
Για τον παραγωγό 

Η Terra Verde είναι μια συλλογικότητα δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου που δραστηριοποιείται 

στα Χανιά πάνω από μια δεκαετία. Η νομική της μορφή είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) με κυρίαρχο όργανο την μηνιαία Συνέλευση (κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα), όπου οι 

αποφάσεις παίρνονται οριζόντια και αμεσοδημοκρατικά, με γνώμονα την ομοφωνία - συναίνεση, 

την αμφίδρομη συμπληρωματικότητα και με πνεύμα συντροφικότητας. 

Η Terra Verde απαρτίζεται από παραγωγούς, μεταποιητές, αλληλέγγυους υποστηρικτές και 

εργαζόμενους. Η αλληλεγγύη στους αδύνατους αυτού του κόσμου αποτελεί την κεντρική αξία της 

συλλογικότητας και είναι αυτό που μας ενώνει κάτω από την ίδια δραστηριότητα. 

Οι παραγωγοί και οι μεταποιητές, που συνεργαζόμαστε, επιδιώκουμε να διέπονται από πρακτικές 

που σέβονται την φύση, τον άνθρωπο και την εργασία. Να παράγουν με συνείδηση όσον αφορά 

την ποιότητα και όχι να αποσκοπούν στο κέρδος ως αυτοσκοπό. Για τα προϊόντα εκτός Κρήτης 

συνεργαζόμαστε και συμβουλευόμαστε ανάλογα δίκτυα εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου 

και φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

Η Terra Verde υπάρχει για να μπορούν μικροί παραγωγοί / μεταποιητές να διαθέτουν τα προϊόντα 

τους με αξιοπρέπεια έξω από λογικές εκμετάλλευσης των μεγάλων αλυσίδων.  

Τα ποσοστά κέρδους που βάζουμε στα προϊόντα για τα έξοδα του εγχειρήματος είναι σαφώς 

χαμηλότερα από το κοινό εμπόριο.  Τα όποια κέρδη, που προκύπτουν από  το  εγχείρημα 

,αποσκοπούν   να καλύψουν  τα πάγια έξοδά μας και την χρηματοδότηση δράσεων που αποφασίζει 

η συνέλευση . 

Στους παραγωγούς και συμμετέχοντες στην Terra Verde το ποσοστό κέρδους που προστίθεται στην 

αρχική αξία του προϊόντος τους είναι μικρότερο από τα αντίστοιχα  άλλων παραγωγών που απλά 

διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω του παντοπωλείου χωρίς να συμμετέχουν στην συλλογικότητα 

με οποιονδήποτε τρόπο 

Η συμμετοχή των παραγωγών - μεταποιητών αποτελεί προτεραιότητα  για την συλλογικότητα 

καθώς θεωρούμε ότι είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό που μπορεί να οικοδομήσει και να στεριώσει 

το όλο εγχείρημα περαιτέρω. Γι’ αυτό τον λόγο παραγωγοί και μεταποιητές, που κατοικούν μέχρι 

λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από τη γειτονιά μας τη Σπλάντζια, είναι  σημαντικό να συμμετέχουν και 

να παρακολουθούν τις δράσεις του εγχειρήματος (συνελεύσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις, βάρδιες, 

γλέντια, ) ανάλογα με τον χρόνο και τις δυνατότητες του καθενός-μιάς. 

Εκ μέρους της συλλογικότητας 

 

 


