3ν Λχθεην
Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο
Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ
Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο

Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:
Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2
Καινλφκνπ Έξε Α2
Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2
Μηραιηνχ Γέζπνηλα Α3

Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: Μαζηνπδάθε Λίηζα
ρνιηθό Έηνο: 2013-2014
1

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηελ παξαθάησ εξγαζία ζα αλαθεξζνύκε ζηελ ππεξθαηαλάισζε ,ζηελ πείλα θαη
ηνλ ππνζηηηζκό . Κπξίσο επηθεληξσζήθακε ζηα θαηαλαισηηθά πξόηππα, ηνλ ξόιν ηεο
δηαθήκηζεο, θαη γηα ην πώο ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο
καο . Σέινο γηα ην δηαηξνθηθό πξόβιεκα ηνπ πιαλήηε καο θαη ηα αίηηα ηεο πείλαο θαη
ηνπ ππνζηηηζκνύ.

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ
ειίδα 1 : Καηαλαισηηθά πξόηππα
ειίδα 2: Ιζηνξία ηεο δηαθήκηζεο θαη δηαθεκηζηηθά κέζα
ειίδα 3 : Η επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζηε θνηλσλία
ειίδα 4: Ο ξόινο ηεο δηαθήκηζεο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζύγρξνλνπ
θαηαλαισηηθνύ πξνηύπνπ
ειίδα 5-6:πκπεξάζκαηα
ειίδα 7-14:Η νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο
καο
ειίδα 15-16:Σν δηαηξνθηθό πξόβιεκα θαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο
ειίδα 17:Γηαηί νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη
δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο
ειίδα 18-19:

Πώο αληηκεησπίδνληαη ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη νη

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο
ειίδα 20:Η δηαηξνθή ζην δπηηθό θόζκν
ειίδα 20-23:Γηαγξάκκαηα
ειίδα 23-24:Γηαηξνθηθή θξίζε
ειίδα 25-27: Tα αίηηα ηεο πείλαο θαη ηνπ ππνζηηηζκνύ

2

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ- Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ
1.1 ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ
Από ηε πξώηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο νη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθεο θαη επηζπκίεο.
Απηό πνιιέο θνξέο κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλν, αθνύ νη επηζπκίεο καο κπνξεί λα κελ
πεγάδνπλ από ηηο αλάγθεο καο αιιά λα απνξξένπλ από ηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο.
Γηα παξάδεηγκα όηαλ ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη κηα αλάγθε ηνπ
ζύκθσλα κε ηελ κόδα ηόηε θαηαιήγεη λα πεξηθπθιώλεηαη από δηάθνξα άρξεζηα
πξντόληα-αληηθείκελα πνπ όκσο ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηα ζεώξεη
απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θαη ηελ έληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία, έηζη θαηαιήγεη λα
απνηειεί θαηαλαισηηθφ πξφηππν ζην ζύλνιν κηαο θνηλσλίαο.
Γηα παξάδεηγκα όπσο παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο
ησλ αλζξώπσλ απμάλνληαη ζε κεγάιν βαζκό, είηε γηαηί ηα έρνπλ αλάγθε είηε γηαηί
επεξεάδνληαη από ηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν. Πνην ζπγθεθξηκέλα ηα παιηά ρξόληα
νη άλζξσπνη επέιεγαλ ηνλ ξνπρηζκό ηνπο γηα λα δεζηαζνύλ, δειαδή δελ ηνπο έλνηαδε
ηη ζα θνξέζνπλ αξθεί λα πξνζηαηεύνληαλ από ην θξύν. ηε ζεκεξηλή επνρή όκσο νη
άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα κηκεζνύλ ν έλαο ηνλ άιινλ δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηα
ξνύρα ιόγσ κόδαο θαη όρη ιόγσ αλάγθεο.
Με ιίγα ιόγηα θαηαλαισηηθά πξόηππα ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ θαηαλαισηηθώλ
ζπλεζεηώλ κηαο θνηλσλίαο (δειαδή κε πνηνλ ηξόπν ηα κειή κηαο θνηλσλίαο
ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη πσο απηέο δηακνξθώλνληαη κέζα από ην πνιηηηζκό
θάζε θνηλσλίαο). Τπάξρνπλ δύν δηαρσξηζκνί όζν αθνξά ην θαηαλαισηηθό πξόηππν:
κπνξεί λα είλαη ζηαηηθόο, δειαδή λα κεηαβάιιεηαη κε αξγνύο ξπζκνύο ή λα είλαη
δπλακηθόο, δειαδή λα κεηαβάιιεηαη ζπλερώο .
Σν θαηαλαισηηθό πξόηππν επεξεάδεηαη από ηε δηαθήκηζε; Φπζηθά θαη
επεξεάδεηαη όπσο ζα αλαιύζνπκε θαη παξαθάησ ε δηαθήκηζε ζηε ζεκεξηλή επνρή
θαηέρεη πξσηαξρηθό ξνιό ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ.
1.1.1

