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οικολογική επιβάρσνζη ηης γης
από ηη

διαηροθή ηοσ ανθρώποσ

ΚΠΔ Καζηξίνπ, 10 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΓΔΙΑ:
δηαηξνθή άζθεζε ζεξαπεία

ε νηθνινγηθή επηβάξπλζε από ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή

•

Καίξην πξφβιεκα πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο
πξνζέγγηζεο

•

Απαηηεί άκεζε θηλεηνπνίεζε & ζηνρεπκέλε ζηξαηεγηθή γηα
βηψζηκε επίιπζε

•

Δπαλαθνξά ζηελ αξρηθή έλλνηα ηεο δηαηξνθήο:
ζεκαηνδνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία, δηαηξνθηθή
ζπκπεξηθνξά & ζηάζε δσήο

πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνο

•

κάλα- γε: παξέρεη σο ηξνθφο ηα απαξαίηεηα & θαηάιιεια αγαζά
γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο ηεο αλζξσπφηεηαο.

•

λεξό, ήιηνο, πξώηεο ύιεο, θαξπνί, δσηθό & θπηηθό βαζίιεην θιπ.:
πινχηνο ηεο θχζεο ν νπνίνο πξέπεη λα δηαηεξεζεί.
αλζξψπηλε πγεία: άξξεθηα δεκέλε κε ην πεξηβάιινλ.

•

θαζαξόο

αέξαο,

ακόιπληεο

ζάιαζζεο,

ζεξκνθξαζίεο, ζίγνπξα ζπκβάιινπλ ζηε καθξνδσία.

θπζηνινγηθέο

πεξηβάιινλ ↔ δηαηξνθή ↔ άλζξσπνο

•

Καηά ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ (99%) απφ ηελ
εκθάληζε ηνπ ζηε γε, ν άλζξσπνο εθνδηαδφηαλ ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ
επηβίσζή ηνπ ηξνθή ζπιιέγνληαο ηπραία θπηά, θξνχηα, ξίδεο, κηθξά
ζεξάκαηα θαη απνθάγηα άιισλ ζαξθνβφξσλ.

•

Ιζρπξέο & ακθίδξνκεο ζρέζεηο εμάξηεζεο, ζπλαξηήζεη πνηθίισλ
ζπκκεηαβιεηψλ θαη ζπλζεθψλ: ην πεξηβάιινλ δηακνξθώλεη ηα
δηαηξνθηθά πξόηππα ηνπ αλζξώπνπ θαη αληίζηξνθα ε ζίηηζε επεξεάδεη ην
νηθνζύζηεκα.

•

Πάξνδνο ρξφλνπ  ε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ = επίθεληξν ηεο
ζρέζεο κε αξλεηηθέο & νιέζξηεο γηα ην πεξηβάιινλ επηπηψζεηο (θιίκα έδαθνο).

πεξηβάιινλ ↔ δηαηξνθή ↔ άλζξσπνο

Καζεκεξηλή ηξνθή → Κφζηνο γηα πεξηβάιινλ
Δπνκέλσο:

•

Όηη θαηαλαιψλνπκε είλαη άξξεθηα δεκέλν κε ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα
θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο

•

Οη δηαηξνθηθέο επηινγέο θαζνξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ θαη
ζην κέιινλ

•

Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πεξλάεη απφ ην πηάην καο

ε νηθνινγηθή επηβάξπλζε από ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή
…ε αλεζπρία

•

θνηλσλνί ελφο είδνπο παγθφζκηαο δηαηξνθήο-ηξαπεδηνχ, σο
ζπλέπεηα κηαο ππεξεζληθήο δηαηξνθηθήο κφδαο & ζπκπεξηθνξάο

•

δηακνξθψλεηαη ππνζπλείδεηα απφ ηα λένπ ηχπνπ θνηλσληθά
πξφηππα, αθαηξώληαο ηε δηαηξνθηθή ηαπηόηεηα-παξάδνζεπνιηηηζκό ησλ ρσξώλ

•

επηβαξύλνληαο παξάιιεια, βάλαπζα ην πεξηβάιινλ & ηελ
αλζξώπηλε πγεία.

ε νηθνινγηθή επηβάξπλζε από ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή
…ηα αίηηα

•
•

Η θαηαλάισζε σο αμία δσήο
Αιόγηζηε αύμεζε θαηαλάισζεο αγαζώλ: βαζηθφ γελεζηνπξγφ αίηην
νηθνινγηθήο θξίζεο

•

Καηαλαισηηθή καλία: ππεξζπζζψξεπζεο ζθνππηδηψλ ηνπ εδάθνπο, ησλ
ζαιαζζψλ θαη ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ ηεο αηκφζθαηξαο.

•

Δηαηξείεο ζπκβαδίδνπλ κε ην θαηαλαισηηθό πλεύκα ηεο επνρήο:
πιενλάδνληα πξντφληα > «θαηαπφλεζε» ηεο θχζεο

Δπηπηώζεηο ηεο παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη απόζπξζεο ησλ αγαζώλ

ην νηθνινγηθό απνηύπσκα

•

Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο γηα ηελ
έθθξαζε ηνπ ππεξθαηαλαισηηζκνχ
θαη ηεο κε αεηθνξηθφηεηαο ησλ
πφιεσλ
[1ε δεκνζίεπζε William Rees, 1992]

•

Δθθξάδεη ην βαζκφ θαηαλάισζεο
ησλ πφξσλ ηεο Γεο ζε εθηάξηα
(1 εθη.= 10 ζηξεκ) παξαγσγηθήο γεο
απφ ηνπο αλζξψπνποֹ

•

Δξγαιείν πνπ κεηξά ηελ
(α) επίπησζε ηνπ θαζελόο καο
ζηε γε κε ηνλ ηξφπν πνπ
ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο ηεο
(έδαθνο, αέξαο, λεξφ, ελέξγεηα)
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή (ηξνθή,
κεηαθίλεζε, έλδπζε, θαηνηθία,
απνξξίκκαηα θ.α.) θαη
(β) αέξηα ζεξκνθεπίνπ (CO2)

ην κέζν παγθνζκίσο νηθνινγηθφ απνηχπσκα =
2,2 εθηάξηα παξαγσγηθήο γεο (δε ζα έπξεπε λα ππεξβαίλεη ηα 1,8)

νηθνινγηθό απνηύπσκα

•

ε παγθφζκην επίπεδν ηα αλζξψπηλα φληα ρξεζηκνπνηνχλ 25-30%
πεξηζζφηεξν απφ ηελ εηήζηα παξαγσγή ηεο γεο.

