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Πλαίσιο 
Οι ορεινές γεωργικές κοινότητες υποφέρουν από κατακερματισμό, έλλειψη υποδομών και δικτύωση. Επιπλέον, τα 

γεωργικά εργαλεία κατασκευάζονται κυρίως για βιομηχανική παραγωγή. Οι μικροκαλλιεργητές βιολογικής 

κλίμακας συχνά αναγκάζονται να προσαρμόσουν τις καλλιέργειές τους σε μεγάλα και ακριβά εργαλεία αντί να 

είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα εργαλεία τους στις καλλιέργειές τους. 

 

Σκοπός 
Οι Tzoumakers είναι ένα ανοιχτό εργαστήριο για τις κοινότητες, ώστε να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν 

συνεργατικά εργαλεία για γεωργική παραγωγή μικρής κλίμακας. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε 

παρόμοιες δομές τόσο σε χωριά όσο και σε πόλεις όπου οι πολίτες μπορούν να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία 

στα χέρια τους. Αυτοί οι ιστότοποι μπορούν να υποστηρίζονται από δήμους ή / και από συνεταιρισμούς πολλών 

ενδιαφερομένων. 

 

 

Αποτελέσματα 
O παγκόσμιος σχεδιασμός, η διάχυση της γνώσης και η τοπική κατασκευή, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους 

παραγωγούς να κατασκευάσουν τα δικά τους εργαλεία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και να τους 

βοηθήσουν στην τεχνολογική κυριαρχία. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της, η κοινότητα 

Tzoumakers έχει παράγει συλλογικά δώδεκα εργαλεία, όπως ένα εργαλείο για να καρφώσετε τους πόλους 

περίφραξης, ένα πιρούνι (αντί να σκάβουμε το έδαφος) ή ένα μύλο για αρωματικά φυτά. Τα περισσότερα από 

αυτά καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και χρησιμοποιούνται και επισκευάζονται από την κοινότητα 

 

Θέμα: 3 – Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίσευδη 

Θέση στην αλυσίδα αξίας: Πρωτογενής επεξεργασία 

Τύπος Factsheet: Πρακτική 
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Προτάσεις 
Οι τοπικές κοινότητες μπορούν να διασυνδεθούν σε παγκόσμια κλίμακα, μοιράζοντας την εμπειρία, τις ιδέες, τις 

λύσεις και τα εργαλεία τους σε παγκόσμιο επίπεδο ως κοινό πόρο (γνώση, σχεδιασμός). Στη συνέχεια, μπορούν να 

δημιουργήσουν λύσεις τοπικά έχοντας κατά νου τις τοπικές συνθήκες σε χώρους διαμόρφωσης, εργαστήρια 

κατασκευής (fablabs) ή τυπικά εργαστήρια με βασικά εργαλεία πάγκου. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Η τεχνολογική κυριαρχία μπορεί να ενδυναμώσει τις τοπικές κοινότητες μικρής κλίμακας με διάφορους τρόπους: 

από τον οικονομικό παράγοντα (τα εργαλεία ανοιχτού κώδικα συνήθως βρίσκονται στο 1/3 της εμπορικής τιμής) 

για την απελευθέρωση του καινοτόμου δυναμικού των κατατμημένων κοινοτήτων που συνεργάζονται και 

ανταλλάσσουν ελεύθερα γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία . 

Ως αδυναμία μπορεί να επισημανθεί η έλλειψη δικτύωσης και ο κατακερματισμός των ελληνικών ορεινών 

αγροτικών κοινοτήτων.  

 

Μελλοντικές εξελίξεις 
Η ανάπτυξη λειτουργικών επιχειρηματικών μοντέλων για κοινότητες όπως οι Tzoumakers είναι ένα ζήτημα που 

πρέπει να διαμορφωθεί. Οι τοπικές αρχές και οι ενώσεις αγροτών μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη 

στήριξη αυτών των κοινοτήτων. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν πρωτόκολλα που θα διατυπώνουν τη δημιουργία 

και τη λειτουργία εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Δοκιμή τριβείου αρωματικών φυτών. Φώτο: Αλέκος Πανταζής 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
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