμαρτυρηθούν μαζί με την οργάνωση των La Via Campesina, Slow Food/κίνημα 

της βραδυφαγίας και της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας ενάντια στην άδικη, 

άνιση  για πολλούς ανθρώπους πραγματικότητα. Για την ενίσχυση αυτή σαφώς και 

παίζουν σημαντικό ρόλο οι ψυχολειτουργικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται στο 

λόγο του κινήματος (Snow et al., 1986: 465). Άλλωστε, έχει αναδειχθεί ευρέως από 

μελετητές ότι οι συναισθηματικές διαστάσεις είναι από τις βασικές κοινωνικο-

ψυχολογικές πτυχές των κοινωνικών κινημάτων. Από την πλευρά της, η έννοια για τη 

συλλογική ταυτότητα έγινε πολύ δημοφιλής από την άποψη ότι υποσχέθηκε να 

φτάσει στα πάθη πίσω από τον πολιτισμό
8
 (Goodwin et al., 2004: 415-416).   

 Έντονα δηλαδή συναισθήματα και προσέλκυση της ευαισθησίας των 

συμμετεχόντων για την άμεση κινητοποίηση (Snow et al., 1986: 465). Οι Snow et al. 

(1986), προτείνουν δυο πλαίσια ενίσχυσης. Την ενίσχυση της αξίας και ενίσχυση των 

πεποιθήσεων. Η ενίσχυση των αξιών αναφέρεται στην αναγνώριση, την εξιδανίκευση 

μίας ή περισσότερων αξιών που όμως για οποιουσδήποτε λόγους δεν έχουν εμπνεύσει 

άτομα για συλλογική δράση (Snow et al., 1986: 469). Είτε γιατί έχουν κατασταλεί 

εξαιτίας της έλλειψης ευκαιρίας έκφρασης λόγου από μια καταπιεστική αρχή 

εξουσίας είτε λόγω της απουσίας οργανωτικής διάθεσης ή πολλών άλλων 

παραγόντων. Αν όμως ένα ή περισσότερα από αυτά τα εμπόδια για την αξία της 

άρθρωσης και της έκφρασης είναι λειτουργικά τότε μια μελλοντική κινητοποίηση θα 

απαιτήσει την εστίαση, την ανύψωση και την αναζωπύρωση αξιών που σχετίζονται 

με το θέμα ή το γεγονός για το οποίο πραγματοποιείται η αντίσταση-διαμαρτυρία 

(Snow et al., 1986: 469).   

 Γενικά οι πεποιθήσεις αναφέρονται σε υποτιθέμενες σχέσεις ανάμεσα σε δυο 

πράγματα ή ανάμεσα σε ένα αντικείμενο και το χαρακτηριστικό του. Ενώ οι αξίες 

αναφέρονται στους στόχους που ζητούν να επιτύχουν τα κινήματα, οι πεποιθήσεις 

μπορούν να θεωρηθούν εννοιολογικά στοιχεία που στηρίζουν ή εμποδίζουν τη δράση 

για την επιδίωξη επιθυμητών αξιών (Snow et al., 1986: 469-470). Κατά τον Snow και 

                                                             
7 Η ενίσχυση των κινήτρων αφορά την τρίτη λειτουργία της ερμηνευτικής πλαισίωσης της συλλογικής 

δράσης (Σερντεδάκις, 2019). 
8 Αν και βέβαια ορίζεται συχνά ως ένα γνωστικό θέμα με όρια όπου και δίνει ελάχιστη προσοχή στα 

ισχυρά συναισθήματα (Goodwin et al., 2004: 416).   
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τους συνεργάτες του (1986) στα κινήματα παρατηρούνται πέντε διακριτά είδη 

τέτοιων πεποιθήσεων, τα οποία συσχετίζονται με τις διαδικασίες κινητοποίησης και 

συμμετοχής. Όπως διαπιστώσαμε και νωρίτερα στα εναλλακτικά αγρο-τροφικά 

δίκτυα της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, του κινήματος της βραδυφαγίας 

και των LVC πρόκειται για την αναγνώριση των προβλημάτων που έχει επιφέρει το 

σύγχρονο εντατικό μοντέλο γεωργίας στις διατροφικές μας συνήθειες, στην 

παγκόσμια οικονομία, στο περιβάλλον κλπ. Τα είδη αφορούν α) τις πεποιθήσεις 

σχετικά με τον υπεύθυνο για το πρόβλημα, β) στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με 

τους ανταγωνιστές τους ή τα σημεία εκείνα στα οποία θέλουν να ασκήσουν την 

επιρροή τους γ) τη μη αποτελεσματική απεξάρτηση από τις εκμεταλλευτικές δομές 

του συστήματος όπως η ανισότητα ως προς την πρόσβαση όλων σε φαγητό δ) τις 

πεποιθήσεις σχετικά με την πιθανότητα αλλαγής ή την αποτελεσματικότητα της 

συλλογικής δράσης και ε) τις πεποιθήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα 

κινητοποίησης και τη λήψη αποφάσεων για αγωνιστική δράση (Snow et al., 1986: 

470).    
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5. 5ο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα 
 

 Οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης παγκοσμίως επέφεραν ουσιώδεις 

αλλαγές και στον τομέα της γεωργίας του αγρο-τροφικού συστήματος. Η ραγδαία 

αύξηση των τιμών στα τρόφιμα, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος η οποία συνδέεται 

άρρηκτα με την εντατικοποίηση της υπαίθρου για την αγροτική ανάπτυξη και τέλος 

το καθεστώς της διατροφικής ασφάλειας, δεν θα μπορούσαν να μην αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της φθοράς του παγκόσμιου οικονομικού κατεστημένου όχι 

μόνο για την ποιότητα των τροφίμων αλλά όσον αφορά και τον άμεσο αντίκτυπο 

αυτής στις ζωές όλων μας. Η φτώχεια, η αποστέρηση, η οικονομική ανασφάλεια 

συνιστούν μόνο ένα ενδεικτικό παράδειγμα των αποτελεσμάτων του 

νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου, όπου ως κοινωνικό φαινόμενο παρατηρείται 

τόσο στις εκσυγχρονισμένες μητροπολιτικές περιοχές όσο και στην περιφέρεια του 

αναπτυσσόμενου Νότου.  