•

Με ηνπο ζεκεξηλνχο ξπζκνχο ζα έρνπκε ππέξβαζε 100% ην 2030.

Ζ Γε ρξεηάδεηαη έλα ρξόλν θαη ηξεηο κήλεο γηα λα παξάγεη
όηη εκείο ρξεζηκνπνηήζακε ζε έλα θαη κόλν έηνο.

ππνινγηζκόο νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο
- World Resources Institute (WRI): www.wri.org
- Ecological Footprint : http://myfootprint.org

Οη αξζξνγξάθνη, Νηέηβηλη Ραλη θαη Μάξηηλ Νόβαθ από
ην Παλεπηζηήκην ηνπ Χάξβαξλη, ππνζηεξίδνπλ πσο αλ
δεκνζηνπνηνύζακε ην νηθνινγηθό απνηύπσκα ηνπ

θαζελόο ηόηε ε επηζπκία καο λα δηαθπιάμνπκε ηελ
θνηλσληθή καο ππόιεςε ζα επεξέαδε ζεηηθά ηελ
πεξηβαιινληηθή καο αγσγή.

ΠΡΩΣΟ ΣΑΘΜΟ: η α

ζρνιεία

ην νηθνινγηθό απνηύπσκα ζε αξηζκνύο

•
•
•

•

Παγθνζκίσο: 18 ζηξέκκαηα/άηνκν

Απζηξαιία: 7.7 ζηξέκκαηα/άηνκν
Διιάδα: 59 ζηξέκκαηα/άηνκν !!!
→11ε ρεηξφηεξε ζέζε ζε 148 ρψξεο
→ 3 πιαλήηεο γηα ηνπο Έιιελεο !!!
(WWF)

ΖΠΑ & Κίλα: ‘Οηθνινγηθνί νθεηιέηεο’
21% ηεο βηνινγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο γεο

ΝΔΡΟ:
1.250 θπβ.κεηξ/άηνκ/έηνο (Παγθνζκίσο)
2.400 θπβ.κεηξ/άηνκ/έηνο (Διιάδα) >
2ν κεγαιύηεξν θαηά θεθαιήλ απνηύπσκα
θαηαλάισζεο λεξνύ ζηνλ θόζκν

ειιάδα
•

Καηαλαιψλνπκε 181% πάλσ
απφ ην φξην βησζηκφηεηαο

•

Σελ
είρακε

πεξίνδν
κε

1961-2005,
δηαθνξά

ηε

κεγαιύηεξε αύμεζε ζην
θαηά θεθαιήλ απνηύπσκα

ζηελ ΔΔ-27, κε αχμεζε θαηά
158%

αλάπηπμε νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο
•

Η έληαζε ηνπ απνηππώκαηνο

1961

είλαη απμεκέλε (Footprint Intensity)
είηε ιφγσ ηνπ κεγάινπ πιεζπζκνύ
(Ιλδία θαη Κίλα), είηε ιφγσ ηνπ

κεγάινπ θαηαλαισηηζκνύ (ΗΠΑ),
είηε ιόγσ θαη ησλ δύν (Δπξψπε)

•

Οη ράξηεο επίζεο δείρλνπλ φηη ην

νηθνινγηθφ

απνηχπσκα

2001

έρεη

απμεζεί 2,5 θνξέο ηα ηειεπηαία
40 ρξόληα, γεγνλφο ην νπνίν εμεγεί

θαη

ηελ

αιινίσζε

ζεκαληηθνχ

κέξνπο ηνπ πιαλήηε
ΥΑΡΣΔ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ (1961,2001)

Άηιαο δηαηξνθηθνύ πεξηβάιινληνο
http://www.ers.usda.gov/FoodAtlas

Σν εξγαιείν δίλεη κε πνιχ εχιεπην ηξφπν ηε γεσζηαηηζηηθή
εηθφλα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαηξνθηθέο
επηινγέο αλά πνιηηεία, ηελ θαηάζηαζε πγείαο αλά πνιηηεία, ην
είδνο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ πσινχλ ηξφθηκα αλά πνιηηεία,
αθφκα θαη ηηο ηηκέο θαη ηνπο θφξνπο ησλ δηάθνξσλ ηξνθίκσλ
αλά πνιηηεία.

δηαηξνθή θαη νηθνινγηθό απνηύπσκα
…ε ηξνθή επζχλεηαη
γηα ην 22-30% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο
θαζψο ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχλ ελέξγεηα
θαη έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν

(α) ζην πεξηβάιινλ

•
•
•
•

ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ,
ΓΙΑΚΙΝΗΗ,

 Τ  Κ Δ Τ Α  Ι Α θαη

(β) ζηελ νηθνλνκία: ρξήκα, ελέξγεηα, λεξφ, ζθνππίδηα
ην πξνζσπηθό δηαηξνθηθό νηθνινγηθό απνηύπσκα έρεη
κεγαιύηεξε αμία απφ ηηο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηελ πεγή θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο (ειηαθή, πβξηδηθφ απηνθίλεην), ή ην είδνο ησλ κεηαθηλήζεσλ (π.ρ.
αεξνπνξηθφ ηαμίδη)
ΘΤΜΖΘΔΙΣΔ:

κεηαθνξέο θαη νηθνινγηθό απνηύπσκα
Μεηαθνξά ηξνθίκσλ: 1,7% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο
(πεξίπνπ ην 1/3 ηων μεηαθορών αγαζώλ ζρεηίδεηαη κε ηξόθηκα).

Μία ηξνθή ηαμηδεχεη
ηνπιάρηζηνλ 500 km γηα λα θηάζεη ζην πηάην ζνπ θαη
ηνπιάρηζηνλ 2.000 km, αλ είλαη εηζαγφκελε (Η.Π.Α. 4.000-5.000km)
!Π.ρ. ζηελ Αγγιία, ην 40% ησλ ηξνθίκσλ
(95% ησλ θξνχησλ θαη 50% ησλ ιαραληθψλ ) πνπ θαηαλαιψλνληαη, εηζάγεηαη!

