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Οι Kαρποί Aλληλεγγύης, το δίκτυο παραγωγικών συνεταιρισμών στην
Ελλάδα και συλλογικοτήτων σε Γερμανία και Αυστρία συνεχίζει για 6η
συνεχή χρονιά τη δράση του! 

Οι εξαγωγές συνεταιριστικών προϊόντων από τον κοινωνικό συνεταιρισμό
Μοδούσα από την Γέρα Λέσβου και την ομάδα παραγωγών Πράσινη γη από
την Στέρνα, Ν.Μεσσηνίας προς 5 πόλεις της Γερμανίας και 4 της Αυστρίας
ετοιμάζονται, και τέλος Απριλίου μέχρι μέσα Μαϊου, θα ολοκληρωθεί η
διανομή των προϊόντων χέρι με χέρι.

Μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε το 2015 στην καρδιά μιας κρίσης, της
οικονομικής, οι «Καρποί» έχουν δομηθεί από εκείνα τα χαρακτηριστικά που
τους καθιστούν ανθεκτικούς και στη νέα κρίση που βιώνουμε, την
υγειονομική.

Γιατί ο δικός μας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και την σημερινή κρίση
είναι να προτάσσουμε ένα εναλλακτικό κοινωνικό και οικονομικό σύστημα
που βασίζεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην αλληλεγγύη
στους κοινωνικά αποκλεισμένους, στην καθολική πρόσβαση στα δημόσια
αγαθά. Ένα σύστημα που ιεραρχεί ψηλά την προστασία του περιβάλλοντος
και των τοπικών οικοσυστημάτων μέσα από την αυτοοργάνωση των
πολιτών και μέσα από την δημιουργία συνεργατικών εγχειρημάτων
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.
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Οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον οι οποίες
προκαλούν διάλυση των οικοσυστημάτων, εξάντληση των
φυσικών πόρων και μόλυνση της γής, του νερού και του
αέρα έχουν φτάσει σ’ ένα σημείο οριακό. Καθίσταται
απαραίτητο λοιπόν να μεταβάλουμε τον τρόπο με τον
οποίο ζούμε, παράγουμε και καταναλώνουμε και οι
«Καρποί Αλληλεγγύης» εργάζονται έξι χρόνια προς αυτή
την κατεύθυνση. 

Τα συνεργατικά σχήματα που συμμετέχουν στο Δίκτυο
αποτελούνται από συνεταιρισμούς παραγωγών, οι οποίοι
καλλιεργούν προϊόντα χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών,

με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα
δημιουργούν θέσεις εργασίας αξιοπρεπείς και πάνω απ’

όλα δίκαιες σε μια περίοδο όπου τα εργασιακά
δικαιώματα έχουν σαφώς συρρικνωθεί. Παράλληλα, οι
«Καρποί» υποστηρίζουν δομές αλληλεγγύης πολλές εκ των
οποίων υποστηρίζουν τους πρόσφυγες/μετανάστες που
αντιστέκονται έμπρακτα στην κυρίαρχη ευρωπαϊκή
πολιτική των κλειστών δομών και συνόρων. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ "ΚΑΡΠΏΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ"

Παράλληλα, οι «Καρποί» υποστηρίζουν δομές
αλληλεγγύης πολλές εκ των οποίων υποστηρίζουν τους
πρόσφυγες/μετανάστες που αντιστέκονται έμπρακτα στην
κυρίαρχη ευρωπαϊκή πολιτική των κλειστών δομών και
συνόρων. 

Αυτή είναι η προσέγγισή μας για την ανάπτυξη του
οικοσύστηματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας στην Ελλάδα. Εργαζόμαστε για ένα σύστημα
που στηρίζει τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για τους
εργαζόμενους και τους παραγωγούς, που διατηρεί ενεργή
τη συνεργασία μεταξύ αυτοοργανωμένων δομών
αλληλεγγύης, που προτάσσει την δίκαιη παραγωγή και
την ηθική κατανάλωση, που αναπτύσσεται σε αρμονία με
τον άνθρωπο και το περιβάλλον και σε αντίσταση με τις
κυρίαρχες πολιτικές.

Οι Καρποί αλληλεγγύης έρχονται να συμβάλλουν σε αυτή
την προσπάθεια. Μέσα από τη δίκαιη και αλληλέγγυα
διακίνηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο
εξωτερικό, υποστηρίζονται οικονομικά οι συνεταιρισμοί
παραγωγών ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι φορείς που
επιδιώκουν την κοινωνική αλλαγή μέσα από τη συλλογική
δράση. 