 Ωστόσο, πριν την Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση του 2008, σημαντικά 

σημεία του αγρο-τροφικού καπιταλιστικού συστήματος πυροδότησαν μια σειρά από 

«κρίσεις» στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης τροφίμων καθώς και  της 

αγροτικής ανάπτυξης. Απόρροια των νεοφιλελεύθερων πρακτικών είναι και η 

Πράσινη Επανάσταση, οι πρακτικές της οποίας εφαρμόστηκαν εδώ και πολλές 

δεκαετίες από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της παγκόσμιας οικονομίας στο όνομα 

της αποδοτικότητας της γεωργικής γης για την επάρκεια των αγροτικών προϊόντων 

και ως επί το πλείστον της διατροφικής ασφάλειας. Βέβαια, στο υπάρχον οικονομικό 

σύστημα λόγω των άνισων διαβαθμίσεων ως προς την κατανομή των εισοδημάτων 

και των εκμεταλλευτικών εργασιακών σχέσεων, το δικαίωμα της άμεσης και εύκολης 

πρόσβασης σε ποιοτικά τρόφιμα δεν υφίσταται για όλους και όλες ως αυτονόητο 

αγαθό. Τα κατά καιρούς επισιτιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε οικονομικά 

εξαθλιωμένες και διατροφικά υποβαθμισμένες περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου, 

όπως η Αφρική και μάλιστα χώρες αυτής με αυξημένα ποσοστά υποσιτισμού, 

ακραίας φτωχοποίησης και χρόνιας πείνας, σίγουρα δεν αποτελούν ουσιαστική λύση 

του προβλήματος μη μπορώντας να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα φλέγοντα 

αυτά ζητήματα. Επομένως, σε αντίστοιχες συνθήκες, εξαιτίας του άδικου 

αναδιανεμητικού συστήματος τροφοδότησης, που ενισχύεται και από πολιτικές των 
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εκάστοτε κρατών, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα  εξεγέρσεων (food riots) ενάντια 

στις παράλογα υψηλές τιμές σε βασικά τρόφιμα.  

 Τα παραπάνω αδιέξοδα ή αλλιώς «κρίσεις» που δημιουργεί και διαρκώς 

αναπαράγει το σύγχρονο καπιταλιστικό αγρο-τροφικό καθεστώς, θέτουν σε κίνδυνο 

την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του πλανήτη. Η βαριά εκβιομηχάνιση της γεωργίας 

σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και των 

χημικών εισροών, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την εντατικοποίηση της 

παραγωγής και την υψηλή απόδοση των καλλιεργειών, επέφερε τη συστηματική 

υποβάθμιση των καλλιεργούμενων εδαφών. Επίσης, η καταπόνηση των γαιών επήλθε 

και μέσω της έντασης της κτηνοτροφίας αλλά και των αχανών εκτάσεων όπου 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον για τη συντήρηση των βοσκοτόπων και κατ’ επέκταση 

τη διατήρηση της μαζικής παραγωγής εμπορευματοποίησης κρέατος και 

γαλακτομικών προϊόντων. Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και οι 

αναπόφευκτες επιβλαβείς συνέπειές της για το περιβάλλον, είχαν επισημανθεί από 

επιστήμονες, περιβαλλοντολόγους, οικολογικά κινήματα και περιβαλλοντικές 

οργανώσεις ήδη περίπου από τις δεκαετίες ’70 και ’80. 

 Η λειτουργία διεθνών υπερ-αγορών και γνωστών αλυσίδων σούπερ-μάρκετ 

στην Ευρώπη αντανακλά το πλέον χαρακτηριστικό δυναμικό ενός σύγχρονου 

παγκόσμιου αγρο-τροφικού συστήματος. Οι εισαγωγές φθηνών προϊόντων από 

υπερπόντιες περιοχές και τροπικά μέρη του κόσμου όπως εξωτικά φρούτα τα οποία 

συγκεντρώνονται μαζικά και στοιβάζονται στα ράφια των σούπερ-μάρκετ 

αντιπροσωπεύουν μόνο ένα δείγμα της κουλτούρας του καταναλωτισμού και του 

βαθμού εμπορευματοποίησης των τροφίμων κυρίως για τις αστικοποιημένες και 

εκσυγχρονισμένες μεγαλουπόλεις. Επί της ουσίας, οποιαδήποτε σύνδεση, κυρίως του 

δυτικού ανθρώπου, με τα παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας της τροφής 

διασπάται με τον ίδιο τρόπο που αγνοείται και η σημασία της φύσης και του 

περιβάλλοντος αυτού καθεαυτού για τη δημιουργία ενός προϊόντος. Άλλωστε, η εν 

λόγω άποψη ανταποκρίνεται και στις κριτικές ατόμων και συλλογικοτήτων διαφόρων 

ιδεολογικών πεποιθήσεων όπου δρουν ενάντια στο καπιταλιστικό αγρο-τροφικό 

καθεστώς και τις εκμεταλλευτικές σχέσεις που αναδεικνύονται στον τομέα 

παραγωγής και εμπορίου των προϊόντων. Για παράδειγμα, οι αγρο-βιομηχανίες, οι 

πολυεθνικές εταιρείες τροφίμων αλλά και οι μεσάζοντες ευρύτερα, (οι οποίοι 

διαθέτουν τα αγροτικά προϊόντα στην αγορά σε κόστος πολύ χαμηλό από αυτό που οι 
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αγρότες έχουν παράγει) καπηλεύονται την υπεραξία των μικρής κλίμακας αγροτών 

και των εργατών γης.  

 Ωστόσο, εκτός των εκμεταλλευτικών εργασιακών σχέσεων του αγρο-

τροφικού συστήματος, η κριτική εστιάζει επίσης στην ποιότητα και τη φθορά των 

οικοσυστημάτων από την υπερπληθώρα παραγωγής τροφίμων, την ίδια στιγμή που ο 

αριθμός των πεινασμένων στον πλανήτη έχει υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο. Από τη 

δεκαετία του ’60 ήδη επικρατούσε ένα ρεύμα αμφισβήτησης και κουλτούρας από-

ανάπτυξης ενάντια στον καταναλωτισμό, την κυριαρχία του τεχνολογικά 

αναπτυγμένου κόσμου και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει επιφέρει, όπως 

εκφραζόταν έντονα στις διαδηλώσεις των νέων κοινωνικών κινημάτων κυρίως στα 

μεγάλα αστικά κέντρα. Τη δεκαετία του ’90 εμφανίζονται στο προσκήνιο μια σειρά 

γεγονότων διαμαρτυρίας στα οποία καταναλωτές, παραγωγοί-αγρότες, οικολογικές 

και περιβαλλοντικές οργανώσεις συσπειρώνονται ενάντια στις νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εκείνης της περιόδου, αποτελεί το Global Justice Movement, το οποίο ανέπτυξε 

σημαντική κινηματική παρουσία και συμμετείχε στις διαδηλώσεις που έμειναν 

γνωστές ως Μάχη του Σιάτλ
9
(Battle of Seattle) το 1999. 

