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Σήμανε συναγερμό! Παρ’ την κατσαρόλα σου και έλα μαζί μας! 
 

Έλα μαζί μας να πιέσουμε για Καλή (Δια)Τροφή & Καλή Αγροτική Παραγωγή 
αυτό τον Οκτώβρη! 
 
Κάθε μέρα εκατομμύρια μικροί αγρότες, αγρεργάτες, κτηνοτρόφοι και αλιείς εργάζονται σκληρά για 
να παράγουν υπέροχη, υγιεινή, αναζωογονητική τροφή για το πιάτο μας. Χρειάζεται να το 
διαφυλάξουμε αυτό. Σε ολόκληρη την Ευρώπη πολίτες υψώνουν το ανάστημά τους για  Καλή 
(Δια)Τροφή & Καλή Αγροτική Παραγωγή! 
 
Έλα μαζί μας αυτό το φθινόπωρο να συνεισφέρουμε σε αυτό το δυναμικό κίνημα. Γίνε μέρος των 
Ευρωπαϊκών Ημερών Δράσης για  Καλή (Δια)Τροφή & Καλή Αγροτική Παραγωγή το τελευταίο 
σαββατοκύριακο (27/28) του Οκτώβρη 2018. 
 
Η βιομηχανική τροφή και η βιομηχανική αγροτική παραγωγή προκαλούν κλιματική αλλαγή, απώλεια 
της φύσης, παράνομη υλοτόμηση,  λειψυδρία και μόλυνση, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. 
Οι μεγάλες εταιρίες όλο αναπτύσσονται, ενώ οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις εξαφανίζονται. Αυτό 
συμβαίνει επειδή οι αγρότες, οι αλιείς, οι ποιμένες και οι μεταποιητές τροφίμων που παράγουν και 
διανέμουν με βιώσιμο τρόπο, περιθωριοποιούνται υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. 800 εκατομμύρια 
πεινασμένοι και 1,5 δισεκατομμύριο παχύσαρκοι άνθρωποι στον πλανήτη δείχνουν ότι το 
παγκοσμιοποιημένο σύστημα διατροφής δεν λειτουργεί. 
 
Αποτελούμε μέρος της λύσης: Όλο και περισσότεροι πολίτες ενδιαφέρονται για την 
προέλευση της τροφής τους, για το ποιός και πώς την παράγει. Αγοράζουν εποχικά, 
βιολογικά και τοπικά προϊόντα. Αυτό μας δείχνει ότι: η καλή τροφή και η καλή αγροτική 

παραγωγή είναι δυνατές για όλους μας -στο παρόν και το μέλλον. 
 
Το 2018 αποτελεί κομβικό σημείο για το μέλλον της τροφής μας στην Ευρώπη: κάθε χρόνο €60 
δισεκατομμύρια ευρώ, χρήματα των φορολογούμενων πολιτών της ΕΕ, διανέμονται σε αγρότες μέσω 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Επί του παρόντος, αυτοί που παίρνουν τα περισσότερα 
χρήματα είναι οι μεγάλοι βιομηχανικοί παραγωγοί. Όμως βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεταρρύθμιση της 
ΚΑΠ, και πολλοί άλλοι νόμοι συζητιούνται αυτό τον καιρό, που επηρεάζουν τον τρόπο που 
καλλιεργούμε και αυτό που τρώμε. Τώρα είναι η ώρα να σηκωθείς! 
 
Χρειαζόμαστε πολιτικές που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των ανθρώπων, των ζώων και του 
περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε αγροκτήματα αντί για εργοστάσια. Για αυτό τον λόγο, αυτό τον 
Οκτώβρη, εμείς -το ισχυρό, πολύχρωμο και δυναμικό κίνημα για την Καλή (δια)Τροφή & Καλή 
Αγροτική Παραγωγή – θα μετατρέψουμε τις κατσαρόλες μας σε σύμβολο καλής τροφής και 
αγροτικής παραγωγής στην Ευρώπη. Ήρθε η ώρα οι δράσεις μας να γίνει αδύνατο να αγνοηθούν. 
Πιστεύουμε στην Ευρώπη και στο ότι αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται καλύτερα όταν δρούμε 
συλλογικά. 
 
Θέλουμε : +++ πρόσβαση σε γευστική, θρεπτική και πολιτισμικά κατάλληλη τροφή για όλους +++ 
επανα-τοπικοποίηση της παραγωγής, μεταποίησης και κατανάλωσης τροφίμων +++ διατροφική 
κυριαρχία και δίκαιο  παγκόσμιο εμπόριο +++ μια μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ώστε να είναι κοινωνικά 
δίκαιη, βιώσιμη, να υποστηρίζει τις ζώνες αγροτικών περιοχών και να μην βλάπτει άλλες χώρες +++ 
δίκαιο εισόδημα και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους αγρότες, τους αγρεργάτες, τους 
ποιμένες και τους αλιείς +++ ένα καλύτερο μέλλον για τις αγροτικές κοινότητες και τις πόλεις +++ 
πολλοί περισσότεροι καλλιεργητές και ευκαιρίες για τη νεολαία +++ διατροφικές πολιτικές που 
προωθούν την βιοποικιλότητα, προστατεύουν το περιβάλλον και μετριάζουν την κλιματική αλλαγή 
+++ όχι ΓΤΟ +++ καλή διαβίωση των ζώων και λιγότερα, αλλά καλύτερης ποιότητας ζωικά προϊόντα 



+++ περισσότερες μέλισσες, πουλιά και άλλα ζώα ωφέλημα στην βιώσιμη γεωργία +++περισσότερο 
συμμετοχικές πολιτικές διεργασίες +++   
 
Αυτό το φθινόπωρο, ένωσε τις δυνάμεις σου με χιλιάδες άλλους πολίτες σε όλη την Ευρώπη και 
ξεδίπλωσε την φαντασία σου – διοργάνωσε μια διαδήλωση, ένα πικ-νικ διαμαρτυρίας, ή βρες άλλο 
δημιουργικό τρόπο να δείξεις το μέλλον της (δια)τροφής και την αγροτική παραγωγή που επιθυμούμε 
και χρειαζόμαστε. 
 
Έλα μαζί μας, πάρε μέρος στις Ημέρες Δράσης 2018 – 27/28 Οκτωβρίου ! 
 

Για να συμμετέχεις σε αυτό το κάλεσμα επικοινώνησε με την 

Verena Günther 

info@goodfoodgoodfarming.eu   
+49 30 28 48 24 37 
 

www.goodfoodgoodfarming.eu 

 

Υποστηρικτές:  +++ Act Alliance +++ Agroecopolis [Greece] +++ ARC2020 +++ Association for Farmers 

Rights Defense [Georgia] +++ BirdLife Europe +++ Brot für die Welt [Germany] +++ Compassion in World 

Farming +++ Elkana [Georgia] +++ European Coordination Via Campesina +++ European Environmental 

Bureau +++ Friends of the Earth Europe +++ Heinrich Böll Foundation Germany +++ Heinrich Böll 

Foundation Poland +++ IFOAM EU +++ Meine Landwirtschaft [Germany] +++ Meng Landwirtschaft 

[Luxemburg] +++ Pour une autre PAC [France] +++ Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i territori [Italy] +++ 

SAVE Foundation [Switzerland] +++ Slow Food +++ Urgenci +++ WeMove Europe +++ Wir haben es satt! 

Austria +++ Young Friends of the Earth Europe 

 
(μπορείτε να προσθέσετε το όνομα της οργάνωσης / ομάδας σας εδώ) 