Καηαλαισηέο ηαμηδεχνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηξνθή
+ ↑ ρξήζε απηνθηλήηνπ
[ π.ρ. νηθνγελεηαθά ςψληα 1 εβδνκάδαο: 70.000 km (Απζηξαιία, 2008),
ελψ ν κέζνο Άγγινο ηαμηδεχεη πεξίπνπ 217km/έβδνκαδα κε ην ακάμη
γηα λα ςσλίζεη ηξφθηκα, ζπλήζσο ζε κεγάια ζνχπεξ κάξθεη]

ΗΠΑ: (O'Connell M et al, J Am Diet Assoc. 2011)

ηξνθνρηιηόκεηξα (food miles)
Απφζηαζε πνπ δηαλχνπλ ηα ηξφθηκα
απφ ην ηφπν παξαγσγήο ζηνλ ηφπν θαηαλάισζεο.
Βξεηαλφο θαζεγεηήο London’s City University Tim Lang
Έδαθνο, λεξό → αεξνπιάλν, πινίν, ηξέλν, απηνθίλεην → πηάην

•
•
•

Αλάπηπμε ζνχπεξ κάξθεη
Γηαθνξεηηθή επεμεξγαζία ηξνθίκσλ
Φζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ →
[Αγγιία. αιεία → Κίλα επεμεξγαζία → Αγγιία
θαηαλάισζε ςαξηνχ]

ΗΠΑ: ζεκαληηθφ φθεινο απφ κείσζε ηξνθ/ρηι
(Cleveland DA et al, Environ.Sc.Technol. 2011)

Αύξηση
τπουοχιλιομέτπων“food miles”

εζηηαηόξην γξήγνξνπ θαγεηνύ «Otarian», Λνλδίλν
Γίπια ζηα πηάηα ηνπ κελνχ αλαγξάθεηαη:
α. πξνέιεπζε
β. βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ή κε
γ. απνηύπσκα άλζξαθα ηνπ πξντόληνο (ελεξγεηαθό απνηύπσκα)
Επηινγή πειάηε αλ κε ην θαγεηό ηνπ ζα επηβαξύλεη ή όρη αθόκε
πεξηζζόηεξν ηνλ πιαλήηε.

Ννξβεγία: 76% ησλ θαηαλαισηώλ ηεο ζέινπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην απνηύπσκα άλζξαθα ησλ ηξνθίκσλ πνπ αγνξάδνπλ.

Ιαπσλία: πιεξνθνξία CO2 απμάλεη ηελ αμία ηνπ πξντφληνο
[Kimura A. et.al, Appetite, 2010]

ππεξθαηαλάισζε > ηξόθηκα ζηα απνξξίκκαηα
96 δηζεθαη. ιίξεο ζε ηξόθηκα ζηα απνξξίκκαηα ζηηο Ζ.ΠΑ/έηνο
27% ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγεηαη θαηαιήγεη ζηα απνξξίκκαηα
(33% ζηελ Αγγιία, 10-20% Γαλία)

18-20% είλαη θξέαο θαη γαιαθηνθνκηθά
Μεγάιε Βξεηαλία: εθζηξαηεία κε θεληξηθφ ζχλζεκα:
„Love Food, Ζate Waste‟(«Αγαπάμε ηο θαγηηό, μιζούμε ηη ζπαηάλη»)
Σα λνηθνθπξηά ρξεηάδνληαη ζρεδηαζηηθά εξγαιεία θαη ζπκβνπιέο
αγνξώλ ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνγελεηαθώλ γεπκάησλ
θαη ηελ κείσζε ηεο ζπαηάιεο. Βνεζεηηθά, ιεηηνπξγεί ν θαιχηεξνο
ζρεδηαζκφο θαζψο κεηώλεη, πηζαλφλ, ηε ρξήζε ηδησηηθήο κεηαθίλεζεο γηα
ηελ αγνξά αγαζώλ

“ελεξγεηαθό” απνηύπσκα
1 kg κ ν ζ ρ ά ξ η ηζνδπλακεί ζην νηθνινγηθφ απνηχπσκα πεξίπνπ

•
•
•
•
•
•
•
•

50
………...kg
παηάηεο

W.Pekny, Plattform Footprint

8
………...ιεπηά
ζε αεξνπιάλν
200
…………km
κε έλα κηθξφ απηνθίλεην

2000
…………km κε ηξέλν

Τρώκε
το Πετρέιαηο
& τολ Ακαδόληο!

10
………...kg
μχιν

6
..……….kg
ραξηί
45
…………κέξεο
ρξεζηκνπνίεζεο ελφο ε/π

400
…………κέξεο
ρξεζηκνπνίεζεο ελφο ε/π ‘πξάζηλεο ελέξγεηαο’

Καηαλαισηηθέο Οηθν-εηηθέηεο
ηξνθηθνύ απνηππώκαηνο ζε άλζξαθα
Σν ζπλνιηθφ απνηχπσκα ζε άλζξαθα γηα ηε κ π α λ ά λ α

είλαη 80

gr/ηεκ. θαη 480gr/kg

Μπαλάλα:
 θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ηξνθή, αλ θαη θαιιηεξγείηαη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά
απφ φπνπ θαηαλαιψλεηαη.
 θαιή επηινγή γηα αζιεηέο, γηα άηνκα κε πςειή αξηεξηαθή πίεζε θαη γηα φζνπο
θαζεκεξηλά αλαδεηνχλ έλα ελεξγεηαθφ top-up. .
3 θύξηνη ιόγνη πνπ νη κπαλάλεο έρνπλ κηθξή πεξηνρή θάιπςεο άλζξαθα ζπγθξηηηθά κε
ηε δηαηξνθηθή αμία πνπ παξέρνπλ:
• Αλαπηύζζνληαη ζην θπζηθό θσο ηνπ ήιηνπ > δελ απαηηνύλ ηελ ελέξγεηα ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
• Μεηαθέξνληαη κε πινία: αλά θηιό κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ εθπέκπνπλ κόλν ην 1%
ηνπ CO2 πνπ εθπέκπνπλ αληίζηνηρα ηα αεξνπιάλα
• Γελ απαηηνύλ ηδηαίηεξε ζπζθεπαζία

Φέξνπζα ηθαλόηεηα γεο θαη δηαηξνθή
Ζ γε έρεη ηελ ηθαλόηεηα έσο ζήκεξα λα παξάγεη επαξθή ηξνθή γηα
ην ζύλνιν ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ.
Καίρια ερωηήμαηα:

•
•

Γηατί ο σποσητησκός είλαη έλα τόσο κεγάιο παγθόσκηο
πρόβιεκα όταλ σπάρτεη άυζολε τρουή γηα όιοσς?
Τη ζα γίλεη στο κέιιολ?

