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Τι είναι η αειφορία. Πώς προκύπτει η ανάγκη της.

Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο σήμερα έχουν μια άμεση και
ενστικτώδη αίσθηση της επείγουσας ανάγκης για να χτιστεί ένα αειφόρο
μέλλον. Μπορεί να μην είναι ικανοί να δώσουν ένα ακριβή προσδιορισμό της
αειφόρας ανάπτυξης ή της αειφορίας. Στην πραγματικότητα ακόμη και οι
ειδικοί αμφισβητούν τον όρο, αλλά αισθάνονται καθαρά τον κίνδυνο και την
ανάγκη για πληροφορημένη δράση.
Μυρίζουν το πρόβλημα στον αέρα…

(Από κείμενο της UNESCO)



Το γεύονται στο νερό.



Το βλέπουν στους παραφορτωμένους χώρους που ζουν άνθρωποι και στα 
κατεστραμμένα τοπία.



Τί είναι η αειφορία.

Διαβάζουν γι’ αυτήν στις εφημερίδες και την ακούν στο ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση.



Οι ιστορίες που μεταφέρουν το μήνυμα είναι οι συναγερμοί για την
μόλυνση ή οι απαγορεύσεις για την οδήγηση και οι κλειστές παραλίες που
προκύπτουν από αυτές.



Ή η πείνα και η ασιτία.



Τα αυξανόμενα προβλήματα υγείας, όπως το άσθμα και οι αλλεργίες, το μη
ασφαλές πόσιμο νερό, τα αέρια του θερμοκηπίου, και η απειλή της
παγκόσμιας υπερθέρμανσης και τα ανερχόμενα επίπεδα των ωκεανών.



Η καταστροφή των δασών και η επέκταση των ερήμων, η εξαφάνιση των
ειδών, ο μαζικός θάνατος των ψαριών και των πουλιών που προκαλείται
από τις πετρελαιοκηλίδες και την ρύπανση, ή οι πυρκαγιές των δασών, οι
πλημμύρες, οι ανεμοθύελλες, οι ξηρασίες και άλλα που αποκαλούνται
φυσικές καταστροφές.



Ή μπορεί να είναι πολλά άλλα θέματα, όπως αυξανόμενα επίπεδα θλίψης και 
απελπισίας.



Ανεξέλεγκτη βία, εκρήξεις πολέμου, μαζικές μεταναστεύσεις, η άνοδος της
μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού, η άρνηση των δημοκρατικών ελευθεριών,
οι πρακτικές διαφθοράς που πλουτίζουν τους λίγους σε βάρος των πολλών.



Οι τιμές που σκαρφαλώνουν προς τα πάνω και οι ελλείψεις πόρων, η
ανεργία που καλπάζει και το γλίστρημα προς τα κάτω των στάνταρ ζωής για
τους περισσότερους κατοίκους του κόσμου.



Η ανάπτυξη (τί σημαίνει και πώς
μετριέται) είναι επίσης ένα σημαντικό μέρος
του προβλήματος. Οι συνήθεις τρόποι
μέτρησης της ανάπτυξης όπως το ΑΕΠ
εξισώνει την ανάπτυξη με την αύξηση της
παραγωγής και της κατανάλωσης
προϊόντων και υπηρεσιών. Ενώ τέτοιες
μετρήσεις υπολογίζουν τις επενδύσεις στα
μέσα παραγωγής, όπως τα μέσα εξόρυξης
ορυκτών ή πετρελαίου, αποτυγχάνουν να
υπολογίσουν τη χρήση και σταδιακή
εξάντληση του πολύτιμου κεφαλαίου που
χάνεται από τους φυσικούς πόρους.

Επίσης μόλις πρόσφατα οι οικονομολόγοι
αναγνώρισαν τις ικανότητες που
ενσωματώνονται στους ανθρώπους μέσω
της εκπαίδευσης, της εμπειρίας και της
εξάσκησης που είναι τα πιο ουσιώδη μέσα
παραγωγής.