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ

Η δηαθήκηζε πξσηνεθδειώζεθε ζηα αξραία αθόκα ρξόληα κέζα από ηελ
δσγξαθηθή θαη ηελ βξαρνγξαθία ζπειαίσλ. Η εκπνξηθή δηαθήκηζε δεκηνπξγήζεθε
κέζα από ηελ αλάγθε ησλ εκπόξσλ γηα πώιεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο. Οη πξώηεο
κνξθέο δηαθήκηζεο ήηαλ, θαηά ηελ θιαζζηθή επνρή, νη εθθσλήζεηο από ηνπο θήξπθεο
ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο, όπσο θαη νη επηγξαθέο έμσ από ηα πξαηήξηα θαη ηα
εξγαζηήξηα. ηε δηάξθεηα ηεο ξσκατθήο επνρήο ππήξραλ επηγξαθέο θαη αλαθνηλώζεηο
ζρεηηθά κε ηαβέξλεο, αλαγγειίεο ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ θ.α. ε όιν ηνλ Μεζαίσλα
επηθξαηεί ε δηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ κε θήξπθεο. Η ηππνγξαθία θαζώο θαη ε αιιαγή
ησλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ δνκώλ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο.
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1.1.2

ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

ηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρνπλ παξά πνιινί ηξόπνη γηα λα δηαθεκηζηεί έλα πξντόλ
. Μεξηθά από απηά είλαη:
1.Τηλεόραζη. Η ηειεόξαζε είλαη ν ηδαληθόο ζπλδπαζκόο εηθόλαο θαη ήρνπ .Γίλεη
ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ζεαηή λα δεη πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν
πξντόλ αιιά θαη κέζα από ηελ όκνξθε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ αληίζηνηρε κνπζηθή πξνηξέπεη ηνλ θαηαλαισηή ώζηε λα ην αγνξάζεη .
2.Περιοδικα-Εθημεριδες. Σα πεξηνδηθά θαη νη εθεκεξίδεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα
ζηνλ αλαγλώζηε λα δεη κηα πνην ιεπηνκεξή εηθόλα ηνπ πξντόληνο . Όηαλ ε εηθόλα
ζπλνδεύεηαη από έλαλ δηάζεκν πξόζσπν –πξόηππν επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηνλ
θαηαλαισηή ζην λα ην αγνξάζεη (π.ρ. όηαλ έλα δεπγάξη αζιεηηθά παπνύηζηα
θόξηνπληαη από έλαλ επώλπκν αζιεηή ηόηε νη αλαγλώζηεο – ζαπκαζηέο ηνπ ζπεύδνπλ
λα ην αγνξάζνπλ) .
3.Internet. Έλα ζύγρξνλν κέζσ δηαθήκηζεο πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα
θαηαιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ θαηαλαισηή. Μέζα από ην
internet ν θαηαλαισηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεη ,λα αγνξάζεη, λα ξσηήζεη ,αιιά θαη
λα πεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ. Σν βαζηθό ζηνηρεηό πνπ έρεη ην
internet είλαη όηη ππάξρεη κηα πην πξνζσπηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ εηαηξία θαη ζηνλ
θαηαλαισηή ,δηόηη ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα εθθέξεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ην πξντόλ,
αιιά θαη ε εηαηξία κέζα από ηηο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ην πξντόλ λα
θαιπηεξέςεη ηελ εηθόλα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο θάλνληαο ην αθόκα πην
αληαγσληζηηθό.
Σα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο έρνπλ ηνλ δηθό ηνπο ξόιν ζε απηή ηελ
δηαδηθαζία. Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (εηδήζεηο, δηαθεκίζεηο, ηειενπηηθέο ζεηξέο ,
ηαηλίεο) εμαξηώληαη από ηηο επηινγέο ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ σο επηρείξεζε κε
ζπγθεθξηκέλεο
νηθνλνκηθέο
θαη
θνηλσληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Δλδέρεηαη