παγθόζκηα αύμεζε πιεζπζκνύ

 Τ Ν Ο Λ

Α

Γ Δ Κ Α Δ Σ Ι Α 

Κ Α Ι

Π Ρ Ο Β Λ Δ Ψ Δ Ι 

παγθόζκηα αύμεζε πιεζπζκνύ
ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΤ ΥΡΔΙΑΣΖΚΑΝ
ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ
ΓΙΔΚΚΑΣΟΜΤΡΙΑ ΠΛΗΘΤΜΟΤ

1

2.000.000έηε

2

3 45 6

105έηε
30έηε
15έηε
12έηε
11έηε

Σν πξνζδφθηκν επηβίσζεο κε ηε βειηίσζε ηεο Ιαηξηθήο θαη ηεο Γελεηηθήο
Μεραληθήο πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ηα 120 έηε.
http://www.empeiria-dp.gr/infoequal.htm

ρσξηθή θαηαλνκή ηξνθίκσλ
Άληζε θαηαλνκή ηξνθίκσλ
(ιφγσ έιιεηςεο θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, ρξεκάησλ)

•
•

Οη ρψξεο πνπ έρνπλ πιεφλαζκα ηξνθήο, ππεξθαηαλάισζε
→ παρπζαξθία (ππνιείκκαηα ζηα ζθνππίδηα) ( Α Τ Σ Ο Κ Σ Ο Ν Ι Α )
Οη ρψξεο πνπ έρνπλ έιιεηκκα ηξνθήο
→ πείλα, αζηηία, ιηκφο

(ΛΙΜΟΚΣΟΝΙΑ)

Πεξίπνπ 2 δηζ. άηνκα ππνζηηίδνληαη (20-30%)
Πην ζπρλέο ειιείςεηο:
ζίδεξν, ηώδην, βηηακίλε A θαη πξσηεΐλε/ζεξκίδεο

Ο θύθινο… ην πξόβιεκα ?
Ζ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ
νδεγεί ζε πείλα θαη
θηώρεηα.
Ζ πείλα θαη ε θηώρεηα
νδεγνύλ ζηελ αύμεζε
ηνπ πιεζπζκνύ.
Οη αιιειεπηδξάζεηο ηεο
θηώρεηαο, ηνπ
ππεξπιεζπζκνύ θαη ε
πεξηβαιινληηθή
επηβάξπλζε
επηδεηλώλνπλ ην
θαηλόκελν ηεο πείλαο.

Αύμεζε
πιεζπζκνύ παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη γηα
λα ζπγθεληξψζνπλ πφξνπο

Πεξηβαιινληηθή
ππνβάζκηζε Οη πεγέο εμαληινχληαη φζν ν
πιεζπζκφο πνπ ρξεηάδεηαη
ηξνθή κεγαιψλεη

Πώς κπορούκε
λα στακατήσοσκε
αστόλ τολ θύθιο?

Φηώρεηα

Πείλα

κείσζε απνηππώκαηνο = δηαθνξεηηθή δηαηξνθή

• ιηγφηεξν θξέαο θαη δσηθά πξντφληα
• βηνινγηθά πξντφληα
• επνρηθά, ηνπηθά πξντφληα
• ‘fair trade’
W.Pekny, Plattform Footprint

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
1_ΣΟΠΙΚΖ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ-ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

σθειεί ηελ ηνπηθή νηθνλνκία αιιά θαη
ην παγθφζκην πεξηβάιινλ
Βαζηθή πξνυπφζεζε εθαξκνγήο κηαο ηέηνηαο
αγξνηηθήο πνιηηηθήο, ζε εζληθφ, αιιά θαη ζε
πιαλεηηθφ -θπξίσο- επίπεδν, είλαη ε
δηακφξθσζε κηαο βαζηάο "νηθνινγηθήο
ζπλείδεζεο" ζηνπο παξαγσγνύο θαη ζηνπο
θαηαλαισηέο αιιά θαη ε κεηαβνιή ηνπ
παξαγσγηθνύ-θαηαλαισηηθνύ κνληέινπ θαη
ηξφπνπ δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο πιαλεηηθήο
θνηλσλίαο
Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. (2078/92)

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
2_ ΑΓΟΡΑΔ „ΣΟΠΙΚΖ‟ ΣΡΟΦΖ

Καηαλάισζε ηνπηθψλ πξντφλησλ > ηξνθνρηιηνκέηξσλ (100 or 250 miles)
 ηηκή
↑ δηαηξνθηθή επάξθεηα (επηζηηηζηηθή αζθάιεηα)
↑ πνηθηιφηεηα

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
2_ΑΓΟΡΑΔ „ΣΟΠΙΚΖ‟ ΣΡΟΦΖ

•
•
•
•
•

νη κεηαθεξφκελεο ηξνθέο έρνπλ βαζηθέο απψιεηεο ζε βηηακίλεο A, B, C, E
θαη αληηνμεηδσηηθά
νη έηνηκεο θνκκέλεο ζαιάηεο ή ηα πξν-ςεκέλα ηξφθηκα: θησρά ζε
βηηακίλεο, πην πινχζηα ζε ζεξκίδεο
↑ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο
άζθεζε πίεζεο ζηα ζνχπεξ κάξθεη λα πνπινχλ ηνπηθά πξντφληα λα
δηακνξθψλεηαη ην αγξφθηεκα σο δσληαλφο νξγαληζκφο θαη κάιηζηα
πξνζαξκνζκέλνο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο
δηαθάλεηα θαη δηθαηνζχλε ζηηο επηδνηήζεηο

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
2_ΑΓΟΡΑΔ „ΣΟΠΙΚΖ‟ ΣΡΟΦΖ

Σππηθφ γεχκα Κπξηαθήο
(απφ ηελ ηνπηθή/ιατθή αγνξά)