Δεν μετράνε τα περιβαλλοντικά κόστη.
Δεν μετράνε τις δουλειές που γίνονται από ενδιαφέρον π.χ. τη δουλειά των
νοικοκυρών.
Η οικονομία βλέπει το άμεσο κέρδος και δεν ενδιαφέρεται για τη
μακροπρόθεσμη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Υπάρχουν κινήσεις για να διορθωθούν οι τρόποι μέτρησης.
Και είναι διαφορετικό ένα ευρώ να πηγαίνει σε έναν φτωχό πεινασμένο που
μπορεί να διπλασιάζει το εισόδημά του, και διαφορετικό σε έναν
δισεκατομμυριούχο.

Συμπέρασμα:  Το ΑΕΠ δεν εκφράζει την κοινωνική πρόοδο.



Εκπαιδεύοντας για ένα βιώσιμο μέλλον 1997 UNESCO 

ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Παρά την πρόοδο που έχει γίνει για την αειφορία, υπάρχουν ακόμη
τεράστια εμπόδια για να επαναπροσανατολιστεί η εκπαίδευση στην αειφορία,
εμπόδια που δεν μπορούν να διευθετηθούν με τις προσπάθειες των
εκπαιδευτικών σαν άτομα ούτε ακόμη των σχολείων, χωρίς να έχει σημασία
πόσο αφοσιωμένοι είναι. Η αποτελεσματική υπερπήδηση αυτών των
εμποδίων απαιτεί δέσμευση από την κοινωνία σαν σύνολο στην αειφόρο
ανάπτυξη.

Τέτοια δέσμευση πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες
που θα δουλέψουν συνεργατικά και συνεταιρικά, όπως τον κόσμο των
επιχειρήσεων και το δημόσιο, για να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες,
που ολοκληρώνουν τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς,
πολιτικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς. Μια βιώσιμη κοινωνία είναι μία
στην οποία όλες οι πλευρές κοινωνικής και προσωπικής ζωής είναι συμβατές
με την αειφόρο ανάπτυξη και όλα τα μέρη της κυβέρνησης εργάζονται σε όλα
τα επίπεδα για να προωθήσουν μια τέτοια κοινωνία.



Οι κεντρικοί στόχοι της εκπαίδευσης πρέπει να βοηθούν τους
μαθητές να αναγνωρίζουν στοιχεία μη βιώσιμης ανάπτυξης που τους
αφορούν και να τα αλλάζουν. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να
σκέφτονται κριτικά για τη θέση τους στον κόσμο και τι σημαίνει αειφορία γι’
αυτούς και τις κοινότητές τους. Πρέπει να εξασκηθούν στο να
οραματίζονται εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης και ζωής, να μάθουν πώς
να διαπραγματεύονται και να επιλέγουν ανάμεσα στα οράματα, να
σχεδιάζουν την υλοποίησή τους και να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή
για να φέρνουν τα οράματα στην πραγματική ζωή.

Εκπαιδεύοντας για ένα βιώσιμο μέλλον 1997 UNESCO 



Αλλαγή σε βιώσιμους τρόπους ζωής (lifestyles). Να αλλάξουμε τα
σχήματα κατανάλωσης και παραγωγής.
Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης πρέπει να
μετριέται με τον βαθμό που αλλάζουν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των
ανθρώπων στους προσωπικούς τους ρόλους και εδώ συμπεριλαμβάνονται οι
ρόλοι του παραγωγού και του καταναλωτή και η υπευθυνότητά τους σαν
πολίτες. Η προσωπική αλλαγή συμπεριφοράς ενός ατόμου σαν καταναλωτή
δεν θα φέρει την κοινωνική αλλαγή, ούτε η κοινωνική δράση κάποιου είναι
επαρκής, αν δεν συνοδεύεται από αλλαγή προσωπικής συμπεριφοράς.
Η βιώσιμη ανάπτυξη χρειάζεται και την προσωπική αλλαγή συμπεριφοράς
και υπευθυνότητα αλλά και τις αντίστοιχες πολιτικές και δράσεις από τις
αρχές και τον ιδιωτικό τομέα.
Π.χ. χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς (πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα για
την εξυπηρέτηση των αναγκών).
Π.χ. αγορά τοπικών προϊόντων (πρέπει να υπάρχουν σε κατάλληλα σημεία,
πρέπει να είναι γνωστά, να μην είναι πολύ ακριβά σε σχέση με τα
ανταγωνιστικά, και να παράγονται με βιώσιμο τρόπο (να μη δημιουργούν
προβλήματα στην υγεία και το περιβάλλον).

