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Θέμα: «Άμεση ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής με αφορμή
κρίση Covid-19»
Αθήνα, 14 Απριλίου 2020
Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Η κρίση της πανδημίας Covid-19 που πλήττει την Ελλάδα και τις περισσότερες
χώρες του πλανήτη, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα χρόνια συσσωρευμένα
προβλήματα του βιομηχανικού αγροδιατροφικού μοντέλου από το οποίο
εξαρτάται και η χώρα μας.
Την ίδια στιγμή που ο FAO προειδοποιεί για επερχόμενη επισιτιστική κρίση και
ελλείψεις τροφίμων, στην Ελλάδα παραγωγοί αναγκάζονται να πετούν τρόφιμα
επειδή δεν μπορούν να τα διοχετεύσουν στην αγορά!
Οι αιτίες αυτού του παραδόξου είναι ποικίλες και χρειάζονται όλες άμεση
αντιμετώπιση. Αφενός ευθύνονται τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό
της πανδημίας (κλείσιμο συνόρων, περιορισμός των αγορών, απαγορεύσεις
μετακινήσεων) αλλά κυρίως η έλλειψη υποστήριξης στους μικρούς παραγωγούς
που δυσκολεύονται με τις σημερινές συνθήκες να διαθέσουν τα προϊόντα τους
απευθείας στους καταναλωτές. Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές συσσωρεύονται
αναγκαστικά στα σουπερμάρκετ των οποίων οι πωλήσεις τροφίμων αυξάνονται
σημαντικά τη στιγμή που οι μικροί παραγωγοί αναγκάζονται να πετάξουν τρόφιμα
ή να καταφύγουν σε χονδρέμπορους ή υπεραγορές πουλώντας συχνά κάτω του
κόστους τη μικρή συνήθως παραγωγή τους και ζημιώνονται οικονομικά. Επιπλέον,
υπονομεύεται η τοπική παραγωγή όταν η εγχώρια κατανάλωση εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από εισαγωγές προϊόντων που έχουν παραχθεί χιλιάδες
χιλιόμετρα μακριά ενώ τα προϊόντα των εγχώριων παραγωγών πετάγονται αντί να
διατίθενται στην ελληνική αγορά.
Σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προβεί
άμεσα σε μέτρα που μειώνουν την εξάρτηση της διατροφικής ασφάλειας της
χώρας από τις εισαγωγές, και στρέφουν την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία
προς ένα βιώσιμο αγροτικό μοντέλο προς όφελος καταναλωτών, αγροτών και
περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε:
1. Μέτρα στήριξης της εγχώριας παραγωγής με έμφαση στους μικρούς
παραγωγούς που έχουν επιλέξει βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, όπως
βιολογική γεωργία, βιοδυναμική, ντόπιες ποικιλίες, ελληνικά
κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφή και εξασφάλιση της πρόσβασής τους
στην αγορά.
2. Διασφάλιση ότι η υπάρχουσα αγροτική παραγωγή δεν θα καταλήγει στα
σκουπίδια αλλά θα διοχετεύεται στις αγορές, όχι μόνο μέσω κεντρικών
σημείων διανομής αλλά και μέσω δικτύων διανομής στα οποία
συμμετέχουν οι μικροί παραγωγοί.
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3. Εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων για τις περιπτώσεις που η διοχέτευση
της αγροτικής παραγωγής στις αγορές κρίνεται αδύνατη, με έμφαση στην
προσφορά των τροφίμων σε δομές που έχουν ανάγκη (γηροκομεία, δομές
αστέγων και προσφύγων κλπ) ή τη μεταποίησή τους στον τόπο
παραγωγής, τομέας στον οποίο η χώρα μας υστερεί σημαντικά και
συνεπώς υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.
Γνωρίζετε καλά ότι η επόμενη μέρα εξαρτάται από τις πολιτικές αποφάσεις και
προτεραιότητες του σήμερα. Γι΄αυτό σας καλούμε να θέσετε ως προτεραιότητα τη
βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των διατροφικών μας συστημάτων (απέναντι σε
υγειονομικά σοκ, οικονομικές κρίσεις και κλιματική αλλαγή) και να ξεκινήσετε
σήμερα κιόλας να σχεδιάζετε την επείγουσα στροφή της ελληνικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας στο μοναδικό μοντέλο που μπορεί να εγγυηθεί επαρκή ασφαλή
τροφή για όλους και σταθερό εισόδημα στους παραγωγούς: τη βιώσιμη γεωργία
με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βιοποικιλότητα.
Με εκτίμηση
Ελενα Δανάλη
Υπεύθυνη της Εκστρατείας της Greenpeace για τη Βιώσιμη Γεωργία
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