  Ομάδες πολιτών, συνδικαλιστών και κυρίως αγροτικών συνεταιρισμών και 

συλλογικοτήτων δραστηριοποιούνται δυναμικά τα τελευταία χρόνια κυρίως για 

θέματα που αφορούν άμεσα την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Αγρο-

τροφικές οργανώσεις και κινήματα όπως οι La Via Campesina, το Slow Food 

Movement/κίνημα Βραδυφαγίας, το Community Supported Agriculture/Κοινοτικά 

Υποστηριζόμενη Γεωργία κ.ά. έχουν αναδείξει σημαντικές μορφές αντίστασης 

ενάντια στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και την τυποποίησή τους, 

υπερασπίζοντας δυναμικά το δικαίωμα όλων σε καθαρό, υγιεινό και περιβαλλοντικά 

βιώσιμο φαγητό ενσωματώνοντας παράλληλα και την πολιτισμική διάσταση της 

επισιτιστικής αξίας. Προτάσσουν δηλαδή διατροφικές συνήθειες που συνδέονται με 

συλλογικές και αλληλέγγυες μορφές δράσης και αντιδρούν στα πρότυπα που 

επιβάλλουν παγκοσμίως οι «διατροφικές αυτοκρατορίες». Εντός του συγκεκριμένου 

καπιταλιστικού διατροφικού πλαισίου, η υπεραφθονία των προϊόντων μετατρέπεται 

σε μια αστική συνήθεια συσσώρευσης, υπερκατανάλωσης τροφίμων και εύκολης 

                                                             
9
 Πρόκειται για μια σειρά διαδηλώσεων κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που έλαβαν 

χώρα μεταξύ 29 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 1999 στο Seattle. Διαδηλωτές και αστυνομία κατέλυσαν 

τις επιχειρηματικές δραστηριότητες για τρείς ημέρες αναστέλλοντας ταυτόχρονα όλες τις υπουργικές 

αποφάσεις για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Gillham & Marx, 2000: 215). 
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κατάληξής τους σε σκουπιδότοπους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο γνωστό ως 

dumping σε μητροπολιτικές περιοχές των οικονομικά εύρωστων χωρών, την ίδια 

στιγμή που η ανεργία και η φτώχια έχει αυξηθεί κατά κόρον ιδιαίτερα δε μετά τη 

Χρηματοπιστωτική και Πολιτική Κρίση του 2008.  

Ο λόγος λοιπόν για τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά κινήματα γεννήθηκε μέσα 

στην υπάρχουσα προβληματική και δυσχερή οικονομικό-πολιτική συγκυρία για το 

βιομηχανικό αγρο-τροφικό σύστημα και όχι μόνο. Ήδη από τη δεκαετία του ’90 

καλλιεργείται η ανησυχία στις συνειδήσεις των καταναλωτών για την ποιότητα των 

τροφίμων αλλά και τις συνέπειες του βιομηχανικού τρόπου παραγωγής τόσο για τους 

ανθρώπους και τα άλλα είδη αλλά και για το περιβάλλον ευρύτερα.  

 Εν αντιθέσει με το νεοφιλελεύθερο αγρο-τροφικό καθεστώς, τα εναλλακτικά 

αγρο-τροφικά δίκτυα έρχονται να διεκδικήσουν αξίες όπως είναι η πρόσβαση σε 

καλής ποιότητας τροφή από όλα τα άτομα ως αναφαίρετο δικαίωμα. Το όλο 

εγχείρημα των αγροδιατροφικών κινημάτων, όπως είναι οι La Via Campesina, το 

Slow Food Movement/κίνημα βραδυφαγίας και κυρίως αυτό της Κοινοτικά 

Υποστηριζόμενης Γεωργίας, ταυτίζεται με την υπεράσπιση της αυτονομίας και την 

ενδυνάμωση των αγροτών μικρής κλίμακας παραγωγής, φέρνοντας στη δημοσιότητα 

για πρώτη φορά την έννοια της διατροφικής κυριαρχίας με την αναγνώριση των La 

Via Campesina ως ένα διεθνές αγροτικό κίνημα το 1993.  

 Στόχος των εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων είναι η ευαισθητοποίηση 

και η ενημέρωση τόσο των καταναλωτών όσο και των ίδιων των 

παραγωγών/αγροτών για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης 

μεταξύ τους. Είναι σημαντικό τα αγρο-τροφικά δίκτυα αλλά και τα αντίστοιχα 

κινήματα να γνωστοποιήσουν μέσω της πολιτικής τους δραστηριοποίησης την 

ανάγκη για την επαναφορά της φύσης στην κοινωνία και κυρίως την απεξάρτηση των 

καταναλωτών από ένα άνισο οικονομικό σύστημα. Έννοιες όπως ποιότητα, τοπικό, 

αλληλεγγύη πρωτοστατούν στο αξιακό πλαίσιο των εν λόγω δικτύων καταβάλλοντας 

έντονες προσπάθειες ισχυροποίησης της θέσης τους μέσα στο υπάρχον 

ανταγωνιστικό καθεστώς της αγοράς.  

 Η διάθεση των προϊόντων τους στις τοπικές αγορές, η εγγύηση της 

ασφάλειας, της γεύσης και της ποιότητας φυσικά, όπου οι παραγωγοί μπορούν να 

πιστοποιήσουν για τους καταναλωτές, σίγουρα αποτελεί μια κίνηση διαρκούς 

προσέγγισης, κερδίζοντας σταδιακά την εκτίμηση και την έμπρακτη υποστήριξη των 
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ανθρώπων-καταναλωτών που τους εμπιστεύονται. Ακόμα περισσότερο δε, με την 

άμεση διάθεση και την απευθείας πώληση των γεωργικών προϊόντων από τους 

αγρότες-παραγωγούς στους καταναλωτές χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων 

αναγνωρίζεται η ανάγκη διεκδίκησης καλύτερων τιμών για τους ίδιους και η αξία 

τους στον τομέα της διατροφικής παραγωγής. Ωστόσο, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη 

τις αντικειμενικές δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες των εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων. Για παράδειγμα, το κόστος 

των προϊόντων που διατίθενται από τα συνεταιριστικά δίκτυα. Τα βιολογικά τρόφιμα 

που έχουν παραχθεί βάσει των μεθόδων της αγρο-οικολογίας, συνήθως συναντώνται 

σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τα τυποποιημένα προϊόντα που το συμβατικό 

αγρο-τροφικό σύστημα τα παράγει μαζικά με εκατοντάδες χιλιάδες ποσότητές τους 

να γεμίζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ καθημερινά. Για τον λόγο αυτό, αρκετά 

από τα αγρο-τροφικά δίκτυα έχουν κατηγορηθεί για ελιτισμό με αποτέλεσμα η 

στήριξή τους να υλοποιείται κατά βάση από ανθρώπους με ισχυρό πολιτισμικό 

κεφάλαιο της μεσοαστικής κοινωνίας.   

Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύονται ορισμένα σημαντικά 

ζητήματα όπως οι αιτίες ύπαρξης εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων και η 

ανάγκη εφαρμογής ενός εναλλακτικού διατροφικού παραδείγματος που θα στηρίζεται 

σε ισότιμες αλληλέγγυες διαδικασίες των μελών παραγωγών και καταναλωτών. 

