
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

16:00 | Θεοδοσία Ανθοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο,  

  Διευθύντρια του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής - ΚΕΚΜΟΚΟΠ 

  'Καλωσόρισμα. Εισαγωγή στα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμου και τη διατροφική   

  δικαιοσύνη' 

 

16:15 | Σοφία Νικολαΐδου, Ερευνήτρια, Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  

            'Εναλλακτικά αγρο-τροφικά και δίκτυα παραγωγών- καταναλωτών: εμπειρίες από τα              

  βιολογικά καλάθια στη μητροπολιτική περιοχή Αθηνών'  

 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας 

της κ. Σοφίας Νικολαΐδου με τίτλο «Αστικές κοινωνικές πρωτοβουλίες για 

διατροφική δικαιοσύνη: νέες μορφές δικτύων αλληλεγγύης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στην Ελλάδα», η οποία χρηματοδοτείται από το ΚΕΑΕ 

(http://www.rchumanities.gr) για το έτος 2017 

 

 

 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας της κ. 

Σοφίας Νικολαΐδου με τίτλο «Αστικές κοινωνικές πρωτοβουλίες για διατροφική 

δικαιοσύνη: νέες μορφές δικτύων αλληλεγγύης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στην Ελλάδα», η οποία χρηματοδοτείται από το ΚΕΑΕ 

(http://www.rchumanities.gr) για το έτος 2017 

 



16:45 |  Cilia Martin, Δρ. Αστικής Ανθρωπολογίας 

  Προβολή ντοκιμαντέρ 'Le panier' (Το καλάθι). Προβολή 10λεπτου trailer με γυρίσματα σε 
  εξέλιξη (work in progress) 

  Το έργο επιχειρεί να αποτυπώσει μέσα από μια διεισδυτική εθνογραφική ματιά τις καθημερινές 

  διαδρομές προκειμένου να διανεμηθούν τα καλάθια με φρέσκα βιολογικά λαχανικά και  

  φρούτα από το σημείο παραγωγής σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Διαδραματίζεται μέσα σε 

  ένα φορτηγάκι με ντεκόρ χωράφια, κουζίνες και δρόμους. Πρόκειται για ένα road ντοκιμαντέρ 

  που συνοψίζει έναν λογιστικό και ανθρώπινο μαραθώνιο: από την προετοιμασία (στον  

  Μαραθώνα), στη σημείο παράδοσής του καλαθιού στην κουζίνα του καταναλωτή). Στο πλαίσιο 

  αυτής της φρενήρους κούρσας, δίνεται έμφαση στο χιούμορ και στην κινητικότητα ως μέσο 

  αντιμετώπισης και επιβίωσης στην κρίση. 

 

  Παρουσιάζει: Cilia Martin 

  Σχολιάζει: Θοδωρής Αρβανίτης  

 

17:30-19:00 | Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης (Round Table Discussion) 

  'Αστικές κοινωνικές πρωτοβουλίες για 'διατροφική δικαιοσύνη' και άτυπα δίκτυα παραγωγών-

  καταναλωτών: Όψεις και προοπτικές ενός δίκαιου αστικού διατροφικού συστήματος, νέες 

  μορφές διακυβέρνησης και αγρο-οικολογική προσέγγιση της πόλης' 

 

  Συντονίζουν: Σοφία Νικολαΐδου, Θεοδοσία Ανθοπούλου  

 

  Συνομιλητές: 

  Βαγγέλης Βλαχάκης, 'Αγροναύτες' - Δίκτυο Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας - ΚΥΓΕΩ  

  Τάκης Παπαζαφειρόπουλος, Καταναλωτικός συνεταιρισμός «Κίνηση Αντίστασης και  
  Αλληλεγγύης Γαλατσίου Χωρίς Μεσάζοντες Συν.Π.Ε.» Παίρνω Αμπάριζα  

  Κώστας Βενιώτης, μέλος της Ομάδας Τροφίμων της Αλληλεγγύης για όλους  

  Αργυρώ Κασώτη, εθελόντρια Fair Τrade Hellas 

  Λενιώ Μυριβήλη, εντεταλμένη σύμβουλος, Δήμος  Αθηναίων, εποπτεία και συντονισμός των 
  δράσεων Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

  Θοδωρής Αρβανίτης, βιοκαλλιεργητής, Κιούρκα Αττικής 

  Αντώνης Διαμαντίδης, Βαγγέλης Σκαπεντζής, βιοκαλλιεργητές, μέλη - Περιβόλι της  
  Κορίνθου', Κόρινθος   

  Ανδρέας Γεωργακάκης, γεωπόνος, αναπλ. μέλος στο Συμβούλιο του IFOAM EU 

  Κάρολος Καβουλάκος, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ 