ε
«πιεξνθόξεζε» πνπ παξέρεηαη λα επεξεάδεη άκεζα αιιά θαη έκκεζα έλα θνηλό κε
δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε από ηελ θνηλσληθή ηάμε από ηελ νπνία ην κέζν εμαξηάηαη
νηθνλνκηθά. Δληππσζηάδνπλ εηζάγνπλ ην εμαηξεηηθό, ην απξόζκελν, ζε θάζε ζπίηη, ζαλ
κηα θαζεκεξηλή εκπεηξία κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε ε πξαγκαηηθόηεηα λα θαηαληά
θαληαζίσζε. Σα πξόηππα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα Μ.Μ.Δ. αλαπαξάγνληαη παζεηηθά
από ηε δηαθήκηζε.
1.2 Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ζθνπόο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή ώζηε λα θαηαιήμεη
ζηελ αγνξά ηνπ . Η δηαθήκηζε ρσξίδεηαη ζηελ άκεζε θαη ζηελ έκκεζε. Άκεζε είλαη ε
δηαθήκηζε ηεο νπνίαο ην κήλπκα είλαη μεθάζαξν ,δειαδή καο παξνπζηάδεη απηό πνπ
ζέιεη λα πνπιήζεη ρσξίο ελδηάκεζνπο ηξόπνπο όπσο θάλεη κηα έκκεζε δηαθήκηζε.
Έκκεζε είλαη κηα δηαθήκηζε νπνύ δελ παξνπζηάδεη μεθάζαξα ην πξντόλ αιιά κέζα
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από θάπνηα ηζηνξία. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλαο πξσηαγσληζηήο ζε κηα ηαηλία λα
θνξά επθξηλώο αλαγλσξίζηκα κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα παληειόλη ή λα πίλεη έλα
ζπγθεθξηκέλν πνηό ή λα αλάβεη κηα αλαγλσξίζηκε κάξθα ηζηγάξνπ. Οη δηαθεκηζηηθέο
εηαηξείεο, πνιύ ζπρλά, πιεξώλνπλ ηεξάζηηα πνζά γηα λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντόληα
ηνπο κέζα από θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο.
Κάζε δηαθήκηζε έρεη σο ζθνπό λα εηζρσξήζεη ζην κπαιό θαη ηε ηζέπε ηνπ
θαηαλαισηή ,είηε κέζα από ην ζπλαίζζεκα , ηε ινγηθή ,ηε ζύγθξηζε κε θάπνην άιιν
πξντόλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ή ζηελ ηηκή, ώζηε ππνζπλείδεηα λα ηνπ επηβάιιεη ηελ
αγνξά ηνπ.
Έηζη νη θαηαλαισηέο θαηαιήγνπλ ζηελ παξαπιεξνθόξεζε γηα ην πξντόλ (π.ρ.
όηαλ δηαθεκίδεηαη κηα ζνθνιάηα όπνπ ηνλίδεη όηη είλαη ζξεπηηθή επεηδή είλαη πινύζηα
ζε γάια). ηε ζεκεξηλή επνρή ε δηαηξνθή καο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γηα λα κελ
πνύκε πάληα επεξεάδεηαη από ην θαηαλαισηηθό πξόηππν πνπ επηθξαηεί ζηελ
θνηλσλία κέζα από ηηο δηαθεκίζεηο.
Με ιίγα ιόγηα ν άλζξσπνο κέζα από ηηο δηαθεκίζεηο θαηαιήγεη ζε πιάζηεο
αλάγθεο είηε απηέο αθνξνύλ ηε δηαηξνθή ηνπ είηε ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ. Γηα
παξάδεηγκα νη δηαθεκίζεηο δεκεηξηαθώλ ζνπ δεκηνπξγνύλ ηελ αλάγθε, όηη αλ
αγνξάζεηο απηό ην πξντόλ ζα έρεηο έλα ηζνξξνπεκέλν πξσηλό. Από ηελ άιιε αλ
έηξσγεο κηα θξπγαληά κε κέιη πάιη ηζνξξνπεκέλν πξσηλό δελ ζα είρεο;
Η δηαθήκηζε παξνπζηάδεη κηα πξαγκαηηθόηεηα εηθνληθή, ζε θαζνδεγεί λα
ζπκκεηέρεηο ζε έλα πξόηππν. Γειαδή λα αγνξάζεηο έπηπια, ξνύρα, πξντόληα
δηαηξνθήο ίδηα κε ηελ πιεηνςεθία, ώζηε λα κελ λνηώζεηο κόλνο, απνθνκκέλνο από
ηελ θνηλσλία. νπ ζηεξεί ηελ ειεύζεξε επηινγή. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ
δηαθήκηζε κηαο ζνθνιάηαο όπνπ ηελ ζπγθξίλεη κε κηα ζνθνιάηα άιιεο εηαηξίαο όζν
αθνξά ηελ ηηκή, ην κέγεζνο ηα ζπζηαηηθά αιιά θαη ηελ πνηόηεηα θαη ππνζπλείδεηα καο
θαζνδήγεη ζην λα ηελ αγνξάζνπκε.
ήκεξα όινη νη θαηαλαισηέο ςάρλνπλ θάηη νηθνλνκηθό αιιά θαη πξνζηηό πξνο
απηνύο πξντόλ.
1.2.1 Ο ξφινο ηεο δηαθήκηζεο
θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ.