Εκπαιδεύοντας για ένα βιώσιμο μέλλον 1997 UNESCO 



ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πρόγραμμα περιβάλλοντος ΟΗΕ 2011

Αποκατάσταση γονιμότητας εδάφους, μείωση διάβρωσης εδάφους, μείωση 
χημικών, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων, μείωση απωλειών τροφής.

Η γεωργία παράγει κυρίως τα τρόφιμα.
Ποιες είναι οι κατευθύνσεις για τη γεωργία;



Για να τραφεί ένας αυξανόμενος και πιο απαιτητικός παγκόσμιος πληθυσμός το
πρώτο μισό αυτού του αιώνα, ενώ 925 εκ. άνθρωποι υποσιτίζονται και υπάρχει η
κλιματική αλλαγή, θα χρειαστεί να ξεφύγουμε από τη λογική «κάνουμε τις
δουλειές όπως συνήθως» (business as usual).

Η πράσινη γεωργία μπορεί να θρέψει ένα αυξανόμενο και πιο απαιτητικό
πληθυσμό ως το 2050.

Η πράσινη γεωργία μπορεί να μειώσει τη φτώχεια.
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Η μείωση των απωλειών και η μη αποδοτικότητα πρέπει
να εξαλειφθούν στην πράσινη γεωργία.
Οι απώλειες των καρπών από παράσιτα και κινδύνους και στην αποθήκευση,
διανομή, την αγορά και το σπίτι είναι το 50% αυτών που παράγονται. Από 4600
θερμίδες κατ’ άτομο καταλήγουμε στις 2000.

Το πρασίνισμα της γεωργίας απαιτεί επενδύσεις, έρευνα
και ανάπτυξη ικανοτήτων στα παρακάτω:
Διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους, αποδοτική και αειφορική χρήση νερού,
διαφοροποίηση καρπών και ζώων, βιολογικές εγκαταστάσεις, διαχείριση υγείας
ζώων και χτίσιμο προμηθευτικών αλυσίδων επιχειρήσεων και εμπορίου.
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Επιπλέον επενδύσεις στην πράσινη γεωργία δίνουν πολλά οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη.

Η πράσινη γεωργία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα δίκτυο θέσεων
εργασίας.

Η μετάβαση στην πράσινη γεωργία έχει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Η πράσινη γεωργία απαιτεί μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.
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Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σ’ αυτούς τους ρυθμούς.

Παραγωγή δημητριακών και κρέατος

Δημητριακά

Κρέας

Παγκόσμια χρήση νιτρικών και φωσφορικών  λιπασμάτων

Νιτρικά

Φωσφορικά

Αυξημένη χρήση άρδευσης

Νερό

Παγκόσμια παραγωγή παρασιτοκτόνων

Παρασιτοκτόνα



Στην Ασία με τον μεγαλύτερο πληθυσμό ~4,5 δισ. υπάρχει ο μεγαλύτερος 
αριθμός μικρών αγροκτημάτων.



Τάσεις στις τιμές των τροφίμων σε σχέση 
με τις τιμές αργού πετρελαίου

Οι τιμές των τροφίμων συνδέονται άμεσα με τις τιμές του πετρελαίου.



Η απώλεια των τροφίμων

Συγκομιδή  
καρπών

Μετά την 
συγκομιδήΑπώλειες

συγκομιδής

Τροφή 
ζώων Κρέας και 

γαλακτοκομικά

Απώλειες
διανομής Τροφή που 

καταναλώθηκε



Η αύξηση των βιολογικών τροφίμων και ποτών.

Από το 1990 μέχρι το 2007.



Διαπιστώσεις και στόχοι του Ρίο +20 για τα τρόφιμα.

