ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Εισαγωγή
«Διατροφική
φυσική και
ικανοποιούν
διαβίωση.»

ασφάλεια υπάρχει όταν όλοι οι άνθρωποι, οποιαδήποτε στιγμή, έχουν
οικονομική πρόσβαση σε ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα, τα οποία
τις διατροφικές τους ανάγκες και προτιμήσεις για ενεργή και υγιή
(Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τα Τρόφιμα, 1996)

Σηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ επξχ νξηζκνχ, ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηξνθίκσλ, ε πνηθηιία/πνιπκνξθία θαη ε ηνπηθή πξφζβαζε είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζα
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.
Σε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, γεληέο αλζξψπσλ έρνπλ «θηίζεη» ηελ δηθή ηνπ ηνπηθή
ηαπηφηεηα, κέζσ:
ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ αλαπηχζζνπλ,
ησλ αλαγλσξηζκέλσλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ, θαη
ελφο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αληαλαθιά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θπζηθψλ
πφξσλ θαη παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σήκεξα, ν δεζκφο κεηαμχ ελφο πξντφληνο, ελφο ηφπνπ θαη ησλ θαηνίθσλ, δελ αληηπξνζσπεχεη
απιά κηα θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζεί, αιιά απνηειεί κηα ζεκαληηθή απηνηειή
νηθνλνκηθή αμία, θαζψο νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη φιν θαη πην πνιχ γηα ηελ πνηφηεηα πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε θαη ηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη ηα ηνπηθά έζηκα.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρνπλ νη δεζκνί απηνί ζηελ βηψζηκε αγξνηηθή
αλάπηπμε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ε λέα αηξεηή Πεξηθεξεηαθή
Απηνδηνίθεζε ηεο Γπηηθήο Διιάδαο έρεη ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηά ηεο ηελ πνηφηεηα πνπ
ζπλδέεηαη κε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε θαη αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα θαζνδεγήζεη
θαη λα ζπληνλίζεη κία επξεία δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηε δεκηνπξγία «θαιαζηνχ πξντφλησλ
ηεο Γπηηθήο Διιάδαο», πνπ ζα αλαπηχμεη απηή ηε ζθαίξα δξαζηεξηνπνίεζεο.
Σθνπφο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο είλαη:
αθελφο λα ππνζηεξίμεη φινπο ηνπ εκπιεθφκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κηθξψλ παξαγσγψλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνσζήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, ψζηε εθκεηαιιεπφκελνη ην απμεκέλν
ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα κε πνηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε
γεσγξαθηθή πξνέιεπζε, λα βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν, θαη
αθεηέξνπ λα πξνσζήζεη ηελ βηψζηκε αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηάο καο.

Πποϊόντα με Γεωγπαυική Πποέλεςση: Ένα επγαλείο
πεπιυεπειακήρ ανάπτςξηρ
Τηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, φιν θαη πεξηζζφηεξα ηξφθηκα πξνσζνχληαη κέζσ ηεο αλάδεημεο
ηνπ ηφπνπ απ’ φπνπ πξνέξρνληαη γεσγξαθηθά θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ παξάγνληαη.
Οη πξαθηηθέο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ βάζεη ηεο πξνέιεπζήο ηνπο:
ελδπλακψλεη ηνπο δεζκνχο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ,
πξνζδίδεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ηνπηθή παξαγσγή, θαη
δηαθπιάζζεη ηελ ηνπηθή γλψζε θαη ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ.