ζηε

δηακφξθσζε

ηνπ

ζχγρξνλνπ

Σν Μάξθεηηλγθ έρεη σο βαζηθή αξρή όηη ην θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
ελόο νξγαληζκνύ βξίζθεηαη ζηνλ θαζνξηζκό ησλ αλαγθώλ θαη ησλ επηζπκηώλ ησλ
θαηαλαισηώλ θαη ζηελ πξνζθνξά ησλ επηζπκεηώλ ηθαλνπνηήζεσλ, κε ηξόπν
απνηειεζκαηηθόηεξν θαη απνδνηηθόηεξν από απηό ησλ αληαγσληζηώλ. Έρεη σο
επίθεληξν ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή θαη γη’ απηό ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία αγαζώλ
ηα νπνία ζα πξνηηκεζνύλ από ηνπο θαηαλαισηέο, ζα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο θαη ζα
ηθαλνπνηήζνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο.
Σν Μάξθεηηλγθ έρεη σο ζεκαληηθό εξγαιείν ηε δηαθήκηζε ε νπνία απνηειεί κηα
απξόζσπε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο πηζαλνύο πειάηεο.
Σειηθόο ζθνπόο είλαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο επλντθήο
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γλώκεο γηα θάπνην πξντόλ ή ηελ επηρείξεζε πνπ δηαθεκίδεηαη. Με απηό ηνλ ηξόπν
επηδηώθεη λα πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο όηη ην πξντόλ είλαη θαιύηεξν από απηό ησλ
αληαγσληζηώλ, πεηπραίλνληαο πσιήζεηο. Όκσο ην ζπλερώο απμαλόκελν πιεόλαζκα
παξαγσγήο πνπ νθείιεηαη ζηελ δπζαλαινγία κεηαμύ πξνζθνξάο αγαζώλ από ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηεο ηθαλήο πξνο πιεξσκή δήηεζεο από πιεπξάο ησλ θαηαλαισηώλ
(ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αγνξαζηηθήο ηνπο δύλακεο) δίλεη ζηε δηαθήκηζε κία άιιε
δηάζηαζε. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηαθήκηζε γηα λα ζπκβάιιεη
ζηελ απνξξόθεζε όιν θαη κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ ηνπο
ώζηε λα δηαηεξήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο.
Η δηαθήκηζε έηζη επεξεάδεη ηελ δήηεζε κεηαβάιινληαο ηηο ίδηεο ηηο αλάγθεο. Οη
κέζνδνη πώιεζεο εθκεηαιιεύνληαη ηελ επαηζζεζία ηνπ θαηαλαισηή, ρξεζηκνπνηνύλ
εηο βάξνο ηνπ ηνπο λόκνπο ηεο ςπρνινγίαο κε ηνπο νπνίνπο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο
θαη δελ κπνξεί λα ακπλζεί ελαληίνλ ηνπο, ηνλ ηξνκάδνπλ ηνλ θνιαθεύνπλ ή ηνλ
αθνπιίδνπλ. Όια απηά είλαη πξάγκαηα άζρεηα κε ηηο γλώζεηο ηνπ αγνξαζηή. ηελ
πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη απηό ε δηαθήκηζε δελ απνηειεί απιά κηα ελεκέξσζε γηα
θάπνην πξντόλ ή θάπνηα επηρείξεζε αιιά δεκηνπξγεί έλα λέν πιαίζην από αλάγθεο,
κέζα από ηελ αλαδηάηαμε ησλ θηλήηξσλ ηνπ θαηαλαισηή. Τπάξρεη ινηπόλ κεγάιε
δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επνηθνδνκεηηθή δηαθήκηζε ε νπνία επηδηώθεη ηελ
πξνζέγγηζε ησλ θαηαλαισηώλ κε επθαηξίεο πώιεζεο από ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο ζα
επσθειεζείηε θαη ζηε καρεηηθή-επηζεηηθή δηαθήκηζε πνπ είλαη θπξίσο όξγαλν
πεηζνύο θαη πνλεξώλ ρεηξηζκώλ.
ηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία νη άλζξσπνη πξνζδηνξίδνληαη από ην ηη
θαηαλαιώλνπλ ελώ δελ πξέπεη λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαπαπζνύλ. Η
θαηαλάισζε ζα πξέπεη λα επηθέξεη ηθαλνπνίεζε ακέζσο ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα
θαη δεμηόηεηεο έηζη ώζηε ν θαηαλαισηήο ζύληνκα λα εθηεζεί ζε λέν πεηξαζκό.
Αξλεηηθέο ζπλέπηεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη: Η άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο ζηνλ
θαηαλαισηή
αθνύ επεξεάδεη
θαη δηακνξθώλεη ηελ πξνζσπηθή
δσή.
Δκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ αθνύ ν θαζέλαο πξνζδηνξίδεηαη από
ην ηη κπνξεί λα απνθηήζεη θαη λα θαηαλαιώζεη. Η ζπαηάιε ησλ παξαγσγηθώλ πόξσλ
κηαο νηθνλνκίαο θαη ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Βέβαηα ε πξνώζεζε, ε πξνβνιή
πξντόλησλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ηεο
δηαθήκηζεο έρεη θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο όπσο: δηεπθνιύλεη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηώλ
θιίκαθαο (κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο). Απμάλεη ηελ πιεξνθόξεζε θαη δηεπξύλεη
ηηο δπλαηόηεηεο επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή. Βνεζά ζηε βειηίσζε ησλ πξντόλησλ