Επίσης, από την παρούσα εργασία αναδύονται θέματα προς εξέταση που αφορούν μια 

σύγχρονη ηθική οικονομία στα αγροτικά δίκτυα με την αμοιβαία συμβολή και των 

καταναλωτών στην παραγωγή των προϊόντων όπως είδαμε στην περίπτωση της 

Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας και με την προώθηση δίκαιων τιμών τόσο για 

τους αγοραστές όσο και για τους καλλιεργητές. Φυσικά, προεξέχουσα είναι και η 

προσπάθεια επίτευξης μακροπρόθεσμων στόχων που αφορούν τη βιωσιμότητα του 

περιβάλλοντος, την οικονομική ενίσχυση των αγροτών παραγωγής μικρής κλίμακας 

και κατ’ επέκταση την επιβίωση αντίστοιχων εναλλακτικών αγρο-τροφικών δικτύων 

με αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση, σε οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, μιας 

πραγματικής διατροφικής κυριαρχίας, αξίες δηλαδή στη βάση των οποίων 

οργανώνονται τα δίκτυα των LVC, Slow Food/βραδυφαγία και Κοινοτικά 

Υποστηριζόμενη Γεωργία και που ασφαλώς χρειάζεται να δοθεί περεταίρω σημασία 

σε μεταγενέστερες έρευνες. 

 Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η δράση όλων των δικτύων εφοδιασμού 

τροφίμων δεν προσδιορίζεται πάντα από ένα ταξικό χαρακτήρα με στόχο την αλλαγή 



89 
 

των υλικών συνθηκών του καπιταλισμού, παρ’ όλα αυτά πολλά ριζοσπαστικά αγρο-

τροφικά κινήματα, μαρξιστικών και αναρχικών καταβολών, όπως φυσικά οι 

αγροτικές οργανώσεις των La Via Campesina στη Λατινική Αμερική, το Slow Food 

Movement/κίνημα βραδυφαγίας και η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία  

συμμετέχουν πολιτικά σε αγώνες στο πλευρό ποικίλων κοινωνικών κινημάτων 

εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για το υπάρχον νεοφιλελεύθερο πολιτικο-

οικονομικό σύστημα. Η μαχητική στάση των εν λόγω δικτύων, ακόμα και εκείνων 

που συγκαταλέγονται στις λιγότερο ανατρεπτικές οργανώσεις, χωρίς αμφιβολία, 

συνιστά ένα σπουδαίο παράδειγμα αντίστασης στο αγρο-τροφικό κατεστημένο. 

Απαιτεί σθεναρά την αλλαγή του συγκεκριμένου πλαισίου σίτισης παγκοσμίως και 

επαναφέρει στην επικαιρότητα τη σημασία της διατροφικής κυριαρχίας και της 

διεκδίκησης του αναφαίρετου δικαιώματος της τροφής.      

  

 

  



90 
 

Βιβλιογραφία 
 

 Adam L.K., (2006), «Community Supported Agriculture», A Publication of 

ATTRA-National Sustainable Agriculture Information Service, p.1-15. 

 Akram-Lodhi H., (2015), «Accelerating towards food sovereignty», Third 

World Quarterly, Vol. 36, No. 3, (April), p. 563-583. 

 Alkon A. & Mares T., (2012), «Food sovereignty in US food movements: 

radical visions and neoliberal constraints», Agriculture and Human Values, 

Vol. 29, (January), p. 347-359. 

 Altieri M. et al., (2012), «Agroecologically efficient agricultural systems for 

smallholder farmers: contributions to food sovereignty», Agronomy for 

Sustainable Development, Vol. 32, p. 1-13. 

 Altieri M., (1989), «Agroecology: A New Research and Development 

Paradigm for World Agriculture», Agriculture, Ecosystems and Environment, 

Vol. 27, p. 37-46. 

 Bauman Z., (2013), Liquid Modernity, Polity Press, UK.  

 Bauman Ζ.,  (2004), Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts, Polity Press, 

UK. 

 Beck U., (1992), Risk Society Towards a New Modernity, Sage Publications, 

London, 1
st
 edition.  

 Benford R. & Snow D., (2000), «Framing Processes and Social Movements: 

An Overview and Assessment», Annual Review of Sociology, Vol. 26 , p.611-

639. 

 Bernstein H., (2014), «Food sovereignty via the ‘peasant way’: a sceptical 

view», The Journal of Peasant Studies, Vol. 41, No. 6, (January), p.1031–

1063. 

 Beuchelt D. T. & Virchow D., (2012), «Food sovereignty or the human right 

to adequate food: which concept serves better as international development 

policy for global hunger and poverty reduction?», Agriculture and Human 

Values, Vol. 29, p. 259-273. 

 Bookchin M., (2006), Social Ecology and Communalism, A.K Press, USA & 

UK, 1
st
 edition. 



91 
 

 Bostrom M. & Klintman M.,  (2009), «The Green Political Food Consumer», 

Anthropology of Food,  Vol. 5, (September), p. 1-16. 

 Bozzini A., (2017), «Vertical Sub Irrigation», Journal of the Siena Academy of 

Sciences, Vol. 9, No. 1.  

 Brown E., Dury S. & Holdsworth M., (2009), «Motivations of consumers that 

use local, organic fruit and vegetable box schemes in Central England and 

Southern France», Appetite, Vol. 53, No. 2, p. 183-188. 

 Brunori G. & Guarino A., (2010), «Security for Whom? Changing Discourses 

on Food in Europe in Times of a Global Food Crisis», Research Gate: 

https://www.researchgate.net/publication/220004702_Security_for_Whom_Ch

anging_Discourses_on_Food_in_Europe_in_Times_of_a_Global_Food_Crisis

29/05/2020. 

 Brunori G. & Guarino A., (2012),  «Security for Whom? Changing Discourses 

on Food in Europe in Times of a Global Food Crisis», ResearchGate, 

(January), p. 1-38. 

 Brunori G., (2012), «On the New Social Relations around and beyond Food. 

Analysing Consumers’ Role and Action in Gruppi Di Acquisto Solidale 

(Solidarity Purchasing Groups)», Sociologia Ruralis, Vol. 52, No. 1, p. 1-30. 

 Bush R., (2016), «Family farming in the Near East and North Africa», 

International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG) Working Paper No. 

151. 

 Campbell B.M., (2009), «Beyond Copenhagen: REDD plus, agriculture, 

adaptation strategies and poverty», Global Environmental Change, Vol. 19, 

No. 4, p. 397-399. 

 Cardoso G. & Jacobetty P., (2012), «Surfing the Crisis: Cultures of Belonging 

and Networked Social Change», στο: M. Castells, J. Caraca & G. Cardoso, 

Aftermath: The Cultures of the Economic Crisis, Oxford University Press, UK, 

1
st
 edition.  

 Castells M. et al., (2012), Aftermath: The Cultures of the Economic Crisis, 

Oxford University Press, UK, 1
st
 edition. 

 Castells M., (2011), «A Network Theory of Power», International Journal of 

Communication, Vol. 5, p. 773-787. 

https://www.researchgate.net/publication/220004702_Security_for_Whom_Changing_Discourses_on_Food_in_Europe_in_Times_of_a_Global_Food_Crisis29/05/2020
https://www.researchgate.net/publication/220004702_Security_for_Whom_Changing_Discourses_on_Food_in_Europe_in_Times_of_a_Global_Food_Crisis29/05/2020
https://www.researchgate.net/publication/220004702_Security_for_Whom_Changing_Discourses_on_Food_in_Europe_in_Times_of_a_Global_Food_Crisis29/05/2020


92 
 

 Cembalo L. et al., (2012), «Consumers in Postmodern Society and Alternative 

Food Networks: The Organic Food Fairs Case in Sicily», New Medit-

Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, No. 3, p. 

