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Τρόφιμα – Οδηγός Δράσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Josephine Alad-Ad είναι 47 χρονών και κατοικεί στο Sitio 
Martinao, στην Alamada, στο νησί Mindanao στις 
Φιλιππίνες. Φωτογραφία Tessa Bunney. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή  
 
Πολλοί άνθρωποι παίρνουν το φαγητό που τρώνε 
δεδομένο. Δεν σκέφτονται το ταξίδι που κάνει το φαγητό 
για να φτάσει από το χωράφι στο οποίο καλλιεργείται στο 
τραπέζι τους. Πού καλλιεργήθηκαν τα τρόφιμα; Μήπως 
όλοι όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή τροφίμων 
λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο για την εργασία τους; 
 
Το μεγάλο ερώτημα είναι: γιατί 1 στους 9 ανθρώπους στον 
κόσμο πεινούν, όταν υπάρχει περισσότερο από αρκετό 
φαγητό για όλους; Η απάντηση είναι ότι η πείνα δεν 
υπάρχει μόνο λόγω της ξηρασίας, ή μιας κακής σοδειάς. 

 
Μια ολόκληρη σειρά αλληλένδετων παραγόντων σταματούν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο από το να έχουν να φάνε, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής της γης (όπου η γη των μικρών αγροτών 
υφαρπάζεται από μεγάλες επιχειρήσεις ή κυβερνήσεις), της κλιματικής αλλαγής, της έλλειψης επενδύσεων σε 
γεωργούς μικρής κλίμακας, της αύξησης των τιμών των τροφίμων και των συγκρούσεων. Αυτό που είναι 
εντυπωσιακό, είναι ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που υποφέρουν από την πείνα είναι οι 
άνθρωποι που παράγουν τρόφιμα, όπως οι γεωργοί, ενώ η πείνα επηρεάζει επίσης τους φτωχότερους 
ανθρώπους στις πλουσιότερες χώρες. Αν και έχουν υπάρξει βελτιώσεις, το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων 
είναι προβληματικό. Τώρα, ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το 
σύστημα των τροφίμων, χρησιμοποιήστε τους πόρους που συνοδεύουν αυτό τον οδηγό. Περιλαμβάνουν μια 
παρουσίαση σε PowerPoint και τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. 
 
Μπορείτε, παράλληλα, να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο των  Ηνωμένων Εθνών Zero Hunger. 
 
Ποιες προκλήσεις υπάρχουν; 
 
Επί του παρόντος, υπάρχει αρκετό φαγητό για να θρέψει όλο τον κόσμο, έτσι ώστε η κύρια πρόκληση είναι η 
μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην τροφή. Πράγματι, οι άνθρωποι που καλλιεργούν και παράγουν 
τρόφιμα θα πρέπει να είναι σε θέση να τρώνε αρκετά. Οι μικρής κλίμακας αγρότες στις φτωχότερες χώρες 
υποστηρίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους για να τρώνε στις χώρες τους και πέρα από αυτές. 
Χρειάζονται επενδύσεις, υποστήριξη και προστασία για τη γη τους. Θα πρέπει να διαχειρίζονται τις τιμές των 
τροφίμων. Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος πρέπει να αντιμετωπιστούν καθώς η γη γίνεται ολοένα και 
λιγότερο καλλιεργήσιμη. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν αν οι άνθρωποι, δεν έχουν 
επίγνωση των διασυνδέσεων μεταξύ αυτών και του προβληματικού συστήματος τροφίμων. Αυτό αφορά τους 
ανθρώπους τόσο των πλουσιότερων όσο και των φτωχότερων χωρών. 
 