δεκηνπξγεί θίλεηξα αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο. Δλεξγνπνηεί θίλεηξα γηα πξνζπάζεηα
επίηεπμεο πςειόηεξνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο. Δπηρνξεγεί ηα Μ.Μ.Δ. εμαζθαιίδνληαο
ζην επξύ θνηλό ηελ ελεκέξσζε γηα ζεκαληηθά ζέκαηα.
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1.3 πκπεξάζκαηα
Η ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ κέζσ ησλ δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ αιιά θαη ε
ιεηηνπξγία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ ελεκεξώλνπλ θαη ςπραγσγνύλ
είλαη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ. Όκσο όηαλ απηά
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα παξαπιεξνθνξήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πιαζκαηηθέο
αλάγθεο ηόηε γίλνληαη επηθίλδπλα γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν. Ο θαηαλαισηηζκόο θαη ε
δηάζεζε γηα απόθηεζε αγαζώλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν αθόκε θαη κε δαλεηζκό
δηαβξώλνπλ ηνλ θνηλσληθό ηζηό. Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο εκπνξεπκαηνπνηνύληαη, ε
θνηλσληθή ζέζε ηνπ θαζελόο ζπλδέεηαη κε ηα πιηθά αγαζά πνπ θαηέρεη ελώ όζνη δελ
κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο πιαζκαηηθέο απηέο αλάγθεο ληώζνπλ ζιίςε θαη
απνγνήηεπζε.
Σαπηόρξνλα οι ανάγκερ παπαγωγήρ όλο και πεπιζζόηεπων αγαθών πος οι
επισειπήζειρ θα πποζπαθήζοςν να ποςλήζοςν εξανηλούν ηοςρ θςζικούρ πόποςρ και
βλάπηοςν ηο πεπιβάλλον. Οη θαηαλαισηέο νθείινπλ λα απνθηήζνπλ θαηαλαισηηθή
ζπλείδεζε. Με ηελ αγσγή ηνπ θαηαλαισηή απηόο εθπαηδεύεηαη ζην λα αλαγλσξίδεη ηηο
πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο, λα δηαθξίλεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ πνπ
θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ελώ ππνινγίδεη ηελ ρξεζηκόηεηα πνπ ζα ιάβεη από ηα
ρξήκαηα πνπ ζα μνδέςεη. Γελ παξαζύξεηαη από ηηο παξαπιαλεηηθέο ηερληθέο
πσιήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντόλησλ, ηελ κάξθα, ηα όκνξθα
πξόζσπα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξντόληα. Απνιακβάλεη ην εληππσζηαθό
πεξηβάιινλ ησλ εκπνξηθώλ θέληξσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ αιιά δελ παξαζύξεηαη
από απηό. δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηα νηθνλνκηθά ηνπ θαη θαηαθεύγεη κε πξνζνρή ζε
δαλεηζκό.
Αμηνπνηεί ηελ ελεκέξσζε πνπ ηνπ παξέρεη ηο διαδίκηςο. Γελ θαηαλαιώλεη πξντόληα
ρακεινύ θόζηνπο πνπ παξάγνληαη ζε ππαλάπηπθηεο ρώξεο κε απάλζξσπεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο .Δπίζεο ν ππεύζπλνο θαηαλαισηήο πνιίηεο πξνζδηνξίδεη ηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ θαζελόο θαη όρη κε βάζε ηα πιηθά
αγαζά πνπ θαηέρεη. Σέινο νη θαηαλαισηηθέο ηνπ επηινγέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλεο
θαη κε γλώκνλα πάληα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η αλαθύθισζε, ν
πεξηνξηζκόο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αιιά θαη ε νηθνινγηθή κεηαθίλεζε ώζηε λα
πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα απνηειεί θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Σαπηόρξνλα
κε δξάζεηο πξέπεη λα απαηηεί θαη από ηνπο άιινπο αλάινγε ζπκπεξηθνξά. Οη
επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα λέα δεδνκέλα. Η απνθπγή πηεζηηθώλ
πσιήζεσλ, παξαπιαλεηηθώλ δηαθεκίζεσλ θαη ππεξηηκνινγήζεσλ είλαη απαξαίηεηε.
Η παξαγσγή θαη ε δηαλνκή κε ηξόπν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ βειηησκέλσλ αγαζώλ
πνπ θαιύπηνπλ θαιύηεξα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζα νδεγήζεη ζηε εμηζνξξόπεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο ηα θξάηε, νη θαηαλαισηηθέο θαη νη νηθνινγηθέο νξγαλώζεηο ζα
πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο ώζηε λα
πεξηνξηζηεί ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά ηαπηόρξνλα λα δεκηνπξγεζνύλ
πξννπηηθέο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο.
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Η νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηξνθήο καο?
•

