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Τρόφιμα – Επισκόπηση 

Ακολουθεί μια επισκόπηση του Συστήματος Τροφίμων. Για να 
μάθετε περισσότερα, κατεβάστε τις δραστηριότητες κριτικής 
σκέψης, τα εργαστήρια και τις παρουσιάσεις και μελετήστε τον 
Οδηγό Δράσης για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να 
βοηθήσετε.  
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Εισαγωγή  

Υπάρχει αρκετή τροφή στον πλανήτη για να 
φάνε όλοι. Ωστόσο, 1 στα 9 1   άτομα 
υποφέρουν από την πείνα και η 
πλειονότητά τους εργάζονται για να 
παράγουν τρόφιμα. Γιατί συμβαίνει αυτό;  

Δεν έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση στην 
τροφή και αυτές οι ανισότητες έχουν 
αυξηθεί. Το σύστημα εμπορίας τροφίμων 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς 
εκατομμύρια μεμονωμένοι αγρότες μικρής 
κλίμακας δεν μπορούν να ανταγωνιστούν 
με τις βιομηχανικές μεθόδους καλλιέργειας, ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
αγοράσουν τρόφιμα για να συμπληρώσουν αυτά που καλλιεργούν. Η κρατική χρηματοδότηση 
πηγαίνει συχνά σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις αγροκτημάτων, ενώ μικρής κλίμακας αγρότες 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της «αρπαγής της γης» (όπου η γη υφαρπάζεται από πιο ισχυρές 
επιχειρήσεις ή κυβερνήσεις, μακριά από αυτούς). Άλλα προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και 
οι συγκρούσεις, οδηγούν τους ανθρώπους μακριά από τη γη τους. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των 
ανθρώπων που δεν έχουν να φάνε έχει αυξηθεί. 

Το Προβληματικό Σύστημα Τροφίμων 

Όταν τρώμε, δεν σκεφτόμαστε πάντα πώς φτάνει το φαγητό στο πιάτο μας. Ωστόσο, υπάρχει ένα 
πολύ περίπλοκο σύστημα από την καλλιέργεια και την παραγωγή, μέχρι τη διαπραγμάτευση των 
τροφίμων, που δεν λειτουργεί πια προς το συμφέρον του λαού ολόκληρου του κόσμου. Το 
σύστημα τροφίμων είναι προβληματικό και είμαστε όλοι μέρος του. 

Το σημερινό σύστημα τροφίμων, οι περιβαλλοντικές κρίσεις και οι συγκρούσεις τώρα 
αντιστρέφουν δεκαετίες προόδου για την αντιμετώπιση της πείνας. Η κλιματική αλλαγή και τα 
χημικά λιπάσματα, που προωθούνται από μεγάλες εταιρείες τροφίμων, κάνουν τη γη μη 
καλλιεργήσιμη. Η άνοδος και η διακύμανση των τιμών των τροφίμων, καθώς και ο αυξανόμενος 
κίνδυνος για «κρίσεις» θα έχουν ως αποτέλεσμα εκατομμύρια περισσότερους πεινασμένους 
ανθρώπους, αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και μοιράζουμε τα τρόφιμα. Οι 
άνθρωποι που υποφέρουν από την πείνα, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, θα 
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πρέπει να είναι σε θέση να έχουν τα τρόφιμα που παράγουν και όχι να απομακρύνονται από τη γη 
τους. Για να συμβεί αυτό, όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο σύστημα των τροφίμων – 
συμπεριλαμβανομένων εσάς και εμένα – θα πρέπει να γνωρίζουν τα ζητήματα αυτά και να 
αναλάβουν δράση για να βοηθήσουν στην αλλαγή. 


	Τρόφιμα – Επισκόπηση
	Εισαγωγή
	Το Προβληματικό Σύστημα Τροφίμων