Σππηθφ γεχκα Κπξηαθήο
(απφ ζνύπεξ κάξθεη)

1 kg παηάηεο (ηνπηθό, βαλ)
1,5 kg αξλί (ηνπηθό, βαλ)
500 gr καξνύιη (ηνπηθό, βαλ)
500 gr θαξόην (ηνπηθό, βαλ)

1 kg παηάηεο (απη-ην)
1,5 kg αξλί (Νέαο Ζειαλδία, πινίν/απη-ην)
200 gr θαζόιηα (Κέλπα, αεξ-λν/απη-ην)
500 gr θαξόην (απη-ην)

ΤΝΟΛΟ: 120 km, 0,168 kg CO2

ΤΝΟΛΟ: 40.000 km, 3,12 kg CO2

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
3_ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΚΡΔΑ & ΕΧΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (αιιαληηθά, απγά, γαιαθηνθνκηθά)

Κξέαο & γαιαθηνθνκηθά: πεξηζζφηεξν ελεξγνβφξα
(18% παγθ.εθπ CO2)
1) ζηελ εθηξνθή γίλεηαη ζπαηάιε λεξνύ ( > 100
θνξέο # θπηά) θαη δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο
πνζφηεηεο αεξίσλ (CO2, κεζάλην)

2) θνζηίδνπλ αθξηβά ζε ελέξγεηα > 8 θνξέο #
θπηά θαη ζε εθηάζεηο γεο)
3) αζθνχλ πηέζεηο ζην παγθόζκην ζύζηεκα
ηξνθίκσλ
4) ε κεγάιε θαηαλάισζή ηνπ επηβαξύλεη ηελ πγεία
θαη κεηώλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα.

1.350lt λεξφ γηα 1 kg ζηηάξη
16.000lt λεξφ γηα 1 kg κνζρ.
(αηνκηθφ κπάλην γηα 1 έηνο!)

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
3_ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΚΡΔΑ & ΕΧΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (αιιαληηθά, απγά, γαιαθηνθνκηθά)
χκθσλα κε έξεπλεο, ε Διιάδα έρεη πςειή θαηαλάισζε θξέαηνο, πνπ έρεη απμεζεί ηδηαηηέξσο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η Διιάδα θαηέρεη ηελ 11ε ζέζε παγθνζκίσο
ζηελ θαηαλάισζε κνζραξηνύ- αξθεηά πςειή αλ ζθεθηνχκε φηη είκαζηε ε

γελέηεηξα ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, πνπ παξαδνζηαθά πεξηιακβάλεη ειάρηζην
θξέαο.
ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΣΑΔΙ:

Έλαο ηξφπνο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο δσηθψλ πξντφλησλ είλαη
ε επηινγή ηεο λεζηείαο ζην εβδνκαδηαίν (2-3 κέξεο ηελ εβδνκάδα) θαη

εηήζην δηαηηνιόγην (κεξηθέο εβδνκάδεο ην ρξφλν).

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
3_ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΚΡΔΑ & ΕΧΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (αιιαληηθά, απγά, γαιαθηνθνκηθά)

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΣΑΔΙ:

•

ηνπιάρηζηνλ 3 γεύκαηα ηελ εβδνκάδα πνπ δελ πεξηέρνπλ θξέαο, φπσο ιαδεξά,
δπκαξηθά ή όζπξηα θαη 1 κέξα ηελ εβδνκάδα ρσξίο θξέαο θαη δσηθά πξντφληα

•
•

πξνηηκήζηε θξέαο από κηθξά δώα, θνηφπνπια ειεπζέξαο βνζθήο

πξνηηκήζηε ςάξηα πνπ δελ πξνέξρνληαη από ηρζπνηξνθεία θαη δελ είλαη είδνο
‘ππφ εμαθάληζε’

•
•

πξνηηκήζηε ιαραληθά, δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, ςσκί-άκπιν

θαηαλαιψζηε ηξόθηκα ρακειά ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
3_ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΚΡΔΑ & ΕΧΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (αιιαληηθά, απγά, γαιαθηνθνκηθά)

Έλαο θφζκνο ρσξίο θξέαο ζα ήηαλ πην πξάζηλνο απφ πνιιέο απφςεηο:

•

ιηγφηεξεο θαιιηέξγεηεο, πεξηζζφηεξα δάζε κε- ζεσξεηηθά- πεξηζζφηεξε
βηνπνηθηιφηεηα,

•
•
•

ιηγφηεξεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
ιηγφηεξε γεσξγηθή ξχπαλζε,
ιηγφηεξε δήηεζε γηα γιπθφ λεξφ.

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
3_ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΚΡΔΑ & ΕΧΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (αιιαληηθά, απγά, γαιαθηνθνκηθά)

Οη ρνξηνθάγνη ζεσξνχλ παηέξα ηεο ρνξηνθαγίαο ην δηάζεκν εθπξφζσπν
ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζθέςεο Ππζαγφξα, ν νπνίνο φρη κφλν απέθεπγε ηελ
θαηαλάισζε θξέαηνο, αιιά απέθεπγε λα βιέπεη ηνπο θξενπψιεδεο θαη ηνπο
κάγεηξεο. Μάιηζηα θήξπηηε ηελ απαγφξεπζε ηνπ ζαλάηνπ ησλ δψσλ.

Π α γ θ ό ζ κ η α θ π η ν θ α γ ί α ! ! ! Γέξκα, καιιί, γάια, απγά???
ΛΤΗ: Οξγαληθά παξαγφκελν θξέαο, πνπιεξηθά ειεπζέξαο βνζθήο: ιηγφηεξεο
νξκφλεο, ρεκηθά, απφβιεηα, βαλαπζφηεηα

ην θξέαο ζα πξέπεη λα είλαη ιίγν θαη θαιό

εθπνκπή CO2
CO2

Κξέαο θαη πξντόληα θξέαηνο

http://www.usda.mannlib.cornell.edu/
θαη http://www.nass.usda.gov/

Βνδηλό θξέαο ρ 4-8 ζε ζρέζε κε ρνηξηλό, θνηόπνπιν

Γάια
Βνύηπξν

Σπξί
Απγό
Λαραληθά, παηάηα
Αιεύξη
Γεκεηξηαθά, ζηηεξά

Φσκί
Θαιαζζηλά (αζηαθόο, θαξαβίδα ≠ κύδηα)
Φάξηα (πιαηύςαξν= θνηόπνπιν, ρνηξηλό ≠ κπαθαιηάξν)

% εθπνκπέο CO2 ησλ λνηθνθπξηώλ ζηηο Ζ.Π.Α.