41-49.  

 Chaifetz A. & Jagger P., (2014), «40 Years of dialogue on food sovereignty: A 

review and a look ahead», Global Food Security, Vol. 3, (April), p. 85-91. 

 Claeys, P., (2015), «Food Sovereignty and the Recognition of New Rights for 

Peasants at the UN: A Critical Overview of La Via Campesina's Rights Claims 

over the Last 20 Years», Globalizations, Vol. 12, No. 4, p. 452-465. 

 Constance, D., W. Friedland, M-C. Renard and M. Rivera-Ferre. 2014. The 

discourse on alternative agrifood movements. In Alternative agrifood 

movements: Patterns of convergence and divergence (Research in Rural 

Sociology and Development, Volume 21), eds. D. Constance, M.-C. Renard 

and M. Rivera-Ferre, 3–46. Bingley: Emerald Group Publishing Limited). 

 Conway G., (2012), One Million Hungry: Can We Feed the World?, Cornell 

University Press. 

 Dalby S., (2007), «Ecology, Security, and Change in the Anthropocene», The 

Brown Journal of World Affairs, Vol. 13, No. 2, p. 155-164. 

 Dauvergne,  P.,  &  Neville,  K.,  (2010)  Forests, food, and fuel in the tropics: 

the uneven social and ecological consequences of the emerging political 

economy of biofuels, The Journal of Peasant Studies, 37:4, 631-660. 

 Della Porta D., (2015), Social Movements in Times of Austerity: Bringing 

Capitalism Back into Protest Analysis, Polity Press, Oxford, UK, 1
st
 edition. 

 Desmarais A., (2003) «The Via Campesina Peasant Women on the Frontiers 

of Food Sovereignty», Canadian Woman Studies/Les Cahiers De La Femme, 

Vol. 23, No. 1, (September), p. 140-145. 

 Desmarais A.A., (2007),  La Via Campesina: globalization and the power of 

peasants, Halifax and London: Fernwood Publishing and Pluto Books. 

 Dholakia B. & Dholakia R., (1992), «Modernization Of Agriculture And 

Economic Development: The Indian Experience», Farm and Business - The 

Journal of the Caribbean Argo-Economic Society, Vol. 1, No. 1, (March), p. 

1-18.  



93 
 

 Diani M. (2013), «Networks and Social Movements» in The Wiley-Blackwell 

Encyclopedia of Social and Political Movements, edited by D. A. Snow, D. 

della Porta, B. Kladermans, and D. McAdams. Blackwell Publishing Ltd, p. 1-

6. 

 Diani M., (1992), «Analysing Social Movement Networks», Studying 

Collective Action, p. 105-135.  

 Diani M., (2003), «Networks and Social Movements: A Research 

Programme» in Social movements and networks: Relational approaches to 

collective action, edited by M. Diani and D. McAdam, Oxford University 

Press, p.299–319. 

 European Commission, (2020) 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en 16 July 

2020. 

 Fairbairn M., (2012), «Framing transformation: the counter hegemonic 

potential of food sovereignty in the US context», Agriculture and Human 

Values, Vol. 29, p. 217-230. 

 FAO, (2011) http://www.fao.org/3/i2330e/i2330e00.htm 

 FAO, (2016), http://www.fao.org/publications/rofi-nena/en/ 

 FAO, (2018), «Near East and North Africa Regional Overview of Food 

Security and Nutrition, Rural Transformation-Key for Sustainable 

Development in the Near East and North Africa». 

 FAO, (2019), Egypt: Review of the agrifood cooperative sector. Country 

highlights, FAO Investment Centre. Rome, FAO. 120 pp. by Ghonem, M. 

 Farming Systems and Poverty, (2020),  

http://www.fao.org/3/ac349e/ac349e03.htm. 

 Foley A., (2010), «Uncertainty in regional climate modelling: A review», 

Progress in Physical Geography, Vol. 34, No. 5, p. 647-670. 

 Fonte M. & Cucco I., (2015), «The Political Economy of Alternative 

Agriculture in Italy», in Handbook of the international political economy of 

agriculture and food, edited by A. Bonanno and L. Busch. Edward Elgar 

Publishing, p.264-294. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en%2016%20July%202020
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en%2016%20July%202020
http://www.fao.org/3/i2330e/i2330e00.htm
http://www.fao.org/publications/rofi-nena/en/
http://www.fao.org/3/ac349e/ac349e03.htm


94 
 

 Food and Agriculture in National and International Settings, (2020) 

http://www.fao.org/3/Y3557E/y3557e07.htm. 

 Forno F. & Graziano P., (2014), «Sustainable Community Movement 

Organisations», Journal of Consumer Culture, Vol. 14, No. 2, p. 139–57. 

 Fouilleux E. and Loconto A., (2017), «Voluntary standards, certification, and 

accreditation in the global organic agriculture field: a tripartite model of 

techno-politics», Agriculture and Human Values, Vol. 34, p. 1-14. 

 Friedmann H., (1995), «The International Political Economy of Food: A 

Global Crisis», International Journal of Health Services, Vol. 25, No. 3, 

(July), p. 29-57. 

 Gilg A. & Battershill M., (1998), «Quality farm food in Europe: a possible 

alternative to the industrialised food market and to current agri-environmental 

policies: lessons from France», Food Policy, Vol. 23, No. 1, p. 25-40. 

 Gillham P. & Marx G., (2000), «Complexity and Irony in Policing And 

Protesting: The World Trade Organization in Seattle», Social Justice, Vol. 27, 

No. 2, p. 212-236. 

 Giugni M. & Grasso M., (2019), «Citizen Politics in Times of Crisis», Acta 

Politicα, Vol. 54, (June), p. 343-345.  

 Goldberger J., (2011), «Conventionalization, civic engagement, and the 

sustainability of organic agriculture», Journal of Rural Studies, Vol. 27, No. 3, 

p. 288-296.  

 Goodman D. & DuPuis M., (2002), «Knowing food and growing food: 

Beyond the production-consumption debate in the sociology of agriculture», 

Sociologia Ruralis, Vol. 42, No. 1, p. 5-22.   

 Goodman D. et al., (2013), «Engaging Alternative Food Networks : 

Commentaries and Research Agendas», International Journal of Sociology of 

Agriculture & Food, Vol. 20, No. 3, p. 425-431.  

 Goodman D., (2004), «Rural Europe Redux? Reflections on Alternative Agro-

Food Networks and Paradigm Change», Sociologia Ruralis, Vol. 44, No. 1, p. 

3-16. 

 Goodman K. M. & Goodman D., (2009), «Alternative Food Networks»,  

International Encyclopedia of Human Geography, p. 1–13. 

http://www.fao.org/3/Y3557E/y3557e07.htm


95 
 

 Goodwin J. et al., (2004), «Emotional Dimensions of Social Movements» in 

D. Snow, S. Soule & H. Kriesi, The Blackwell Companion to Social 

Movements, Blackwell Publishing Ltd, Malden, USA, Oxford, UK & Victoria, 

Australia, p. 413-432. 