•
•
•
•
•
•
•

Η νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηξνθήο καο δηφηη αλ
νη άλζξσπνη είλαη άλεξγνη δελ έρνπλ ρξήκαηα θαη αδπλαηνχλ λα
θξνληίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηξνθήο ηνπο. Δπνκέλσο θαηαιήγνπλ λα
αγνξάδνπλ θζελά πξντφληα ηα νπνία είλαη βηνκεραληθά επεμεξγαζκέλα.
Μείσζε θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
Μείσζε θαηαλάισζεο ςαξηνχ επεηδή ζεσξείηαη αθξηβφ
Αχμεζε θαηαλάισζεο ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη πινχζηα ζε
δάραξε θαη ιηπαξά
Αχμεζε θαηαλάισζεο γξήγνξνπ θαη θηελνχ θαγεηνχ
Αχμεζε θαηαλάισζεο γιπθψλ θαη ζνθνιάηαο
ε νηθνλνκηθφηεξεο επηινγέο ηξνθίκσλ πνπ ελδερνκέλσο είλαη
θαηψηεξεο πνηφηεηαο
Μείσζε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο

Η νηθνλνκηθή θξίζε βιάπηεη ηελ δηαηξνθή καο αιιά θαη ζε πςειό επίπεδν ηελ
πγεία καο. Παξόιν πνπ νη άλζξσπνη δελ ηξώλε ππεξβνιηθά παξαηεξνύκε όηη ζηελ
ζεκεξηλή επνρή απμάλεηαη θαηά πνιύ ε παρπζαξθία δηόηη δελ ηξέθνληαη ζσζηά.
Γηα λα έρνπκε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ζα πξέπεη λα έρνπκε πάληα ζηε ιίζηα
κε ηα πξντόληα πνπ ζέινπκε λα αγνξάζνπκε από ην super market θαη θπζηθά λα
πεξηιακβάλεη ε ιίζηα καο πξντόληα ηα νπνία είλαη πινύζηα ζε βηηακίλεο θαη άιια
πνιιά παξαθάησ ιίζηα καο δείρλεη ηη πξέπεη λα αγνξάδνπκε:
•
•
•
•
•

•
•

Γελ πάκε πνηέ πεηλαζκέλνη γηα ςψληα
Φηηάρλνπκε ιίζηα κε ηα ηξφθηκα πνπ πξαγκαηηθά ρξεηαδφκαζηε θαη δελ
αγνξάδνπκε ηίπνηα πεξηηηφ
Πξνηηκνχκε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά επνρήο γηαηί είλαη πην πινχζηα ζε
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη θπζηθά πην νηθνλνκηθά
Πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθιείζνπκε έλα θξέζθν ηξφθηκν επεηδή είλαη
αθξηβφ ην αληηθαζηζηνχκε κε θαηεςπγκέλν πνπ είλαη ε ακέζσο επφκελε
θαιχηεξε επηινγή
Γελ βγάδνπκε ην ςάξη απφ ηε δηαηξνθή καο ιφγσ θφζηνπο
Δπηιέγνπκε ζαξδέια ή γάβξν πνπ είλαη πινχζηα ζε θαιά ιηπαξά θαη
νηθνλνκηθφηεξα απφ άιια. Η ακέζσο επφκελε θαιχηεξε επηινγή είλαη ην
θαηεςπγκέλν ςάξη
Πεξηνξίδνπκε ηελ θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξέαηνο ζε 1 θνξά ηελ
εβδνκάδα
Πξνγξακκαηίδνπκε ην κελνχ ηεο εβδνκάδαο θαη εθνδηαδφκαζηε κφλν κε
ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ.

Οη θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηξέθνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε πην θηελέο
δηαηξνθηθέο επηινγέο, νη νπνίεο "θνξηώλνπλ" ηνλ νξγαληζκό κε πνιιέο ζεξκίδεο.
ύκθσλα κε κειέηεο, νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο πιήηηνληαη από ηελ παρπζαξθία ζε
κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπγθξηηηθά κε ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη
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ζην όηη ηα ηξόθηκα πνπ είλαη πινύζηα ζε ελέξγεηα, ιίπε θαη δάραξε είλαη πην θζελά θαη
κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα ηα αγνξάζεη θαη κάιηζηα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο.
Ο δηθφο καο πξνβιεκαηηζκφο…
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ρψξα καο παξαηεξνχκε κεγάιε αχμεζε ζηνπο
αλζξψπνπο πνπ πεηλάλε, απμάλνληαη ηα πνζνζηά παρπζαξθίαο, απμάλνληαη ηα
πνζνζηά λεπξηθήο αλνξεμίαο ζηελ ρψξα καο θαη ιφγσ φισλ απηψλ απμάλεηαη
φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ζηξεο.

Τι είναι σγιεινή διαηροθή και γιαηί πρέπει να ηρώμε σγιεινά?
Η πγηεηλή δηαηξνθή παξέρεη όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζώκα
ώζηε λα είλαη πγηέο. . Έρεη πνηθηιία θαη είλαη πινύζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά, θαιύπηεη
ηηο αλάγθεο ηνπ ζώκαηνο ζε ελέξγεηα ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε δηαηήξεζε ελόο
θπζηνινγηθνύ βάξνπο. Γειαδή πξέπεη λα έρνπκε κηα ηζνξξνπία ζηελ δηαηξνθή καο
θαη λα ηξώκε από όια ηα πξντόληα αθόκα θαη θξέαο, γιπθά θηι απιά λα βάδνπκε θαη
έλα κέηξν ζε όια.
Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη λα ηξώηε πην πγηεηλά. Έλα ζσζηό δηαηξνθηθό πξόγξακκα
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξνθέο από όιεο ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ: γάια, ιαραληθά,
ςσκί θαη δεκεηξηαθά, θξνύηα, ςάξηα, πνπιεξηθά θαη θξέαο.
Η κόλε ιύζε είλαη ε επηζηξνθή ζηελ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή..
Ο ιαόο καο έρεη επηβηώζεη πνιιέο θνξέο ζε επνρέο θξίζεο θαη επηβίσζε ράξεο
ζηελ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή. Σώξα πηα απηόο ν ηξόπνο πξέπεη λα γίλεη πξάμε θαη όρη
αληηθείκελν ζπδήηεζεο. Δίλαη ε θαιύηεξε ιύζε γηα λα εμνηθνλνκήζνπκε ρξήκαηα αιιά
θπξίσο γηα ηελ πγεία ηελ δηθηά καο θαη ηνλ παηδηώλ καο.
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• Κάλνπκε θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή
καο
• Γηλόκαζηε ζσζηνί θαηαλαισηέο
• Αιιάδνπκε πξνο ην θαιύηεξν ηηο δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο πηνζεηώληαο θαη
πάιη ην κεζνγεηαθό κνληέιν δηαηξνθήο (είλαη ε πην ζπκθέξνπζα επηινγή αλ ην
δνύκε θαζαξά νηθνλνκηθά)
• Βάδνπκε ηελ άζθεζε ζηε δσή καο έζησ θαη κε ηε κνξθή ελόο απινύ πεξηπάηνπ
ή πεγαίλνληαο κε ηα πόδηα ζηηο δξαζηεξηόηεηέο καο , γηαηί καο βνεζά λα
ραιαξώζνπκε θαη λα δνύκε ηα πξάγκαηα πην ζεηηθά
• Γελ μερλάκε όηη θξνληίδνληαο ηε δηαηξνθή καο έρνπκε θαιύηεξε πγεία θαη έηζη
εμνηθνλνκνύκε πνιιά ρξήκαηα πνπ ζα θαηαλαιώλακε ζε επηζθέςεηο ζε γηαηξνύο
θαη ζε θάξκαθα.

