
Είμαστε μια ευρεία συμμαχία οργανισμών της κοινωνίας 
των πολιτών, κινημάτων βάσης, μελισσοκομικών 
οργανισμών, τοπικών πρωτοβουλιών πολιτών, ομάδων 
αγροτών και περιβαλλοντολόγων. Η συμμαχία μας 
αποτελείται από το Ίδρυμα Αουρέλια (Aurelia Foun-
dation), την Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματιών 
Μελισσοκόμων, τις οργανώσεις Μελλοντικές Γενιές 
(Générations Futures), Global2000, Φίλοι της Γης, 
το Δίκτυο για τη Δράση Ενάντια στα Φυτοφάρμακα, 
το Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο Μονάχου, και πολλές 
άλλες. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός αγροτικού 
τοπίου στην Ευρώπη που θα δίνει τη δυνατότητα 
στις μέλισσες και στους αγρότες να ακμάζουν σε ένα 
υγιές περιβάλλον για το καλό όλων. Μαζί, θέλουμε 
να συγκεντρώσουμε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο 
υπογραφές για να σώσουμε τις μέλισσες και τους 
αγρότες στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη  
Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών: 
www.savebeesandfarmers.eu 

Η οργάνωση μιας Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών 
κοστίζει ακριβά. Στήριξε την ΠΕΠ «Σώστε τις μέλισσες 
και τους αγρότες» με τη δωρεά σου:  
Aurelia Stiftung 
IBAN: DE95 4306 0967 0778 8996 02 
BIC: GENODEM1GLS 
GLS Bank Bochum e.G

Εκδότης
 
Save Bees and Farmers 
European Citizens’ Initiative 
Schwanthaler Str. 81
80336 München 
0049 89 21 54 31 32
info@savebeesandfarmers.eu
www.savebeesandfarmers.eu 
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Υπόγραψε τώρα

Μαζί, θα θέσουμε στόχο τη συμμετοχή ενός 
εκατομμυρίου υπογραφών για την Πρωτοβουλία 
Ευρωπαίων Πολιτών «Σώστε τις Μέλισσες και τους 
Αγρότες»! Δραστηριοποιήσου τώρα για να στηρίξεις 
τον αγώνα μας για ένα καλύτερο μοντέλο γεωργίας 
στην Ευρώπη! 

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΆ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΤΙΣ 
ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΆΙ ΤΟΥΣ ΆΓΡΟΤΕΣ: 

ΚΆΘΕ ΥΠΟΓΡΆΦΉ ΜΕΤΡΆΕΙ! 

Υπόγραψε την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 
Πολιτών:  Σε έντυπες λίστες ή στο διαδίκτυο: 
www.savebeesandfarmers.eu 

Βοήθησε στη συγκέντρωση υπογραφών:  
Κατέβασε από το διαδίκτυο μια φόρμα 
συγκέντρωσης υπογραφών και άλλο υλικό της 
καμπάνιας για τους φίλους και συγγενείς σου:
www.savebeesandfarmers.eu/download 
Ή παράγγειλέ τα για να σου σταλούν ταχυδρομικά 
info@ecocity.gr

Μείνε συντονισμένος/η:
Γίνε συνδρομητής/τρια στο newsletter μας στον 
ιστότοπο: www.savebeesandfarmers.eu

ΣΏΣΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΆΙ ΤΟΥΣ 
ΆΓΡΟΤΕΣ
ΣΏΣΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΆΙ ΤΟΥΣ ΆΓΡΟΤΕΣ
Προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες 
για ένα υγιές περιβάλλον



Το υπάρχον μοντέλο γεωργίας, εξαιτιας του 
προσανατολισμού του προς όλο και υψηλότερες 
αποδόσεις μέσω της χρήσης αγροχημικών προϊόντων, έχει 
φέρει τα οικοσυστήματα στα πρόθυρα της κάτρρευσης. 
Μέρα με τη μέρα, η βιοποικιλότητα, που υποστηρίζει 
το σύστημα παραγωγής της τροφής μας, φθίνει. Το 
μέλλον του συστήματος παραγωγής τροφίμων, του 
περιβάλλοντος και της υγείας μας απειλείται σημαντικά.  