 Granovetter M., (1973), «The Strength of Weak Ties», The Strength of Weak 

Ties, Vol. 78, No. 6, p. 1360–80. 

 Grasso M. & Giugni M., (2019), «European citizens in times of crisis», 

European Societies, Vol. 21, No. 2, (May), p. 183-189. 

 Gray J., (2000), «The Common Agricultural Policy and the Re‐Invention of 

the Rural in the European Community», Sociologia Ruralis, Vol. 40, No. 1, 

(January), p. 30-52. 

 Guthman J., (2004), «The Trouble with ‘Organic Lite’ in California: a 

Rejoinder to the ‘Conventionalisation’ Debate», Sociologia Ruralis, Vol. 44, 

No. 3, p. 301-316. 

 Haenfler R. et al., (2012), «Lifestyle Movements: Exploring the Intersection of 

Lifestyle and Social Movements», Social Movement Studies, Vol. 11, No. 1., 

p. 1-20. 

 Hayes-Conroy A. & Martin G. D., (2010), «Mobilising bodies: visceral 

identification in the Slow Food movement», Transactions of the Institute of 

British Geographers, No. 35, p. 269-281. 

 Hendrickson M. and Hefferman W., (2002), «Opening spaces through 

relocalisation: locating potential resistance in the weaknesses of the global 

food system»,  Sociologia Ruralis, Vol. 42, p. 347-369. 
 Higgins V. et al., (2008), «Building alternative agri-food networks: 

Certification, embeddedness and agri-environmental governance», Journal of 

Rural Studies, Vol. 24, p. 15-27. 

 Hinrichs C., (2000), «Embeddedness and local food systems: notes on two 

types of direct agricultural market», Journal of Rural Studies, Vol. 16, No. 3, 

p. 295-303. 

 Hinrichs C.C., (2003), «The practice and politics of food system localization», 

Journal of Rural Studies, Vol. 19, No. 1, (January), p. 33-45. 



96 
 

 Holloway L. & Kneafsey M., (2000), «Reading the space of the farmers’ 

market: a preliminary investigation from the UK», Sociologia Ruralis, Vol. 

40, No. 3, p. 285-299. 

 Holt-Giménez E.  &  Altieri M., (2013) «Agroecology, Food Sovereignty, and 

the New Green Revolution», Agroecology and Sustainable Food Systems, Vol. 

37, No. 1, (September), p. 90-102. 

 Holt-Gimenez E. & Peabody L., (2008), «From Food Rebellions to Food 

Sovereignty: Urgent call to fix a broken food system», Food First, Institute for 

Food and Development Policy, Vol. 14, No. 1, p. 1-6.  

 Holt-Giménez E. & Shattuck A., (2011), «Food crises, food regimes and food 

movements: rumblings of reform or tides of transformation?», The Journal of 

Peasant Studies, Vol. 38, No. 1,(January), p.109–144.  

 Huber J. & Lorenzini J., (2020), «Mapping and Survey of Alternative Food 

Organizations in the Canton of Geneva», UNIGE-Political Consumerism in 

Switzerland, University of Geneva, (April), p. 1-37. 

 Janssen B., (2010), «Local Food, Local Engagement: Community‐Supported 

Agriculture in Eastern Iowa», Culture & Agriculture, Vol. 32, No. 1, p. 4-16. 

 John M. et al., (2005), Participatory Guarantee Systems, Germany: IFOAM. 

 Juarez P. et al, (2018), «Transformative Social Innovation for Food 

Sovereignty: The Disruptive Alternative», International Journal of Sociology 

of Agriculture & Food, Vol. 24, No. 3, (October), p. 318-335. 

 Kallander I. & Rundgren G., (2008), Building Sustainable Organic Sectors, 

IFOAM. 

 Kneafsey M. et al., (2008), Reconnecting Consumers, Producers and Food: 

Exploring Alternatives, New York: Berg, p. 1-219. 

 Kneafsey M. et al., (2013), Short Food Supply Chains and Local Food 

Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics, 

European Commission, Joint Research Center, Institute of Prospective 

Technological Studies, Spain. 

 Kotz D., (2009), «The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic 

Crisis of Neoliberal Capitalism», Review of Radical Political Economics, Vo;. 

41, No. 3, (May), p. 305-317. 



97 
 

 Kousis et al., (2008), «Southern European Environmental Movements in 

Comparative Perspective», American Behavioral Scientist, Vol. 51, No. 11. p. 

1627-1647. 

 Kousis M., (1998), «Ecological Marginalization in Rural Areas: Actors, 

Impacts, Responses», Sociologia Ruralis, Vol. 38, No. 1, p. 86-108.  

 Kousis M., (1999), «Sustaining local environmental mobilisations: Groups 

actions and claims in Southern Europe», Journal of Environmental Politics, 

Vol. 8, No. 1, p. 172-198.  

 Lamine C. et al., (2012), «The civic and social dimensions of food production 

and distribution in alternative food networks in France and Southern Brazil», 

International Journal of Sociology of Agriculture & Food, Vol. 19, No. 3, p. 

383-401. 

 Lamine C., Darolt M. and Brandenburg A., (2012), «The Civic and Social 

Dimensions of Food Production and Distribution in Alternative Food 

Networks in France and Southern Brazil», International Journal of Sociology 

of Agriculture & Food, Vol. 19, No. 3, p. 383-401. 

 Lang B., (2010), «The Changing Face of Community‐Supported Agriculture», 

Culture & Agriculture, Vol. 32, No. 1, p. 17-26. 

  Lorenzini J. & Huber J., (2020), «Alternative Food Organizations: 

Transforming Food Regimes in a Post-political Context»,  Institute of 

Citizenship Studies, University of Geneva, (October) p. 1-32. 

 Lorenzini J., (2019), «Food Activism and Citizens’ Democratic Engagements: 

What Can We Learn from Market-Based Political Participation?», Politics and 

Governance, Vol. 7, No. 4, p. 131-141. 

 Magdoff F., (2007), «Ecological agriculture: Principles, practices, and 

constraints», Renewable Agriculture and Food Systems, Vol. 22, No. 2, 

(January), p. 109-117. 

 Mann A., (2009), «Communicating the right to food sovereignty: The voice of 

the Campesino in the Global Campaign for Agrarian Reform», PRism, Vol. 6, 

No. 2, p. 1-12. 

 Marsden T. et al, (2000), «Food Supply Chain Approaches: Exploring their 

Role in Rural Development», Sociologia Ruralis, Vol. 40, No. 4, (October), p. 

424-438. 



98 
 

 Martinez-Alier J., (2011), «The EROI of agriculture and its use by the Via 

Campesina», The Journal of Peasant Studies, Vol. 38, No. 1, (January), 

p.145–160. 

 Martiniello G., (2015), «Food sovereignty as praxis: rethinking the food 

question in Uganda», Third World Quarterly, 36:3, 508-525, DOI: 

10.1080/01436597.2015.1029233 (link to this article: 

http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2015.1029233). 