Επομένως, επιλέξετε τις ενέργειές σας και δώστε ένα χέρι βοήθειας για να διορθώσετε το σύστημα. Και να 
θυμάστε, αν έχετε δικές σας ιδέες, γιατί να μην τις δοκιμάσετε; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/en/zerohunger/index.shtml#&panel1-1


 
 
 
 
Τι μπορείτε να κάνετε;  
1. Ενημερώστε: Πληροφορήστε τους άλλους για το 
προβληματικό σύστημα τροφίμων. Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι 
του συστήματος τροφίμων στο εργαστήριο για σκοπούς 
βοήθειας. 
 
2. Αναμεταδώστε: Προγραμματίστε δημιουργικές δράσεις για να 
ευαισθητοποιήστε το σχολείο και την κοινότητά σας. 
 
3. Επηρεάστε: Προβληματιστείτε για το πώς θα πείσετε τους 
ιθύνοντες για να αναλάβουν δράση.  
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1. Ενημερώστε  
Πληροφορήστε τους άλλους για το ζήτημα του προβληματικού μας συστήματος τροφίμων και διαδώστε το. 

• Μάθετε για το θέμα μέσα από την παρουσίαση, το 
παιχνίδι, το εργαστήριο και άλλες καμπάνιες για τα 
τρόφιμα που γνωρίζετε. 

• Καθορίστε ένα στόχο και μιλήστε με άλλους ανθρώπους 
γύρω σας. Για παράδειγμα, δεσμευτείτε να μιλήσετε για 
το σύστημα τροφίμων σε 10 ανθρώπους, οι οποίοι θα 
δεσμευτούν να μιλήσουν σε 10 άλλους. Αυτός είναι ένας 
απλός τρόπος για να αρχίσουν πολλοί άνθρωποι να 
μιλούν για το πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά. 

• Παίξετε το παιχνίδι στο εργαστήριο και δείξετε το βίντεο 
στους συμμαθητές σας. Ηγηθείτε μιας συζήτησης για τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα τροφίμων. 

 
 
2. Αναμεταδώστε  
Ευαισθητοποιήστε κόσμο. Αν οι άνθρωποι κατανοούν τα ζητήματα και αντιλαμβάνονται πόσο παθιάζεστε με 
αυτά, θα θέλουν περισσότερο να δραστηριοποιηθούν.  

• Οργανώστε μια συνέλευση στο σχολείο σας ή μια 
θεατρική παράσταση. Θα μπορούσατε να 
ντυθείτε είδη διατροφής, να σχεδιάσετε μια 
ψεύτικη «αρπαγή γης» ή να δείξετε ένα βίντεο 
που έχετε κάνει. 

• Βρείτε μια καμπάνια για τα τρόφιμα και 
σχεδιάστε τα μέτρα που θέλετε να πάρουν οι 
άνθρωποι. Ενδέχεται να υπάρχουν πολλές άλλες 
τοπικές ή εθνικές καμπάνιες στις οποίες να 
δηλώσετε συμμετοχή. 

• Προγραμματίστε μια μεγάλη εκδήλωση για τις 
ανισότητες των τροφίμων, όπως ένα πικνίκ ή ένα 
διεθνές φεστιβάλ τροφίμων, όπου θα εξηγήσετε το 
προβληματικό σύστημα τροφίμων, καλώντας 
όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε. Σχεδιάστε το πώς θα εμπλέξετε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ανθρώπους. 

Μια καμπάνια πικ-νίκ A GROW food, για σκοπούς 
ευαισθητοποίησης, στο Manchester του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Φωτογραφία: Oxfam GB  
 

Νέοι που συμμετείχαν στο γεγονός στο Manchester.  
Φωτογραφία: Oxfam GB  
 

Η καμπάνια για την αρπαγή γης, στο σχολείο Burntwood 
(Ηνωμένο Βασίλειο) 
Φωτογραφία: John McLaverty Oxfam GB 
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Περισσότερες Ιδέες για Δράση:  
• The UN Zero Hunger Challenge http://www.un.org/en/zerohunger/challenge.shtml 

• Spread the word about Generation Nutrition: http://www.generation-nutrition.org/en 

• Organise a Hunger Banquet: http://bit.ly/2ai5PCk 
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