Η ασφάλεια τροφίμων υπάρχει, όταν όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις
περιόδους έχουν φυσική και οικονομική πρόσβαση σε ασφαλή και
θρεπτικά τρόφιμα για να εκπληρώσουν τις διατροφικές τους ανάγκες
και επιλογές για μια ενεργή και υγιεινή ζωή.

Θεώρησε σημαντική την ασφάλεια τροφίμων.



Ρίο +20
Οι στόχοι που θέσανε οι ομάδες των γεωργών και των ΜΚΟ εστιάζανε:

•Στην αύξηση της παραγωγής των αγροκτημάτων που έχουν οι γυναίκες 2,5-4%.
•Το 2030 η παγκόσμια αγροτική παραγωγή πρέπει να μετασχηματιστεί από
βιομηχανική σε βιώσιμη. Τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα παρασιτοκτόνα
πρέπει να αντικατασταθούν με βιολογικά εναλλακτικά. Οι φυσικές περιοχές
πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται σαν χώροι γονιμοποίησης,
ελέγχου εντόμων και γονιμότητας εδάφους. Τα τρόφιμα για εξαγωγή πρέπει να
είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τα τρόφιμα για την τοπική
κατανάλωση. Οι καρποί που καλλιεργούνται πρέπει να είναι διαφοροποιημένοι,
καθώς και οι τεχνικές παραγωγής και οι καλλιεργητές.
• Καλύτερες πρακτικές διαχείρισης να μειώσουν την διάβρωση των εδαφών κατά
90% και τις απορροές των νιτρικών κατά 50%.



Άλλοι ειδικοί στόχοι:
Μηδενική υποβάθμιση εδάφους.
20% αύξηση της αποδοτικότητας της ολικής αλυσίδας προμήθειας τροφίμων.
20% αύξηση στην αποδοτικότητα της χρήσης νερού στην γεωργία.
Το 70% των της αρδευόμενης  γης να χρησιμοποιεί την τεχνολογία σταγόνα ανά 
καρπό. 

Ρίο +20



Αναγνωρίζουμε πως οι αγρότες ιδίως οι μικροί, και οι ψαράδες, οι κτηνοτρόφοι
και οι δασοκόμοι μπορούν να κάνουν σπουδαίες συνεισφορές στην βιώσιμη
ανάπτυξη μέσα από παραγωγικές δραστηριότητες που είναι περιβαλλοντικά
φιλικές, βελτιώνουν την ασφάλεια των τροφίμων και την διαβίωση των φτωχών,
και ενδυναμώνουν την παραγωγή και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Ρίο +20



Αναζωογόνηση της αγροτικής ανάπτυξης και της υπαίθρου με έναν
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Χρειάζεται
βελτίωση της πρόσβασης των παραγωγών-αγροτών, ιδιαίτερα των μικρών και
των γυναικών, των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, σε πιστωτικές και άλλες
οικονομικές υπηρεσίες, σε αγορές, σε ασφαλείς κτήσεις γης, στην υγεία και σε
κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και την εξάσκηση, την γνώση και
κατάλληλες και εφικτές τεχνολογίες, που αφορούν και την αποδοτική
άρδευση, την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Αναγνώριση της
σπουδαιότητας των παραδοσιακών βιώσιμων αγροτικών πρακτικών,
περιλαμβανομένων των παραδοσιακών συστημάτων προμήθειας σπόρων σε
τοπικές κοινότητες.

Ρίο +20



Σημειώνοντας την ποικιλότητα των αγροτικών συνθηκών και συστημάτων,
αποφασίζουμε να αυξήσουμε την βιώσιμη αγροτική παραγωγή και
παραγωγικότητα παγκόσμια, μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας των
αγορών και των εμπορικών συστημάτων και δυναμώνοντας την διεθνή
συνεργασία, αυξάνοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην αειφόρα
γεωργία, τη διαχείριση της γης και της αγροτικής ανάπτυξης. Τα σημεία
κλειδιά είναι: οι αγροτικές υποδομές, οι δυνατότητες αποθήκευσης και οι
σχετικές τεχνολογίες, η έρευνα και η ανάπτυξη αειφόρων αγροτικών
τεχνολογιών, η ανάπτυξη ισχυρών αγροτικών συνεταιρισμών και αλυσίδες
προϊόντων αξίας, η ενδυνάμωση των σχέσεων χωριού-πόλης. Αναγνωρίζουμε
επίσης την ανάγκη να μειώσουμε σημαντικά τις απώλειες μετά την σοδειά,
καθώς επίσης και τις άλλες απώλειες τροφίμων και τη σπατάλη που
συμβαίνουν στην αλυσίδα τροφοδοσίας.