Weber, C. and H. Matthews, 2008
http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract/cgi/esthag/2008/42/abs/es702969f.html

αλάιπζε απνηππώκαηνο CO2 *
*δηαθνξεηηθά εθπεκπφκελα αέξηα απφ δηάθνξεο νκάδεο ηξνθίκσλ

Weber, C. and H. Matthews, 2008
http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract/cgi/esthag/2008/42/abs/es702969f.html

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
4_ Κ Α Σ Α Ν Α Λ Χ  Ζ „ Δ Π Ο Υ Ι Κ Ζ  ‟ Σ Ρ Ο Φ Ζ 

Καηαλάισζε επνρηθψλ πξντφλησλ:  νηθ.απνη.
Γηαηξνθή ελαξκνληζκέλε κε επνρέο
Φξέζθν → πην λφζηηκν, πην πγηεηλφ, πην θζελφ, θαιχηεξν άξσκα
Δγρψξην πξ. ≠ φρη ηαμίδη κε αεξνπιάλν + απνζήθεπζε

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
5_ΛΙΓΟΣΔΡΑ ΚΟΤΠΙΓΙΑ

•

Δπηινγή ηξνθίκσλ κε κηθξόηεξε/ιηγόηεξε ζπζθεπαζία γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ απνβιήησλ

•

Σξφθηκα κε ιηγφηεξε (ή θαη κεδεληθή) θαη πην νηθνινγηθή
ζπζθεπαζία

•
•
•
•

Απνθπγή πνιχ επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ (θνλζέξβεο ή θαηεςπγκέλα)
Κνκπνζηνπνίεζε απνξξηκκάησλ
Όρη ζπαηάιε θαγεηνύ
Χκά ηξόθηκα ??

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
6_ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

 Οηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο
 ιηπαζκάησλ, ρεκηθψλ, θπηνθαξκάθσλ, αεξίσλ ζεξκνθεπίσλ (↓ 15 - 28%)
 40-45% ιηγφηεξε ελέξγεηα παξαγσγήο
Διιάδα: 80% βηνινγηθά εηζάγνληαη!

•
•
•

31% κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα, ↑ θέξδε
Τγεία ηνπ εδάθνπο (ζπγθξαηεί 15-20%πεξηζ. λεξφ), λεξνχ
Παξαγσγή πςειήο αμίαο ηξνθίκσλ, δειαδή ηξφθηκα πνπ κεηαδίδνπλ
δσηηθφηεηα ζηνλ άλζξσπν

Η βηνινγηθή γεσξγία είλαη:
πην πγηήο θαη αζθαιέζηεξνο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο
θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζίγνπξα απνβαίλεη πην πξνζνδνθφξα, γεγνλφο
θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηνπο ζεκεξηλνχο θαηξνχο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

•
•

(Nature 2011)

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
6_ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Η θαιιηέξγεηα βηνινγηθψλ πξντφλησλ

•
•

πξνζηαηεύεη ηνλ θαηαλαισηή θαη ην πεξηβάιινλ,
απνθαζηζηά ηε βηνινγηθή πνηθηινκνξθία θαη γνληκφηεηα ηνπ

εδάθνπο είλαη πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά απνδεθηφ

•

ρξεζηκνπνηεί

ήπηεο

ελαιιαθηηθέο

κεζόδνπο

θαιιηέξγεηαο,

ζηεξηγκέλεο ζηε βηνινγηθή πνηθηινκνξθία θαη ζε θηινπεξηβαιινληηθά
κέζα θπηνπξνζηαζίαο θαη ιίπαλζεο, αμηνπνηψληαο ηφζν ηα ζεκεξηλά

ηερλνινγηθά κέζα, φζν θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο.

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
7_ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑ ΑΙΧΝΑ

Σν κειινληηθφ αγξφθηεκα απηνχ ηνπ αηψλα ζα βαζίδεηαη πηζαλψο:

•
•
•
•
•
•
•
•

ζε επηιεγκέλεο αλζεθηηθέο πνηθηιίεο θπηψλ,
έμππλα απηφκαηα ζπζηήκαηα γηα άξδεπζε θαη ιίπαλζε,

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνχ,
κεησκέλε ρξήζε αγξνρεκηθψλ,
νξγαληθή ιίπαλζε,

βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε παξαζίησλ,
επαλαρξεζηκνπνίεζε απνβιήησλ,
αμηνπνίεζε κεηεσξνινγηθψλ κεηξήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ θιπ.

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
7_ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑ ΑΙΧΝΑ
Μεηαθνξά ηνπ νηθνινγηθνχ θφζηνπο/βάξνπο απφ ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ →
θαηαλαισηέο

Η νινθιεξσκέλε γεσξγία ηνπ κέιινληνο ζα ζπλδπάδεη παιηέο δνθηκαζκέλεο
κεζφδνπο θαη πςειή ηερλνινγία.

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
8_„ΑΤΘΔΝΣΙΚΑ‟ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (Π.Ο.Π. & Π.Γ.Δ.)

Ζ παξαγσγή απζεληηθώλ πξντόλησλ θαη ε ηήξεζε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο,
απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δόξαηνο ηεο λέαο δηαηξνθηθήο πνιηηηθήο δηπισκαηίαο,  βηψζηκε θαηαλάισζε, πγηεηλή θαη νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξάο 
επδσία θαη επεκεξία ηεο θνηλσλίαο.
Η έλλνηα ηεο απζεληηθόηεηαο θαη ηεο εληνπηόηεηαο  ζεκαληηθή γηα ηε
βησζηκόηεηα, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο, ηελ ελίζρπζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηόηεηα.
Η παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε ηνπηθώλ, βηνινγηθώλ, επνρηθώλ θαη γλήζησλ
πξντόλησλ ζηνλ ηόπν παξαγσγήο (απφ θαηνίθνπο αιιά θαη απφ γαζηξνλνκηθφ
ηνπξηζκφ) κεηώλεη ην θόζηνο κεηαθνξάο &ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία,
ζπλνιηθά 93 Διιεληθά Πξντόληα Π.Ο.Π θαη Π.Γ.Δ: 27 ειαηόιαδα θαη 10
επηηξαπέδηεο ειηέο, 21 ηπξηά, 26 θξνύηα – ιαραληθά – μεξνί θαξπνί – όζπξηα, 9
ινηπά.