ΠΡΔΠΔΗ ΔΠΗΣΔΛΟΤ ΝΑ ΒΑΛΟΤΜΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΕΩΖ ΜΑ ΓΗΑ ΝΑ
ΔΗΜΑΣΔ ΤΓΗΔΗ. .ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΜΟΝΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ Ζ ΩΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΛΛΑ
ΚΑΗ Ζ ΑΚΖΖ.. ΒΑΛΣΔ ΛΟΗΠΟΝ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΕΩΖ Α…

ΣΙ ΤΜΠΔΡΑΙΝΟΤΜΔ:
•

Τηνζεηνχκε ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

•

Φξνληίδνπκε ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ καο

•

Βάδνπκε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε δσή καο

•

Κάλνπκε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ

•

Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα ζεηηθά

•

Δίκαζηε έλαο ιαφο ν νπνίνο φπσο έρεη δείμεη ε ηζηνξία κπνξεί λα
επηβηψζεη θαη ζε αθφκα δπζθνιφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο

•

Γίλνπκε ηνλ θαιχηεξφ καο εαπηφ θαη γηλφκαζηε ην θαιφ παξάδεηγκα γηα
ηα παηδηά καο
10

ΣΟ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΤ
ΠΛΑΝΗΣΗ…..

Σν δηαηξνθηθό πξόβιεκα ηνπ πιαλήηε έρεη ζρέζε κε ηελ ξαγδαία αύμεζε ηνπ
πιεζπζκνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θάιπςε ησλ δηαθνξεηηθώλ αλαγθώλ καο. Η
ηερλνινγία έρεη βνεζήζεη ζην λα παξάγνληαη επαξθείο πνζόηεηεο αιιά ην πξόβιεκα
είλαη ζην θόζηνο δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ηεο αγνξάο.