Οι συνέπειες για τη φύση είναι καταστροφικές. Μαζί 
τους πράσινους φράχτες και τα ανθοφόρα λιβάδια όλο 
και περισσότερες μέλισσες, πεταλούδες και άλλα έντομα 
εξαφανίζονται από το ευρωπαϊκό φυσικό περιβάλλον, 
ενώ -άλλοτε συνηθισμένα- πτηνά σταμάτησαν να 
τραγουδούν σε αγροτικές περιοχές. Ταυτόχρονα, τα 
ποτάμια και τα ρέματα μολύνονται και το περιβάλλον, 
όπως και οι πολίτες, εκτίθενται συνεχώς σε ένα 
δηλητηριώδες κοκταίηλ συνθετικών φυτοφαρμάκων. 
Επιπλεόν, η επιβίωση των αγροτικών κοινωνιών 
απειλείται από την βιομηχανοποιημένη γεωργία: μία 
αγροτική μονάδα κλείνει κάθε 3 λεπτά στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με το σλόγκαν «Μεγαλώνεις ή 
εξαφανίζεσαι» όλο και περισσότερη γη καλλιεργείται από 
όλο και λιγότερες επιχειρήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν 
όλο και περισσότερα κέρδη. Αντίστοιχα, μικρές 
αγροτικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιβιώσουν 
και να συντηρήσουν τις οικογένειες των αγροτών. Με 
την εξαφάνισή τους, οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης 
χάνουν θέσεις εργασίας καθώς και την πολιτιστική τους 
κληρονομιά. 
 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει διέξοδος: Ένα σύστημα αγροτικής 
παραγωγής χωρίς φυτοφάρμακα είναι δυνατό. Πρόκειται 
για μια γεωργία που δεν θα συμβάλει πια στην καταστροφή 
της πολύτιμης ποικιλίας του φυσικού περιβάλλοντος, της 
τροφής και των αγροτικών παραδόσεων της Ευρώπης, 
αλλά αντιθέτως θα βοηθά στην διατήρηση και τον 
εμπλουτισμό τους. Αυτό το σύστημα δεν θα τοποθετεί 
τους άντρες και τις γυναίκες απέναντι στη φύση, αλλά 
θα ωφελεί όλους: τις μέλισσες, τους αγρότες, τους 
καταναλωτές, και το περιβάλλον. Η Πρωτοβουλία 
Ευρωπαίων Πολιτών μας επιτρέπει να συνεργαστούμε 
για να καθορίσουμε ένα πιο πράσινο μοντέλο γεωργίας 
σαν το στάνταρ για όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, 
250.000 αγροτικές επιχειρήσεις καλλιεργούν τη γη 
τους σύμφωνα με οικολογικά στάνταρ χωρίς τη χρήση 
συνθετικών φυτοφαρμάκων.

1) Σταδιακή εξαφάνιση συνθετικών φυτοφαρμάκων
Σταδιακή εξαφάνιση των συνθετικών φυτοφαρμάκων 
από τη γεωργία στην ΕΕ σε ποσοστό 80% έως το 2030, 
ξεκινώντας από τα πιο βλαβερά, για να επιτευχθεί 100% 
απεξάρτηση από αυτά έως το 2035.

2) Άποκατάσταση βιοποικιλότητας 
Αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων σε 
αγροτικές περιοχές και μετατροπή των μέσων 
παραγωγής, ώστε η γεωργία να συνεισφέρει στην 
προώθηση της βιοποικιλότητας αντί να την εμποδίζει.

3) Στήριξη των αγροτών κατά την μετάβαση
Αναμόρφωση της γεωργίας, ώστε να δίνεται 
προτεραιότητα στη βιώσιμη, μικρής κλίμακας, 
ποικιλόμορφη γεωργία με στήριξη της ραγδαίας αύξησης 
αγρο-οικολογικών και βιολογικών πρακτικών, και 
δίνοντας τη δυνατότητα για ανεξάρτητη, επικεντρωμένη 
τους αγρότες επιμόρφωση και έρευνα στον τομέα της 
γεωργίας χωρίς φυτοφάρμακα και ΓTΟ.

ΤΡΙΆ ΒΆΣΙΚΆ ΆΙΤΉΜΆΤΆ:

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) είναι ένα 
Ευρωπαϊκό δημοκρατικό εργαλείο που επιτρέπει στους 
πολίτες να επηρεάζουν τις Ευρωπαϊκές πολιτικές. Εάν 
φτάσουμε τις ένα εκατομμύριο υπογραφές, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν 
υποχρέωση να αντιμετωπίσουν τα αιτήματά μας.

Στο παρελθόν, οι Ευρωπαίοι χρησιμοποίησαν με 
επιτυχία τις ΠΕΠ για να σταματήσουν, μεταξύ άλλων, την 
ιδιωτικοποίηση του νερού ή για να κάνουν τη διαδικασία 
έγκρισης φυτοφαρμάκων πιο διαφανή.

Η πρωτοβουλία μας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή: Ενώ 
οι θεσμοί της ΕΕ διαπραγματεύονται τις μελλοντικές 
επιχορηγήσεις και τους κανονισμούς για τους αγρότες 
μετά το 2020 στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), 
οι πολίτες υψώνουν τις φωνές τους απαιτώντας ένα 
διαφορετικό μοντέλο γεωργίας που δεν θα καταστρέφει 
πια τη φύση και θα υποστηρίζει τις μικρές αγροτικές 
επιχειρήσεις. Σε μια τέτοια στιγμή, η ΠΕΠ μας μπορεί 
πραγματικά να κάνει τη διαφορά: Να πετύχει μια γεωργία 
που θα επιτρέπει στις μελλοντικές γενιές να ακμάσουν.

Η ΕΥΡΏΠΆΪΚΗ ΓΕΏΡΓΙΆ ΣΕ ΆΔΙΕΞΟΔΟ
ΕΝΆ ΔΙΆΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΏΡΓΙΆΣ ΕΙΝΆΙ ΔΥΝΆΤΟ

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΆ ΕΥΡΏΠΆΙΏΝ ΠΟΛΙΤΏΝ!