Καη παξφηη νη πξαθηηθέο απηέο έρνπλ καθξά ηζηνξία, σζηφζν κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε
ζεκαληηθφηεηά ηνπο, ηφζν γηα ηνπο παξαγσγνχο φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο, απμάλεη
ζπλερψο, ελ κέξεη θαη σο αληίδξαζε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε.
Οη ηνπηθνί παξαγσγνί έρνπλ αλάγθε λα δηαθνξνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηα κάηηα ησλ
θαηαλαισηψλ, απφ ηα καδηθνπνηεκέλα θαη κεξηθέο θνξέο θζελφηεξα πξντφληα ησλ κεγάισλ
εηαηξεηψλ θαη ησλ πνιπεζληθψλ. Καη φζν πην δηεζλνπνηεκέλε είλαη ε αγνξά, ηφζν πην
ζεκαληηθά είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαθξίλνπλ ηα ηνπηθά πξντφληα.
Παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκή (φπσο ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα, ε εηθφλα θαη
ε γεχζε ελφο ηξνθίκνπ) απνθηνχλ ζπλερψο κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν
αληαγσληζκφο ησλ ηηκψλ γίλεηαη φιν θαη πην ζθιεξφο. Καη απηφ, δελ ηζρχεη κφλν γηα ηα
εμαγφκελα πξντφληα, αιιά θαη γηα ηα πξντφληα πνπ πξνσζνχληαη ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, θαη ηα
νπνία ζπρλά έρνπλ λα αληαγσληζηνχλ ηα ζπλερψο απμαλφκελα εηζαγφκελα πξντφληα.
Η Δ.Δ. έρεη απφ θαηξφ αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα ηνπηθά πξντφληα γηα ηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ελψ απφ ην Μάξηην ηνπ 2006 έρεη εθδψζεη Καλνληζκφ1 γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ.
«Η Ευρώπη είναι γνωστή για την ποικιλομορφία της γεωργίας της και των γεωργικών
της προϊόντων, ποικιλομορφία που οφείλεται στο φυσικό της περιβάλλον και στις
καλλιεργητικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν με το πέρασμα των αιώνων.
Σε συνδυασμό με την καλή κουζίνα, τα τρόφιμα και τα ποτά της Ευρώπης παίζουν
σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ταυτότητα των λαών και των περιφερειών της
Ευρώπης.»
(Κοινή Γεωργική Πολιτική)

Τα παξαδείγκαηα φπνπ εηηθέηεο πξνέιεπζεο ζε θξαζηά, ηπξηά, θξέαο, ειαηφιαδν θαη ινηπά
πξντφληα ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ είλαη αξθεηά θαη αδηακθηζβήηεηα.
Αθφκα, θαη ζήκεξα φπνπ ζε ζπλζήθεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη θαηαλαισηέο
δηαζέηνπλ ιηγφηεξα ρξήκαηα γηα λα μνδέςνπλ, ε «ηαπηφηεηα πξνέιεπζεο» γηα έλα πξντφλ
είλαη ζεκαληηθή.
Δπίζεο, ζε έλα ζπλερψο αζηηθνπνηνχκελν πεξηβάιινλ, ε πξνέιεπζε είλαη δείθηεο πνηφηεηαο. Η
γεσγξαθηθή πξνέιεπζε πξνζδίδεη εκπηζηνζχλε ζην πξντφλ γηα ηνλ λέν αζηηθφ πιεζπζκφ.
Δπηπιένλ, ζήκεξα πνπ ε θηλεηηθφηεηα αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ είλαη κεγάιε, ε αλαθνξά
ζηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ελφο πξντφληνο γίλεηαη αθφκα πην ζεκαληηθή. Καηαλαισηέο
ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο ή εζλνηηθήο πξνέιεπζεο, ηείλνπλ λα αλαδεηνχλ πξντφληα κε ηα
νπνία ήηαλ εμνηθεησκέλνη πίζσ ζηνλ ηφπν ηνπο. Σηαδηαθά, απηά ηα ηνπηθά πξντφληα θεξδίδνπλ
ζε θήκε θαη εκπηζηνζχλε ζε επξχηεξεο νκάδεο θαηαλαισηψλ. Γηα παξάδεηγκα, πιένλ ζρεδφλ
φινη αλαγλσξίδνπλ ην ξχδη Basmati, ην ηζάη Κευιάλεο ή ηε καζηίρα Φίνπ
Τέινο, θαζψο ε πεγέο πξνέιεπζεο ησλ ηξνθίκσλ απνκαθξχλνληαη, ηφζν γεσγξαθηθά φζν θαη
πνιηηηζκηθά, απφ ηνπο θαηαλαισηέο, νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ φιν θαη πην πνιχ
εγγπήζεηο φηη ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ είλαη απζεληηθά, αζθαιή θαη κε πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Οη δηαηξνθηθέο θξίζεηο, νη επηζηηηζηηθέο θξίζεηο, ε επηκφιπλζε απφ ηα
παξαζηηνθηφλα, νη γελεηηθά κεηαιιαγκέλεο θαιιηέξγεηεο, ε εξεκνπνίεζε θαη νη θιηκαηηθέο
αιιαγέο, γεκίδνπλ αλεζπρία ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπλ.
Έηζη, ε γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ παξαγσγψλ, εκπφξσλ θαη
θαηαλαισηψλ παίδεη πιένλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δπλακηθή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
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Τα πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο εγγπψληαη φηη πξνέξρνληαη απφ κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
θαη φηη παξάγνληαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, θαη έηζη θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
θαηαλαισηψλ. Όκσο ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, δε είλαη απιά ζέκα πγείαο ή πγηεηλήο.
Βαζίδεηαη ζηελ κνλαδηθή ζρέζε πνπ έρεη ν άλζξσπνο κε ηελ ηξνθή. Τα ηξφθηκα είλαη ηα κφλα
θαηαλαισηηθά πξντφληα πνπ ν θαηαλαισηήο ζηελ θπξηνιεμία «ελζσκαηψλεη» (κέζσ ηεο
πέςεο) θαη ηα θάλεη κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ. Τα ηξφθηκα είλαη δσή θαη πνιηηηζκφο. Τα
ηξφθηκα κεηαθέξνπλ αμίεο θαη δεκηνπξγνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο κεηαμχ θαηαλαισηή θαη
παξαγσγνχ.