 Massicotte M.-J., (2010), «La Via Campesina, Brazilian Peasants, and the 

Agribusiness Model of Agriculture: Towards an Alternative Model of 

Agrarian Democratic Governance», Studies in Political Economy, Vol. 85, 

No. 1, p. 69-98. 

 McKay B. et al., (2014), «The ‘state’ of food sovereignty in Latin America: 

political projects and alternative pathways in Venezuela, Ecuador and 

Bolivia», The Journal of Peasant Studies, Vol. 41, No. 6, p.1175-1200. 

 McMichael P., (2014), «Historicizing Food Sovereignty», Journal of Peasant 

Studies, Vol. 41, No. 6, p. 933-957. 

 McMichael P., (2015) «A comment on Henry Bernstein's way with peasants, 

and food sovereignty», The Journal of Peasant Studies, Vol. 42, No. 1, 

(September), p. 193–204. 

 Mertig A. and Dunlap R., (2001), «Environmentalism, New Social 

Movements and the New Class: A Cross-National Investigation», Rural 

Sociology, Vol. 66, No. 1, p. 113-136. 

 Migliore G., (2012), «Organic Consumption and Consumer Participation in 

Food Community Networks», New Medit, Vol. 4, (Special Issue), p. 46-48. 

 Migliore G., Caracciolo F. et. al., (2014), «Farmers’ Participation in Civic 

Agriculture: The effect of Social Embeddedness», The Journal of Culture & 

Agriculture, Vol. 36, No. 2, p. 105-117. 

 Mische A., (2003), «Cross-Talk in Movements: Reconceiving The Culture-

Network Link», Forthcoming in Social Movements and Networks: Relational 

Approaches to Collective Action, edited by Mario Diani and Doug McAdam, 

Oxford/New York: Oxford University Press, 2003. 

 Morgan K. et al., (2008), Worlds of food: Place, power, and provenance in the 

food chain, Oxford University Press, New York.  

http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2015.1029233


99 
 

 Murdoch J. et al., (2000), «Quality, Nature, and Embeddedness: Some 

Theoretical Considerations in the Context of the Food Sector», Economic 

Geography, Vol. 76, No. 2, (April), p. 107-125. 

 Nally D., (2011), «The biopolitics of food provisioning», Transactions of the 

Institute of British Geographers, NS 36 p.37–53. 

 Nielson J. & McKenzie F., (2016), «Business-oriented outreach programmes 

for sustainable cocoa production in Indonesia: as institutional innovation», 

κεφάλαιο σε βιβλίο: Innovative markets for sustainable agriculture: How 

innovations in market institutions encourage sustainable agriculture in 

developing countries, Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. 

 Nost E., (2014), «Scaling-up local foods: Commodity practice in community 

supported agriculture (CSA)», Journal of Rural Studies, Vol. 34, p. 152-160. 

 Nyeleni (2007) - Nyeleni Forum for Food Sovereignty,  

https://nyeleni.org/spip.php?article334. 

 OECD & FAO Agricultural Outlook, (2015), 

http://www.fao.org/3/i4738e/i4738e.pdf. 

 ONU, (2019), https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 

 Ostrom M., (2007), «Community Supported Agriculture as an Agent of 

Change: Is it Working?», Remaking the North American Food System, Clare 

Hinrichs and Tom Lyson (eds). University of Nebraska Press, p. 99-120. 

 Patel C. R., (2012), «Food Sovereignty: Power, Gender, and the Right to 

Food», PLoS Medicine, Vol. 9, No. 6, (June), p. 1-4. 

 Patel R., (2009), «Food sovereignty», The Journal of Peasant Studies, Vol. 36, 

No. 3, (July),  p.663–706. 

 Patel R., (2013), «The Long Green Revolution», The Journal of Peasant 

Studies, Vol. 40, No. 1, p. 1-63. 

 Penker M., (2006), «Mapping and Measuring the ecological embeddedness of 

food supply chains», Geoforum, Vol. 37, No. 3, p. 368-379. 

 Peri C., (2006), «The universe of food quality», Food Quality and Preference, 

Vol. 17, No. 1-2, (January-March).  

 Pimbert M., (2009), «Towards Food Sovereignty», gatekeeper, Vol. 141, 

(November), p. 1-16. 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Food+and+Agriculture+Organization+of+the+United+Nations+%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Food+and+Agriculture+Organization+of+the+United+Nations+%22
https://nyeleni.org/spip.php?article334
http://www.fao.org/3/i4738e/i4738e.pdf
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/


100 
 

 Renting H. et al., (2003), «Understanding Alternative Food Networks: 

Exploring the Role of Short Food Supply Chains in Rural Development», 

Environment and Planning A, Vol. 35, (March), p. 393-411. 

 Renting H. et al., (2012), «Building Food Democracy: Exploring Civic Food 

Networks and Newly Emerging Forms of Food Citizenship», International 

Journal of Sociology of Agriculture & Food, Vol. 19, No. 3, p. 289–307. 

 Rosset P. & Martinez-Torres E.M., (2012), «Rural Social Movements and 

Agroecology: Context, Theory, and Process»,  Ecology and Society, Vol. 17, 

No. 3, (September).  

 Rosset P., (2003), «Food Sovereignty: Global Rallying Cry of Farmer 

Movements», Food First, Institute for Food and Development Policy, Vol. 9, 

No. 4, p. 1-4. 

 Rosset P., (2009), «Agrofuels, Food Sovereignty, and the Contemporary Food 

Crisis», Bulletin of Science, Technology & Society, Vol. 29, No. 3, (June), p. 

189-193. 

 Rosset P., (2009), «Food Sovereignty in Latin America: Confronting the 

‘New’ Crisis», NACLA Report on the Americas, Vol. 42, No. 3, p. 16-21. 

 Sacchi G., Caputo V. and Nayga R., (2015), «Alternative Labeling Programs 

and Purchasing Behavior toward Organic Foods: The Case of the Participatory 

Guarantee Systems in Brazil», Sustainability, Vol. 7, No. 6, p. 7397-7416. 

 Sassen S., (2013), «Expelled: Humans in Capitalism's Deepening Crisis», 

Journal of World-Systems Research, Vol. 19, No. 2, p. 198-201. 

 Schneider et al., (2010), «Crisis or opportunity? Economic degrowth for social 

equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue», 

Journal of Cleaner Production, Vol. 18, p. 511-518. 

 Sennett R., (2007), The Culture of the New Capitalism, Yale University Press, 

USA. 

 Shortle J. et al., (2012), «Reforming Agricultural Nonpoint Pollution Policy in 

an Increasingly Budget-Constrained Environment», Environmental Science & 

Technology, Vol. 46, No. 3, p. 1316-1325. 

 Signori S. et al., (2015), «Beyond alternative food networks: Italy’s solidarity 

purchase groups and the United States’ community economies» στο Peter 



101 
 

Utting,  Social and Solidarity Economy: Beyond the Fringe, Zed Books, 

United Kingdom. 

 Siniscalchi V., (2013), «Environment, regulation and the moral economy of 

food in the Slow Food movement», Journal of Political Ecology, Vol. 20, No. 

1, (December), p. 295-305.  

 Slow Food, (2015), https://www.slowfood.com/,. 