Ρίο +20



Τονίζουμε την ανάγκη να διευθετήσουμε τις ριζικές αιτίες της μεγάλης
αύξησης της τιμής των τροφίμων σε όλα τα επίπεδα και την ανάγκη να
διαχειριστούμε τους κινδύνους που συνδέονται με την υπερβολική αύξηση
των τιμών των αγροτικών προϊόντων και τις συνέπειές τους για την
παγκόσμια ασφάλεια τροφίμων και τη διατροφή, όπως και για τους μικρούς
αγρότες και για τους φτωχούς κατοίκους των πόλεων.

Ρίο +20



Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και
χτυπάμε συναγερμό για τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίων που ανεβαίνουν
παγκόσμια. Όλες οι χώρες είναι ευπρόσβλητες από τις επιδράσεις των κλιματικών
αλλαγών και ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένες επιδράσεις που περιλαμβάνουν
παρατεταμένη ξηρασία και ακραία καιρικά φαινόμενα, άνοδο της στάθμης της
θάλασσας, τη διάβρωση των ακτών και την οξίνιση των ωκεανών, την περαιτέρω
απειλή της ασφάλειας των τροφίμων και τις προσπάθειες για την εξάλειψη της
φτώχειας και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι δίνουμε έμφαση ότι η
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναπαριστά μια άμεση και επείγουσα
παγκόσμια προτεραιότητα.

Ρίο +20



Στοιχεία για τη διατροφική επάρκεια
(Από δημοσιεύσεις εφημερίδων)





Τα βιολογικά προϊόντα και τρόφιμα αυξάνονται.



Επεξεργαστές οργανικών προϊόντων

Αριθμός πιστοποιημένων επεξεργαστών οργανικών προϊόντων στην Ευρώπη των 15 



Τι είναι ένα σύστημα τροφίμων;
Τα συστήματα τροφίμων συμπεριλαμβάνουν όλες τις πλευρές της παραγωγής
τροφίμων (τον τρόπο που το τρόφιμο καλλιεργείται ή αναπτύσσεται, τον τρόπο που
συλλέγεται, τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία, συσκευάζεται, τον τρόπο
διανομής. Τα συστήματα τροφίμων χωρίζονται σε δυο τύπους, το παγκόσμιο και το
τοπικό. Το παγκόσμιο έχει πολύ μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από ότι το τοπικό.



Ο όρος τοπικό σύστημα τροφίμων χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια μέθοδο
παραγωγής και διανομής που είναι γεωγραφικά τοπική παρά εθνική και διεθνής. Το
τρόφιμο «καλλιεργείται» και μαζεύεται κοντά στο σπίτι του καταναλωτή μετά
διανέμεται σε πολύ κοντινότερες αποστάσεις από ότι στο διεθνές βιομηχανικό
σύστημα τροφίμων. Γενικά τα τοπικά συστήματα τροφίμων συσχετίζονται με την
αειφόρα γεωργία ενώ τα διεθνή με την βιομηχανική γεωργία.
Το τοπικό τρόφιμο αναφέρεται σε τρόφιμο που παράγεται δίπλα στον καταναλωτή
(Αμερική γύρω στα 600 χιλιόμετρα), δεν υπάρχει όμως διεθνής συμφωνία κι έτσι
αποφασίζουν οι καταναλωτές. Η δυνατότητα να τρως τοπικά εξαρτάται κι από την
γεωργική παραγωγικότητα και το κλίμα του τόπου.