Πεπιυεπειακή Σαςτότητα: Μια στπατηγική για βιώσιμη
ανάπτςξη
Η δηεξγαζία ηεο θαζηέξσζεο κηαο πεξηθεξεηαθήο ηαπηφηεηαο (θαη άξα θήκεο) είλαη παξάιιειε
κε ηελ εκθάληζε ηεο έλλνηαο ησλ εηαηξηθψλ ζεκάησλ (brand names).
Απφ ηελ αξραία Αίγππην αθφκα, ηα ηνπσλχκηα πξνέιεπζεο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ,
ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα δηάθνξα πξντφληα θαη λα ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ
πνηφηεηά ηνπο. Καηά ηνλ Μεζαίσλα, νη δηάθνξεο Δπξσπατθέο ζπληερλίεο απέδηδαλ ζηα
πξντφληα ηνπο ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα γηα λα εγγπεζνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο ζπλεπή πνηφηεηα,
γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εκπνξηθή απνθιεηζηηθφηεηα θαη γηα λα πξνζηαηεχνληαη λνκηθά νη ίδηνη
νη παξαγσγνί. Η ηζηνξία κεξηθψλ δηάζεκσλ ηπξηψλ αληρλεχεηαη απφ εθείλνπο ηνπο ρξφλνπο:
Parmigiano Reggiano ζηελ Ιηαιία, Edam ζηελ Οιιαλδία, and Comté & Gruyère ζηε Γαιιία.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη παξαγσγνί πξνζπαζνχλ λα πξνζδψζνπλ επηπιένλ αμία ζηα
πξντφληα ηνπο, παξέρνληαο ζηνλ θαηαλαισηή έλα δηαθξηηηθφ φλνκα:
Τν φλνκα ελφο κφλν παξαγσγνχ, ζηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξηθψλ ζεκάησλ, ή
Τν φλνκα κηαο πεξηνρήο, πνπ αληηπξνζψπεπε κηα ζπιινγηθφηεηα παξαγσγψλ, ζηελ
πεξίπησζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξντφλησλ.
Με ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ θαη δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα
άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη θαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην εκπφξην.
Μεγάιεο εηαηξείεο άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ παγθφζκηα εηαηξηθά ζήκαηα, φπσο ε Coca-Cola.
Τα παγθφζκηα εηαηξηθά ζήκαηα είλαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα, πνπ δηαθηλνχληαη παγθνζκίσο κε
ην ίδην δηαθξηηηθφ φλνκα, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ εμαζζέληζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπλφξσλ,
πξνζθέξνληαο ζχγθιηζε ησλ γεχζεσλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ.
Σήκεξα, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ γηα θάζε είδνπο
πξντφλ, θαη ζπρλά επηιέγνπλ βάζεη ηεο ταςτότηταρ ελφο πξντφληνο, ε νπνία θαηά θάπνηνλ
ηξφπν εγγπάηαη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο ή αληαλαθιά κηα επηζπκεηή εηθφλα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε απηφ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη πξνηηκφηεξν γηα ηνπο
παξαγσγνχο ή ηνπο κεηαπσιεηέο λα εγθαζηζηνχλ ζηαζεξέο ζρέζεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο,
απφ φηη λα θάλνπλ κηα αδηάθνξε κεκνλσκέλε πψιεζε. Η βαζηθή αξρή είλαη απιή: φζν πην
ηζρπξφο είλαη ν δεζκφο κε ηνλ θαηαλαισηή, ηφζν πςειφηεξεο είλαη νη πσιήζεηο.
Οη κεγάιεο εηαηξείεο θαη νη πνιπεζληθνί θνινζζνί, επελδχνπλ ζεκαληηθά πνζά ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηεο εηαηξηθήο ηνπο εηθφλαο κέζσ ηεο
δηαθήκηζεο. Όκσο, ε ί λ α η ε π ν η φ η ε η α ε λ φ ο π ν ι π ε ζ λ η θ ν χ π ξ ν τ φ λ η ν ο