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
9_ΑΓΟΡΑΔ „ΣΙΜΙΑ‟ ΣΡΟΦΖ

•

Γηάζεκα ηξφθηκα: ηζάη, θαθέο, κπαλάλα, θαθάν γηα ζνθνιάηα,

εηζάγνληαη

•
•

Φζελή εξγαζία, ακνηβή ησλ εξγαηψλ
Δπηινγή δηθαηφηεξνπ εκπνξίνπ

ην πξαγκαηηθό θόζηνο ηεο θζελήο ηξνθήο
Φζελφηεξν
θαγεηφ

Πφιεκνο
ηηκψλ super
markets

Τπνβάζκηζε
πεξηβάιινληνο
- δψσλ

Πρ. Φπηνθάξκαθα:

 παξάζηηα + κφιπλζε πδξνθφξνπ νξίδνληα + ↑πνζ. λεξφ → θαζαξηζκφο λεξνχ
(θνζηίδεη αθξηβά, ππνινγηζκό ζην θόζηνο ησλ θζελώλ ηξνθίκσλ)

 δελ ζπκβαίλεη → αθξηβαίλεη ην λεξφ ή θαηαλάισζε κνιπζκέλνπ)

 Φάξκεο εθηξνθήο: κόιπλζε πνηακώλ, ξεκάησλ, ζαιαζζώλ
 Όρη „πξάζηλν μέπιπκα‟: νηθνινγηθό πεξηηύιηγκα
 Δπηδνηήζεηο: ιαλζαζκέλε αμηνπνίεζε

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
10_ΓΙΝΔ ΜΔΛΟ Δ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ

Πξνζπάζεηα γηα λα πεηζηνχλ δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, θπβεξλήζεηο,
δηεζλείο νξγαληζκνί γηα θαιχηεξε, δηθαηφηεξε, αζθαιέζηεξε
θαηαλνκή ηξνθήο

•

freegans: free-vegan (N.Y.):παγθφζκην θίλεκα ελάληηα ζηε
ζπαηάιε θαη ηνλ θαηαλαισηηζκφ (trash tours)

•

Slow food

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο
11_ΓΙΚΟ ΟΤ ΚΖΠΟ…

•
•
•
•
•

Φχηεςε ηα δηθά ζνπ θξνχηα θαη ιαραληθά
Σα θζελφηεξα βηνινγηθά θαη ηνπηθά ηξφθηκα
 ελέξγεηα, απφβιεηα, κεηαθνξά, ζπληήξεζε, ζπζθεπαζία
Μεδεληθφ ελεξγεηαθφ απνηχπσκα
Γνπιεχνπλ επλντθά νη θπζηθνί θχθινη

„ ζ ν θή ‟ δηαηξνθηθή επηινγή
Σνπηθή δηαηξνθή:
 εθπνκπψλ αεξίσλ 1.000 km απη.

•

•
•

αιιαγή 1κ/εβδ δηαηξνθή κε θξέαο,
γαιαθηνθνκηθά → θνηφπνπιν, ςάξη,
ιαραληθά

Αλ γίλεη πεξηζζόηεξε ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή  = 8.000 Km/έηνο
Απφ πνχ πξνέξρεηαη ε ηξνθή ζνπ είλαη ζρεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή
δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά/επηινγή, αιιά ην ηη θαηαλαιώλεηο ηειηθά (είδνο,
κνξθή θαη επεμεξγαζία ηξνθήο) είλαη πνιχ πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο απφ
νηθνινγηθή καηηά

‘Αλεζηξακκέλε ππξακίδα ηξνθίκσλ‟
Η ζρεηηθή ελέξγεηα πνπ επελδχεηαη ζε θάζε νκάδα ηξνθίκσλ αληαλαθιά ην
αληίζεην απφ φηη ηξψκε ηειηθά. Σν λα ηξέθεζαη ζσζηά δελ ζπλεπάγεηαη φηη απαηηεί
πεξηζζφηεξε ελέξγεηα…ην αληίζεην κάιηζηα: ην λα ηξέθεζαη ιαλζαζκέλα απαηηεί!

Ά ι ι α πν π β ν ε ζνύλ

•

Γηαδηθηπαθά εξγαιεία γηα θαηαλαισηέο
πρ http://www.simplesteps.org/eat-local (NRDC: Ακεξηθάληθν πκβνχιην Πξνζηαζίαο
Φπζηθψλ Πφξσλ)

+ Household Savings Calculator + Calculator of Waterfootprint
Bertz’s water footprint = 2748 m 3 / year

The water footprint calculators are under copyright:
© 2005 Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain and Mesfin M. Mekonnen

Ά ι ι α πν π β ν ε ζνύλ

•

Γηαδηθηπαθά εξγαιεία γηα θαηαλαισηέο
πρ http://myfootprint.org/en/visitor_information/

Bertz’s ecological footprint = 2,1 πλανήηες / year (αν ήηαν οι καηαναλωηές ζαν εμένα)

πρέπει μείωζη αποησπώμαηος !!!!!!
(http://myfootprint.org/en/take_action/reduce_your_footprint/)

The ecological footprint calculators are under copyright:
© Center for Sustainable Economy

επί ι ν γνο
(α) Πξνώζεζε πξνηύπσλ θαηαλάισζεο θαη κνληέισλ παξαγσγήο
ηα νπνία λα κεηψλνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη λα
ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο,

 Εθπαίδεπζε (πξνζρνιηθή ειηθία!), Τ.Α., Δηππνπξγηθέο Επηηξνπέο
Πρ: «ζρνιηθά γεύκαηα ζηελ Ιηαιία»:
67,5% βηνινγηθά, 26% ηνπηθά, 14% fair trade, 2% θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί
[The School Meal Revolution in Rome, Environment and Planning, 2009]

