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Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κο Μάκη Βορίδη 
 
Θέμα: «Ανάγκη για νέα ΚΑΠ και στήριξη τοπικής, βιώσιμης, διαφοροποιημένης, δίκαιης και 
ανθεκτικής ελληνικής γεωργίας εν όψει της αξιοποίησης των πόρων από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης» 
 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020 

Αξιότιμε κύριε υπουργέ, 

Σας στέλνουμε την παρούσα επιστολή με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωσή σας σχετικά με 
την προταση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και σε συνέχεια προηγούμενων ανοιχτών 
επιστολών μας (14/04 και 12/5), στις οποίες σας ζητούσαμε να στηρίξετε την τοπική, βιώσιμη 
και ανθεκτική γεωργία, καθώς και να δημοσιεύσετε τα κριτήρια με τα οποία στηρίζετε τους 
παραγωγούς της χώρας εν μέσω κρίσης Covid 19, τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί πουθενά 
ως σήμερα.  
 

Σχετικά με την ΚΑΠ στην οποία  συμφωνήσατε στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Υπουργών στις 20/10, θα θέλαμε να τονίσουμε πως αυτή η πρόταση δεν είναι «Ιστορικής 
σημασίας» όπως τη χαρακτηρίσατε, αλλά πρόταση που καταστρέφει τους μικρούς 
παραγωγούς και ενισχύει τη βιομηχανική εντατική γεωργία και τους πλουσιότερους 
ιδιοκτήτες γης.  
 
Η νέα ΚΑΠ χρηματοδοτεί με βάση τα στρέμματα που διαθέτει (ή νοικιάζει) ένας “παραγωγός” 
αντί να βασίζεται στο είδος παραγωγής και τις μεθόδους που εφαρμόζει για να παράγει 
τροφή και να συντηρεί τη γη του. Απαγορεύει στα κράτη-μέλη να προσθέσουν 
περιβαλλοντικά κριτήρια για τους παραγωγούς προκειμένου να λάβουν σχετικές 
επιδοτήσεις. Περιορίζει τις φιλοδοξίες των κρατών-μελών σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη δημόσια υγεία και δεν τους 
επιτρέπει να αυξήσουν τον προϋπολογισμό δαπάνης τους για το περιβάλλον.  

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να αποσυρθεί και όπως έχουμε ήδη ζητήσει με ανοιχτή επιστολή προς την 
Πρόεδρο της Κομισιόν, κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να 
ξεκινήσει νέα νομοθετική διαδικασία και να προτείνει μία νέα ΚΑΠ που δεν θα υπονομεύει 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη Βιοποικιλότητα και 
“Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο”, όπως συμβαίνει σήμερα. 

Όσον αφορά στην ελληνική γεωργία και ενόψει του προσχεδίου αξιοποίησης των πόρων από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης που αναμένεται να κατατεθεί από την ελληνική κυβέρνηση 
σύντομα, σας ζητάμε να δημοσιεύσετε επειγόντως τις προτεραιότητες και τους στόχους της 
ελληνικής Αγροτικής Πολιτικής, βάσει της οποίας σχεδιάζετε την αξιοποίηση των πόρων 
που θα στηρίξουν την ελληνική γεωργία.  

Τονίζουμε την ανάγκη τα δημόσια χρήματα στη μετά-Covid εποχή να δαπανηθούν 
αποκλειστικά για να ενισχύσουν βιώσιμα, τοπικά, διαφοροποιημένα και ανθεκτικά 
αγροδιατροφικά συστήματα. Μόνο αυτά τα συστήματα εξασφαλίζουν υγιεινή τροφή, 
ασφαλές περιβάλλον και δίκαιο εισόδημα εργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα, και όχι οι 
εκβιομηχανισμένες εντατικές μέθοδοι παραγωγής που καταστρέφουν το κλίμα και την υγεία 
μας. 

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/10497-dt221020
https://storage.googleapis.com/planet4-greece-stateless/2020/04/7df9fab8-epistoli_voridis.pdf
https://www.greenpeace.org/greece/issues/diatrofi/14386/anoikti-epistoli-greenpeace-pros-ton-ypourgo-agrotikis-anaptyksis-kai-trofimon/
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/45172/eu-parliament-signs-death-sentence-for-small-farms-and-nature-greenpeace/
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/45172/eu-parliament-signs-death-sentence-for-small-farms-and-nature-greenpeace/
about:blank
about:blank
https://storage.googleapis.com/planet4-eu-unit-stateless/2020/11/20201030-open-letter-von-der-leyen-withdraw-the-CAP.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/45254/withdraw-cap-proposal-to-save-eu-green-deal/
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/45254/withdraw-cap-proposal-to-save-eu-green-deal/
https://www.greenpeace.org/static/planet4-greece-stateless/2020/11/529de6f0-20201109_anadiamorfosi_kap_topothetisi_greenpeace.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-greece-stateless/2020/11/529de6f0-20201109_anadiamorfosi_kap_topothetisi_greenpeace.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-greece-stateless/2020/11/529de6f0-20201109_anadiamorfosi_kap_topothetisi_greenpeace.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-greece-stateless/2020/11/529de6f0-20201109_anadiamorfosi_kap_topothetisi_greenpeace.pdf
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Συγκεκριμένα, σας ζητάμε να ανακοινώσετε τα  μέτρα που θα λάβετε προκειμένου να 
πετύχετε:  

1. Στήριξη την εγχώριας βιώσιμης παραγωγής και εξασφάλιση πρόσβασης στην αγορά. 
2. Μείωση εξάρτησης της διατροφικής ασφάλειας της χώρας από τις εισαγωγές. 
3. Ενίσχυση και προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης με έμφαση στην κατανάλωση 

λιγότερου κρέατος και περισσότερων οσπρίων και τοπικών, εποχικών φρούτων και 
λαχανικών. 

 

Τέλος, σας ζητάμε να στηρίξετε την απόσυρση της ΚΑΠ και τη δημιουργία νέας που προωθεί 

δημόσια κονδύλια για τους αγρότες και όχι για τα στρέμματα, παραγωγή τροφής για τους 
ανθρώπους και όχι για την κτηνοτροφία, περισσότερα λαχανικά για καλύτερη υγεία όπως και 
χρηματοδότηση της παραγωγής τροφής και όχι των καυσίμων και του διεθνοποιημένου 
εμπορίου. 

  

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, 

Με εκτίμηση, 

Ελενα Δανάλη  

Υπεύθυνη της Εκστρατείας της Greenpeace για τη Βιώσιμη Γεωργία 

 
 
ΥΓ. Σας στέλνουμε συνημμένα τα αιτήματα μας για τη νέα ΚΑΠ, στα ελληνικά και τα 
αγγλικά, όπως τα έχουμε ήδη καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-greece-stateless/2020/11/529de6f0-20201109_anadiamorfosi_kap_topothetisi_greenpeace.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-eu-unit-stateless/2020/05/20200504-statement-scrap-the-cap-fresh-start-europes-food-system.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-eu-unit-stateless/2020/05/20200504-letter-EU-commission-scrap-the-CAP.pdf