 Snow D. & Benford R., (1988), «Ideology, Frame Resonance, and Participant 

Mobilization», International Social Movement Research, Vol. 1, No. 1, p. 

197–217. 

 Snow D. et al., (1986), «Frame Alignment Processes, Micromobilization, and 

Movement Participation», American Sociological Review, Vol. 51, No. 4, 

(August), p. 464-481. 

 Sonnino R. & Marsden T., (2006), «Beyond the divide: rethinking 

relationships between alternative and conventional food networks in Europe», 

Journal of Economic Geography, Vol. 6, p. 181-199. 

 Thompson J. G. & Coskuner-Balli G., (2007), «Enchanting Ethical 

Consumerism. The case of Community Supported Agriculture», Journal of 

Consumer Culture, Vol. 7, No. 3, p. 275-303. 

 Tucker H. K., (2010), Workers of the world, enjoy! : aesthetic politics from 

revolutionary syndicalism to the global justice movement, Temple University 

Press, Philadelphia, 1
st
 edition. 

 URGENCI, (2020), https://urgenci.net/the-network/. 

 URGENCI, (2016) http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-

of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf,. 

 Van der Ploeg et. al., (2000), «Rural Development: From Practices and 

Policies towards Theory», Sociologia Ruralis, Vol. 40, No. 4, p. 391-408. 

 van der Ploeg, J., (2008), The New Peasantries, Struggles for Autonomy and 

Sustainability in an Era of Empire and Globalization, Earthscan, London, 1
st
 

edition. 

 van der Ploeg, J., (2010), The Food Crisis, Industrialized Farmingand the 

Imperial Regime, Journal of Agrarian Change, Vol. 10, No. 1, (January), p. 

98–106. 

https://www.slowfood.com/
https://urgenci.net/the-network/
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf


102 
 

 Venn L. et al., (2006), «Researching European ‘alternative’ food networks: 

some methodological considerations», Royal Geographical Society, Vol. 38, 

No. 3, p. 248-258. 

 Verdu Jover A. et. al., (2004), «Measuring perceptions of quality in food 

products: the case of red wine», Food Quality and Preference, Vol. 15, p. 453-

469. 

 Vignali C. et al., (2006), «Farmers’ markets: the small business counter-

revolution in food production and retailing», British Food Journal, Vol. 108, 

No. 7, p. 560-573. 

 Vittori F., (2019), «Feeding cities. The potential of sustainable agriculture for 

economic and social development», Doctoral Degree in Human Capital 

Formation and Labour Relations, University of Bergamo, Advisor: Francesca 

Forno. 

 Volpentesta P. A. & Ammirato S., (2013), «Alternative agrifood networks in a 

regional area: a case study», International Journal of Computer Integrated 

Manufacturing, Vol. 26, No. 1-2, p. 55-66. 

 Wald N., (2015) «In Search of Alternatives: Peasant Initiatives for a Different 

Development in Northern Argentina», Latin American Perspectives, Vol. 42, 

No. 2, (March), p. 90-106. 

 Watts D. C. H. et al., (2005), «Making Reconnections in Agro-Food 

Geography: Alternative Systems of Food Provision», Progress in Human 

Geography, Vol. 29, No. 1, p. 22-40. 

 White, B., & Dasgupta, A., (2010) Agrofuels capitalism: a view from political 

economy, The Journal of Peasant Studies, 37:4, 593-607. 

 Who are the developing countries in the WTO?, (2020),  

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm,. 

 Wilkinson, Janet, H. Egelyng, M. F. de A. C. Fonseca, and G. C. C. 

Mascarenhas. 2008. “The Institutionalization of Participatory Guarantee 

Systems (PGS) in Brazil: Organic and Fair Trade Initiatives.” Pp. 3–6 in 16th 

IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008. 

 Wittman, H., (2009), «Reworking the metabolic rift: La Vía Campesina, 

agrarian citizenship, and food sovereignty», The Journal of Peasant Studies, 

Vol. 36, No. 4, (October), p.805–826.  

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm


103 
 

 Woods M., (2011), Γεωγραφία της Υπαίθρου, Διαδικασίες, Αποκρίσεις και 

Εμπειρίες Αγροτικής Αναδιάρθρωσης, μτφ.: Μελισσουργός Γιώργος, επιμ.: 

Ανθοπούλου Θεοδοσία, (ξενόγλωσσος τίτλος: Rural Geography-Processes, 

Responses and Experiences in Rural Restructuring), εκδόσεις: ΚΡΙΤΙΚΗ, 

Αθήνα.  

 World Food Programme, (2020) https://www.wfp.org/. 

 World Health Organization (2020) https://www.who.int/health-topics/food-

safety/   

 WorldBank,(2018),https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?e

nd=2018&start=1961&view=chart 
 Zanasi C. et al, (2009), «Participative organic certification, trust and local 

rural communities’ development: the Case of Rede Ecovida», NEW MEDIT, 

No. 2., p. 56-64. 

 Zhang Y. J. & Barr M., (2019), «The transformative power of commoning and 

alternative food networks», Environmental Politics, Vol. 28, No. 4, p. 771-

789. 

 Ανθοπούλου Θ. και Παρταλίδου Μ., (2015), «Εναλλακτικά Αγροτροφικά 

Δίκτυα και Νέες Αλληλέγγυες Εταιρικότητες Μεταξύ Πόλης και Υπαίθρου. 

Διερευνώντας την Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία», Γεωγραφίες, Νο. 25, 

σελ. 13-23. 

 Γριτζάς Γ., Καβουλάκος Κ.-Ι. και Τζέκου Ε.-Ε., (2015), «Εναλλακτικοί 

Χώροι, Ποικίλες Οικονομίες και Αγροτροφικά Δίκτυα: Μια Επισκόπηση της 

Ευρύτερης Συζήτησης ως μια Αφετηρία για την Έρευνα της Ελληνικής 

Περίπτωσης», Γεωγραφίες, Νο. 25, σελ. 24-35. 

 Δαουτόπουλος Γ., Καζακόπουλος Λ. & Κούση Μ., (2005), Αγροτική 

Κοινωνιολογία, Ζυγός, Θεσσαλονίκη, γ΄ έκδοση.  

 ΕΟΚ, (1991), «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών 

προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη 

διατροφής»,http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/images/9/9c/%CE%9A%CE%

B1%CE%BD_EK_2092-91.pdf.  

 Μποτετζάγιας Ι & Καραμίχας Γ., (2008), Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, 

Κριτική, Αθήνα, 1
η
 έκδοση. 

https://www.wfp.org/
https://www.who.int/health-topics/food-safety/
https://www.who.int/health-topics/food-safety/
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2018&start=1961&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2018&start=1961&view=chart
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/images/9/9c/%CE%9A%CE%B1%CE%BD_EK_2092-91.pdf
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/images/9/9c/%CE%9A%CE%B1%CE%BD_EK_2092-91.pdf


104 
 

 Σερντεδάκις Ν., (υπό έκδοση 2019), Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης 

και των Κοινωνικών Κινημάτων, Gutenberg, Αθήνα.  