επί ι ν γνο
(β) ηξνθή επαγγεικαηηθώλ ζρνιώλ πξνο ηε βησζηκόηεηα
ρνιέο «αθηεξσκέλεο» ζηε βησζηκφηεηα:
πρ

-βηώζηκε δηαρείξηζε (sustainable management) [MBA Programms Go Green]
-«θηιηθφο

ζην

πεξηβάιινλ

φξθνο»

αληίζηνηρνο

κε

φξθν

Ιππνθξάηε

[greencampus.harvard.edu]

-Net Impact. 200 παξαξηήκαηα-15.00 κέιε [netimpact.org]
ζθνπφο: ελζάξξπλζε γηα πξάζηλε θαηλνηνκία+ πξνψζεζε βησζηκφηεηαο
ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ+ ζεκηλάξηα ζε εηαηξείεο

επί ι ν γνο
(γ) Αλάπηπμε κηαο πιεξέζηεξεο θαη θαιύηεξεο θαηαλόεζεο ηνπ

ξόινπ ηεο θαηαλάισζεο θαη πψο απηφ λα επηθέξεη πεξηζζφηεξν
βηψζηκνπο ηξφπνπο θαηαλάισζεο” [Agenda 21, 1992].
πρ

έληαμε ηνπ ξόινπ ηεο βησζηκόηεηαο ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ησλ δηαηηνιφγσλ, ηερλνιφγσλ δηαηξνθήο
θαη φισλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ «βγάδνπλ»
απφθνηηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθηθή αιπζίδα

ζπζηάζεηο γηα ην κέιινλ

•
•

•
•

Να εληζρπζνύλ θαη λα ζπζηεκαηνπνηεζνύλ νη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηηο
εθπνκπέο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ηξνθίκσλ.
Αλάπηπμε κηαο πξόηππεο κεζόδνπ γηα ην απνηύπσκα ηνπ άλζξαθα ζε
ζπλεξγαζία κε δηεζλείο πξσηνβνπιίεο.

Έλαξμε πηινηηθώλ έξγσλ γηα λα εληνπίζνπλ ηα θελά ηεο γλώζεο, θαη
λα ειεγρζεί ε κεζνδνινγία γηα ην απνηχπσκα ηνπ άλζξαθα γηα θάζε κηα
νκάδα πξντφλησλ.
Γεκηνπξγία ελόο αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ ηνπ νπνίνπ θαζήθνλ είλαη λα
ειέγρεη ηηο εθπνκπέο άλζξαθα ησλ ηξνθίκσλ

«εξγαιεία κέηξεζεο»

•
•

•
•

Να εληζρπζνύλ θαη λα ζπζηεκαηνπνηεζνύλ νη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηηο
εθπνκπέο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ηξνθίκσλ.
Αλάπηπμε κηαο πξόηππεο κεζόδνπ γηα ην απνηύπσκα ηνπ άλζξαθα ζε
ζπλεξγαζία κε δηεζλείο πξσηνβνπιίεο.

Έλαξμε πηινηηθώλ έξγσλ γηα λα εληνπίζνπλ ηα θελά ηεο γλώζεο, θαη
λα ειεγρζεί ε κεζνδνινγία γηα ην απνηχπσκα ηνπ άλζξαθα γηα θάζε κηα
νκάδα πξντφλησλ.
Γεκηνπξγία ελόο αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ ηνπ νπνίνπ θαζήθνλ είλαη λα
ειέγρεη ηηο εθπνκπέο άλζξαθα ησλ ηξνθίκσλ

έλαο θαιύηεξνο θόζκνο είλαη εθηθηόο-ζπλνπηηθά
W. P e k n y ( P l a t t f o r m F o o t p r i n t ) : 6 Κ Α Ν Ο Ν Δ 




Αεξνπνξηθή κεηαθνξά – Ξεράζηε ην!
Ληγόηεξε ρξήζε απη/ησλ! (αξγή νδήγεζε, πνηέ κόλνη, θαηάιιεια
θαύζηκα, κεηαθίλεζε κε Μ.Μ.Μ.!)



Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνύ (θπζηθώλ πόξσλ, νηθνινγηθέο
καγεηξηθέο ζπλήζεηεο, εκθηαισκέλν 500 θνξέο πην αθξηβό)



Δμππλόηεξε θαηνίθεζε: (ζεξκνκνλσηηθά, ιηγόηεξα m2, αλαλεώζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο,)



Μηθξόηεξε θαηαλάισζε θξέαηνο θαη δσηθώλ πξντόλησλ –
πξνηηκήζηε βηνινγηθά, επνρηθά, ηνπηθά)



Ιζνξξνπεκέλε θαηαλάισζε, ζνθή δηαηξνθηθή επηινγή (ρύκα
πξντόληα)

PDF:
http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/Personal%20Behavior%20Change%20Pekny.pdf

νη επηινγέο καο κπνξνύλ λα ζώζνπλ ηνλ πιαλήηε
Οη επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο
πιαλεηηθήο θνηλσλίαο πξέπεη λα
πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηξνθέο
πεξηζζόηεξν πγηεηλέο, ζξεπηηθόηεξεο,
γεπζηηθόηεξεο
Δίλαη αλαγθαία, φζν πνηέ πιένλ, ε
θαιιηέξγεηα ησλ ζπλζεθώλ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ λόκηκσλ θαλόλσλ ζηνλ
ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ
θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ, πέξα απφ
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ
πξντφλησλ

νη επηινγέο καο κπνξνύλ λα ζώζνπλ ηνλ πιαλήηε

•
•
•

•
•

δηαηξνθηθή δεκνθξαηία

πεξηβαιινληηθή δεκνθξαηία

νθή αμηνπνίεζε πφξσλ
Δίλαη ε επαηζζεζία ή ε ελζπλείδεζε
πνπ ζα καο βνεζήζεη λα δηαθξίλνπκε
ηηο επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ καο ζηνλ
πιαλήηε θαη ζηελ πγεία καο.
Τπεύζπλνη πνιίηεο- εμπγίαλζε ηεο γεο
„ζθέςνπ ζθαηξηθά δξάζε ηνπηθά‟.

Κ α λ ο ί π λ α ν ή ηε ς ε ί ν α ι δ ύ ζ κ ολ ο ν α β ρ ε θο ύ ν