Είναι το τοπικό το ίδιο με το «βιώσιμο» τρόφιμο;

Όχι απαραίτητα. Το τοπικό τρόφιμο έχει συνήθως τα χαρακτηριστικά του φρέσκου,
του υγιούς και παράγεται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Τεχνικά
το μόνο που σημαίνει είναι ότι παράγεται και καταναλώνεται κοντά και δεν έχει καμιά
απόδειξη για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά.
Δυστυχώς σε αρκετές χώρες για να εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη ζήτηση για τα
τοπικά προϊόντα οι λιγότερο συνειδητοποιημένοι παραγωγοί χρησιμοποιούν τον όρο
για να «πρασινίσουν» τα προϊόντα τους.



Διανομή του τροφίμου
Οι τρόποι που το τρόφιμο φθάνει στον καταναλωτή διαφέρει πολύ ανάμεσα στο
τοπικό και το διεθνές. Στο διεθνές η ανάπτυξη των συστημάτων ψύξης σε
συνδυασμό με επιδοτήσεις στα καύσιμα και οι αλλαγές στο σύστημα
συγκομιδής και μεταφοράς κάνει ικανό το συμβατικό τρόφιμο να φθάνει πολύ
μακριά σε χαμηλές τιμές. Το παραδοσιακό σύστημα τροφίμων επίσης έχει
κεντρικά συστήματα επεξεργασίας και συσκευασίας.
Τα τοπικά συστήματα έχουν μικρότερη απόσταση και επιπλέον δεν
περιλαμβάνουν ενδιάμεσους στην επεξεργασία, συσκευασία μεταφορά και
πώληση του τροφίμου.



Η αγορά απευθείας στον καταναλωτή είναι η πιο διαδεδομένη για το τοπικό
τρόφιμο.

Υπάρχουν οι αγορές των αγροτών – παραγωγών (στην περίπτωσή μας
λαϊκές – κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Τι άλλο μπορεί να γίνει;)

Γεωργία και κτηνοτροφία που υποστηρίζεται από την κοινότητα. (Οι
καταναλωτές προαγοράζουν ένα μέρος της παραγωγής).

Άλλα συστήματα: Συλλογή καρπών στην φάρμα, επί τόπου πάγκοι και
καταστήματα, προγράμματα περισυλλογής μετά την συγκομιδή κ.τ.λ.



Το παγκόσμιο Βιομηχανικό σύστημα τροφίμων

Βασίζεται σε μεγάλες πολυεθνικές με μονοκαλλιέργειες και βιομηχανίες εκτροφής
ζώων.
Τα τρόφιμα μεταφέρονται σε κεντρικά σημεία για επεξεργασία συσκευασία κ.τ.λ.
για να φθάσουν τελικά σε καταστήματα λιανικής.
Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν κυριαρχήσει. Τα τρόφιμα μεταφέρονται σε μεγάλες
αποστάσεις και τα τρόφιμα εγκαταλείπονται σε μονοπώλια. Αυτό επηρεάζει την
υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και την ύπαρξη μικρών κέντρων επεξεργασίας π.χ.
σφαγεία, κονσερβοποιίες και θέσεις εργασίας.



Γιατί πρέπει να αγοράζουμε τοπικά τρόφιμα;

Για την αειφορία
Συνήθως τα οικογενειακά αγροκτήματα είναι αειφορικά ενώ στη βιομηχανική
παραγωγή ρυπαίνεται ο αέρας, το νερό, γίνεται υπερκατανάλωση καυσίμων και
νερού υποβάθμιση εδαφών, διάβρωση επιτάχυνση της απώλειας της
βιοποικιλότητας.
Επηρεάζει την υγεία των αγροτών, καταστρέφει την κοινωνική δομή των γύρω
κοινοτήτων και μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους.
Υπάρχει το θέμα με τα 3 χιλιάδες χμ. που ταξιδεύει το τρόφιμο σε πολλές
περιπτώσεις.
Οι μικρές φάρμες μειώνουν το περιβαλλοντικό κόστος αποφεύγοντας τα
φυτοφάρμακα, κάνοντας κομπόστ, ελαχιστοποιώντας τις μεταφορές και μη
χρησιμοποιώντας περιττές συσκευασίες.