πξαγκαηηθά αλψηεξε ελφο ηνπηθνχ πξντφληνο;

Καηά παξάδνμν ηξφπν, ε αλάπηπμε ησλ παγθνζκίσλ εηαηξηθψλ ζεκάησλ νδήγεζε θαη ζηελ
αχμεζε ηεο επηζπκίαο ησλ θαηαλαισηψλ γηα κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ
ηνπηθψλ πξντφλησλ. Πνιιέο κεγάιεο εηαηξίεο πιένλ αλαγλσξίδνπλ ηηο ηάζεηο απηέο, θαη

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο ζηξαηεγηθή απφ ηελ καδηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ
ηνπο, ζε ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο. Οη ηάζεηο απηέο ελίζρπζαλ ηελ
πξνψζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππξνδφηεζαλ ηελ αλαδήηεζε λέσλ
πεξηθεξεηαθψλ πξντφλησλ γηα δηάζεζε ζηηο αγνξέο. Η αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα
ραξαθηεξηζηηθά πεξηθεξεηαθά πξντφληα είλαη αδηακθηζβήηεηε: «Bordeaux», «Roquefort»,
«Havana» είλαη κεξηθά παζίγλσζηα παξαδείγκαηα γεσγξαθηθψλ νλνκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε
ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, παγθφζκηαο εκβειείαο.
Η θήκε ησλ πξντφλησλ απηψλ απνξξέεη απφ ηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαηέρνπλ ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά ηα κέξε, θαη ε εηθφλα ηεο πεξηνρήο
πξνέιεπζήο ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο.
Οη εηηθέηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο είλαη ην αληίζεην ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη
ησλ πνιπεζληθψλ.
Καη ηα δχν βαζίδνληαη ζηελ ίδηα αξρή: ζην λα βνεζήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα επηιέμεη,
εγγπψκελεο ηνπ έλα ζχλνιν πξνδηαγεγξακκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο.
Ωζηφζν δηαθέξνπλ ξηδηθά κεηαμχ ηνπο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη ε ζρέζε
εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα ηα κεγάια εκπνξηθά ζήκαηα, ε παξαγσγηθή
δηαδηθαζία είλαη ίδηα ζε φινπο ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ηνπο. Αληίζεηα, ηα πξντφληα νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κφλν εληφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ε
νπνία πξνζδίδεη ζην ηειηθφ πξντφλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ
κνλαδηθά.
Ολνκαζία πξνέιεπζεο ζεκαίλεη κηα ηζηνξηθά αλεπηπγκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πξντφληνο
θαη ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, δειαδή, κεηαμχ:
ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, θαη
ηηο πξαθηηθέο, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο
πεξηνρήο.
Τα πξντφληα κε γεσγξαθηθή ηαπηφηεηα δελ «πξνέξρνληαη» απιψο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε
γεσγξαθηθή πεξηνρή, αιιά «είλαη» απφ ηελ πεξηνρή απηή. Δκπεξηέρνπλ αμίεο θαη πνιηηηζκφ,
δειαδή, έρνπλ «ηαπηφηεηα».
Η ηαπηφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ αληαλαθιά ηνλ κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ησλ ηνπηθψλ
θπζηθψλ πφξσλ (θιίκα, έδαθνο, ηνπηθέο πνηθηιίεο θαη εθηξνθέο, παξαδνζηαθφο εμνπιηζκφο,
θιπ.) θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο (παξαδφζεηο, ηερλνγλσζία, δεμηφηεηεο θαη
πξαθηηθέο, πνπ ζπρλά πεξλνχλ απφ γεληά ζε γεληά).
Τν κείγκα ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο θαη ηεο εηθφλαο κηαο πεξηνρήο,
πξνζδίδνπλ ζην πξντφλ κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα θαη απμάλνπλ ηελ αμία ηνπ. Όκσο, θαη ηα
πξντφληα κε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ,
ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ πξνέξρνληαη.
Σα πποϊόντα με γεωγπαυική πποέλεςση είναι εξ οπισμού εςεπγετικά για μία
πεπιοσή και τηρ πποσυέποςν ισσςπά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για βιώσιμη
ανάπτςξη.
Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα: Σπλεηζθέξνπλ βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ
δηαβίσζεο ησλ παξαγσγψλ θαη θάλνπλ νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία ηεο ππαίζξνπ ηεο
πεξηνρήο πην δπλακηθή.
Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζκηθή βησζηκφηεηα: Η ηνπηθή θνηλσλία ζεσξεί «δηθά ηεο» ηα
πξντφληα απηά θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε
ελεξγεηψλ. Δπίζεο επεξγεηείηαη απφ δίθαηε θαηαλνκή ησλ σθειεκάησλ. Τέινο, νη
ηνπηθέο παξαδφζεηο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο δηαηεξνχληαη, ελψ παξάιιεια
εληζρχεηαη ε ηνπηθή ηαπηφηεηα θαη θνηλσληθή ζπλνρή.

Πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα: Οη αλαπηπζζφκελεο πξαθηηθέο παξαγσγήο, εκπνξίαο
θαη θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ δηαηεξνχλ θαη ζπρλά βειηηψλνπλ ηε
δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ (ηδίσο ηεο βηνπηθνηιφηεηαο), ηνπ ηνπίνπ,
ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο.
Αληηιακβαλφκελνο ηηο επζχλεο ηνπ ν λένο ζεζκφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζέιεη λα
ζηαζεί ζεκαληηθφο ζπκπαξαζηάηεο ζηελ αλάδεημε ησλ πξντφλησλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
ζηελ πξνζηαζία ηφζν ησλ πξντφλησλ απηψλ φζν θαη ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ζε ζπλεξγαζία
κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηνπο παξαγσγνχο, κηα δηαδηθαζία δειαδή πνπ ζα έπξεπε νχησο ή
άιισο λα είλαη απηνλφεηε θαη παγίσο ζεζκνζεηεκέλε.
Η πξνζηαζία ησλ ηδηαίηεξσλ πξντφλησλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο απφ ηελ απνκίκεζε θαη ηε
καδηθή παξαγσγή εθ κέξνπο πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο γεσγξαθηθήο
ηνπο πξνέιεπζεο, έρεη πνιιαπιφ φθεινο:
Γηαθπιάζζεη ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ (π.ρ. ε καδηθφηεηα ηεο prêt-àporter κφδαο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ ζρεδίσλ πςειήο
ξαπηηθήο).
Γηαζθαιίδεη ηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ απηψλ (π.ρ. ην
Γαλέδηθν ηπξί «ηχπνπ θέηα» δελ πιεζίαζε πνηέ νχηε θαηά δηάλνηα ηα γεπζηηθά θαη
ζξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξαγκαηηθήο Διιεληθήο θέηαο).
Πξνζηαηεχεη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, εμαζθαιίδνληαο κία βηψζηκε πεγή αλάπηπμεο.
Τα κεγάια εκπνξηθά ζήκαηα δελ σθεινχλ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ζηνλ βαζκφ πνπ
ηελ σθεινχλ ηα ηνπηθά πξντφληα (νλνκαζίαο πξνέιεπζεο).
Τα πξντφληα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζηε ηνπηθή, ζηελ εζληθή θαη ζηε
δηεζλή αγνξά.
Η ηαπηφηεηά ηνπο ηεθκεξηψλεηαη απφ:
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο απφ ηελ νπνία
αληινχλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο,
ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαη
ηε θήκε ηνπο.
Καη ε ηαπηφηεηά ηνπο απηή ζα απνηειέζεη ην κέζν γηα ηελ εζληθή θαη δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο
θιεξνλνκηάο θαη ηνπ δηαηξνθηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη.