Ασφάλεια υγεία και διατροφή

Στο παγκόσμιο σύστημα αυξάνουν οι κίνδυνοι για ασθένειες από τα τρόφιμα, ιδίως στο
κρέας. Μια μικρή μόλυνση μπορεί να μεταφερθεί σε χιλιάδες καταναλωτές. Οι κίνδυνοι
αυξάνονται από ανεπαρκείς διαδικασίες ασφάλειας, με ταχείες γραμμές παραγωγής.
Στην καλλιέργεια φυτών οι μεγάλες εταιρείες επιλέγουν λίγα φυτά με μεγάλες
αποδόσεις ενώ τα μικρά αγροκτήματα περισσότερα φυτά με μεγαλύτερη διατροφική
αξία.
Είναι φρέσκα τα προϊόντα, δεν διανύουν μεγάλες αποστάσεις και είναι ώριμα τα
φρούτα με φυσικό τρόπο. Το κρέας επίσης από τα ζώα που βόσκουν σε λιβάδι έχει
μεγαλύτερη διατροφική αξία και είναι πιο νόστιμο. Π.χ. το μοσχαρίσιο κρέας από
λιβάδι είναι πλουσιότερο σε καλή χοληστερόλη και φτωχότερο σε κακή, έχει
περισσότερες βιταμίνες Α και Ε και περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά.
Επίσης, τα τοπικά τρόφιμα συνήθως περιέχουν λιγότερα φυτοφάρμακα, αντιβιοτικά και
ορμόνες που συνήθως υπάρχουν στα συμβατικά τρόφιμα.



Ασφάλεια τροφίμων
Αυτή υπάρχει, όταν όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις περιόδους έχουν φυσική,
κοινωνική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή
που ικανοποιεί τις διαιτητικές τους ανάγκες και τις επιλογές τους για μια
ενεργή και υγιεινή ζωή. Τα τοπικά τρόφιμα την ευνοούν.

Υποστήριξη των τοπικών οικονομιών και προστασία των τοπικών
αγροκτημάτων
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τοπικά συστήματα τροφίμων στηρίζουν τις τοπικές
οικονομίες. Οι παραγωγοί ξοδεύουν τα χρήματά τους στην τοπική κοινωνία.



Εμπόδια για τη δημιουργία τοπικών συστημάτων τροφίμων

Αν και αυξάνονται δεν μπορούν να βρουν σφαγεία ή βιοτεχνίες επεξεργασίας.
Υπάρχει ανταγωνισμός με μεγάλες εταιρείες που πουλάνε τοπικά προϊόντα.
Τελικά, οι αγρότες μπορεί να έχουν υλικοτεχνικά προβλήματα για να βρούνε
αξιόπιστα και βολικά μέσα μεταφοράς για τα προϊόντα τους, ειδικά τις
περιόδους αιχμής. Αναδύεται όμως ένα δίκτυο μικρών (και κινητών) σφαγείων
ή μικρών μεταποιητικών μονάδων και η δημιουργία κέντρων τροφίμων για να
λυθούν τα προβλήματα μεταφοράς και πώλησης.



Η δημιουργία τοπικών κέντρων τροφίμων

Ένας τρόπος είναι η δημιουργία τοπικών κέντρων. Τι είναι αυτά;

Το σημείο απόθεσης των προϊόντων των τοπικών παραγωγών και το σημείο
αγοράς από τους πελάτες που θέλουν να αγοράσουν πιστοποιημένα τοπικά
προϊόντα.
Μερικά από αυτά παρέχουν και μεταφορά, καθώς και συντονισμό σε
υλικοτεχνικά θέματα. Επίσης καντίνες και να κάνουν ελαφρά επεξεργασία.
Τα τοπικά κέντρα τροφίμων επεκτείνουν την αγορά για τους μικρούς
παραγωγούς, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και επεκτείνουν την πρόσβαση
σε φρέσκο τοπικό τρόφιμο στις πόλεις και τα προάστια.



Είναι εφικτό στην πολύμορφη πραγματικότητα, που όμως κυριαρχεί η
οικονομία της αγοράς, να παράγονται τοπικά τρόφιμα με τη φιλοσοφία της
αειφορίας;

Ποιοι φορείς και πρόσωπα πρέπει να συνεργαστούν;

Τι πρέπει να γίνει;