Σι είναι το Καλάθι Πποϊόντων τηρ ΠΔΕ
Τν «θαιάζη πξντφλησλ» ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζα απαξηίδεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά
πξντφληα ηεο πεξηνρήο καο.
Ωο ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην θαιάζη, αλαδεηνχκε:
ηα ηδηαίηεξα ηνπηθά πξντφληα, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ ηζρπξή ηαπηφηεηα θαη θήκε
ηεο πεξηνρή πεξηνρήο καο,
ή/θαη
ηα ζπλήζε ηνπηθά πξντφληα, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο
παξαγσγήο θαη ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα, ε θήκε θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά
απνδίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε (Γπηηθή
Διιάδα).
Τα πξντφληα απηά κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηνλ ηνκέα ηεο Αγξνηηθήο θαη Γεσξγηθήο
παξαγσγήο, είηε απφ ηνλ ηνκέα ηεο Κηελνηξνθίαο είηε απφ ηνλ ηνκέα ηεο Αιηείαο θαη ηεο
Ιρζπνθαιιηέξγεηαο.
Δπηπιένλ, ηα πξντφληα απηά ζα πξέπεη:
Να ζπλδένληαη κε ην δηαηξνθηθφ πξφηππν ηεο πεξηνρήο καο,

Να έρνπλ επαξθή παξαγσγή,
Να είλαη βηψζηκα επηρεηξεκαηηθά θαη εκπνξηθά, θαη
Να κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ «αηρκή ηνπ δφξαηνο» γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
εμσζηξέθεηα ηεο πεξηνρήο.
Τα πξντφληα πνπ ζα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα απαξηίδνπλ ην θαιάζη ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζα επηιερζνχλ κέζα απφ ηε δηαβνχιεπζε θαη ηε ζπλαπφθαζε
κεηαμχ Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπηθψλ παξαγφλησλ (ηνπηθέο θνηλφηεηεο, θνξείο,
παξαγσγνί, δίθηπα δηαλνκήο, θιπ.).

Ο τόσορ
Η πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε
Δζληθφ ζήκα (Διιεληθφ brand name), ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΥπΑΑΤ.
Η ζεζκνζέηεζε Πεξηθεξεηαθνχ ζήκαηνο γηα ηε Γπηηθή Διιάδα.
Η ππνζηήξημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, εθ κέξνπο ηνπ ΥπΑΑΤ θαη ησλ
Οξγαληζκψλ ηνπ, θαη ηνλ ηνπηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ, φζνλ
αθνξά ηελ εκπνξηθή έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε, ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ
εθπαίδεπζε, ηελ πξνβνιή θαη ηα θίλεηξα.
Η πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ΠΟΠ, ΠΓΔ,
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε).
Η δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο κέζα απφ ηελ πξνζηαζία θαη
ηελ ελίζρπζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ληφπησλ πνηθηιηψλ, θαιιηεξγεηψλ θαη εθηξνθψλ,
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζή ηνπο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία
(ηνπξηζηηθφ πξντφλ, εγρψξηα αγνξά, εμαγσγέο, θιπ.).
Η πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ.
Η γεσγξαθηθή ελφηεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο λα είλαη έλαο πξννξηζκφο κε ηδηαίηεξε
ηαπηφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθή γεχζε θαη άξσκα.