Ση είλαη ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηαηξνθηθέο
δηαηαξαρέο;
Γεληθφηεξα ε ηξνθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε καο θαη παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο. Κάζε άλζξσπνο έρεη δηαθνξεηηθή
πξνηίκεζε ζην είδνο ηνπ θαγεηνχ θαη ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή πνζφηεηα
ηξνθήο. Όπσο έρνπκε δηαθνξεηηθά κάηηα, καιιηά έηζη έρνπκε θαη δηαθνξεηηθφ
ζσκαηφηππν, χςνο θαη ζθειεηφ.
Με ηνλ ίδην ηξφπν ην ιίπνο ζπζζσξεύεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζώκαηνο
θάζε αλζξώπνπ, εμαηηίαο ησλ γνληδίσλ ηνπ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δηαηεξνύκε έλα
θπζηνινγηθό βάξνο (θαη κηα ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα ιίπνπο ζην ζώκα καο),
πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ν νξγαληζκόο καο.
Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη, θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο, δελ είλαη επραξηζηεκέλνη
κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο - πηζηεύνπλ όηη είλαη πνιύ ρνληξνί, πνιύ αδύλαηνη ή
όηη δελ έρνπλ θαιή θαηαζθεπή. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθήβσλ,
θαζώο πξαγκαηνπνηνύληαη δηαξθώο αιιαγέο ζην ζώκα ηνπο.
Πνιινί άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα ράζνπλ βάξνο αθνινπζώληαο δηάθνξεο δίαηηεο
- απηό ζπλήζσο δελ απνηειεί πξόβιεκα. Χζηόζν, νξηζκέλεο δηαηξνθηθέο
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ζπκπεξηθνξέο είλαη εμαηξεηηθά αλζπγηεηλέο - απηό ηζρύεη, γηα παξάδεηγκα, όηαλ ηξσο
πάξα πνιύ ή ειάρηζηα επεηδή είζαη ζηελνρσξεκέλνο ή αγρσκέλνο. Με ην πέξαζκα
ηνπ ρξόλνπ, απηή ε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία
ζνπ.
Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ - νξηζκέλεο απ' απηέο είλαη
ζνβαξόηεξεο από άιιεο. Χζηόζν, όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξόζιεςε ηεο ηξνθήο είλαη αλεζπρεηηθά. Όηαλ ηα παηδηά αζρνινύληαη ζε κεγάιν
βαζκό κε ηε ζσκαηηθή ηνπο εκθάληζε θαη νη γνλείο αξρίδνπλ λα αλεζπρνύλ γηα ηηο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ηελ απώιεηα βάξνπο ησλ παηδηώλ ηνπο, ηόηε έρνπκε
ζπλήζσο ηα ιεγόκελα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, απηά
ηα πξνβιήκαηα δελ είλαη πνιύ ζνβαξά θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηε βνήζεηα θαη ηε
ζηήξημε ησλ γνληώλ, ησλ θίισλ, ησλ θαζεγεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηαθώλ γηαηξώλ.
Χζηόζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα απνθηνύλ πνιύ
πην ζνβαξέο δηαζηάζεηο. Κάπνηνη έθεβνη ηξώλε ηόζν πνιύ ή ηόζν ιίγν επί ζεηξά
κελώλ, ώζηε απεηιείηαη ε πγεία ηνπο ή αθόκα θαη ε δσή ηνπο.
Αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζην
ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. Απηά ηα παηδηά δε ληώζνπλ θαιά, νύηε ςπρηθά νύηε ζσκαηηθά.
Όηαλ ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θηάλνπλ ζ’ έλα ηόζν αλεζπρεηηθό επίπεδν, νη εηδηθνί
ηα πεξηγξάθνπλ κε ηνλ όξν «δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο». Οη πην ζνβαξέο δηαηξνθηθέο
δηαηαξαρέο είλαη ε λεπξηθή αλνξεμία θαη ε λεπξηθή βνπιηκία.
Οξηζκέλεο θνξέο, νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ απηνύο ηνπο όξνπο γηα λα
ραξαθηεξίζνπλ όια ηα είδε δηαηξνθηθώλ πξνβιεκάησλ. Οη ζπληνκόηεξνη όξνη
αλνξεμία θαη βνπιηκία είλαη πην ζσζηό λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα ιηγόηεξν ζνβαξά,
αιιά, παξ’ όια απηά, αλεζπρεηηθά δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα - γηα παξάδεηγκα,
απώιεηα ηεο όξεμεο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζσκαηηθά αίηηα.
Σα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη δηαηξνθηθέο
δηαηαξαρέο. Χζηόζν, άλζξσπνη θάζε θύινπ θαη ειηθίαο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ
θάπνηα δηαηξνθηθή δηαηαξαρή. Σα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη νη δηαηξνθηθέο
δηαηαξαρέο δελ αθνξνύλ απιώο ζην θαγεηό – αθνξνύλ, θπξίσο, ζηελ ςπρηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελόο αλζξώπνπ.
Αλ θξίλεηο ηνλ εαπηό ζνπ κε βάζε ηελ πνζόηεηα ηξνθήο πνπ θαηαλαιώλεηο, κπνξεί
λα κε ληώζεηο ηθαλνπνηεκέλνο κέρξη λα ράζεηο βάξνο - θη έηζη ζα έρεηο κηα αξλεηηθή
εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ζνπ. πρλά, νη άλζξσπνη κε αλνξεμία εμαθνινπζνύλ λα ληώζνπλ
ρνληξνί, παξ’ όιν πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ αδύλαηνη.

Γηαηί νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ δηαηξνθηθά
πξνβιήκαηα θαη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο;
Η δηαηήξεζε ελόο πγηνύο βάξνπο εμαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ
καο. Χζηόζν πνιινί άλζξσπνη όηαλ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα δπζθνιία ζηε δσή ηνπο
παύνπλ λα θξνληίδνπλ ζσζηά ηνλ νξγαληζκό ηνπο.

Οξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο είλαη νη αθφινπζνη:
1: Νηώζνπλ όηη δελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο - ζπρλά αηζζάλνληαη όηη ην
κνλαδηθό πξάγκα πνπ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ είλαη ην ζώκα ηνπο.
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2: Θέινπλ λα είλαη δεκνθηιείο - πηζηεύνπλ όηη ζα αξέζνπλ ζε πεξηζζόηεξνπο
αλζξώπνπο αλ είλαη πην αδύλαηνη.
3: Πξνζπαζνύλ λα κνηάζνπλ ζε επηηπρεκέλα άηνκα (π.ρ. ζηα κνληέια πνπ
βιέπνπλ ζηα πεξηνδηθά) - ζπγρένπλ ηελ αδύλαηε ζηινπέηα κε ηελ επηηπρία.
4: πλερίδνπλ λα ηξώλε κηθξέο πνζόηεηεο ύζηεξα από κηα αξξώζηηα (π.ρ. γξίπε),
παξόιν πνπ έρνπλ ζπλέιζεη απ' απηή.
5: Αξρίδνπλ κηα δίαηηα, αιιά δελ κπνξνύλ λα ζηακαηήζνπλ.
6: Γε γλσξίδνπλ όηη ε ύπαξμε ελόο πνζνζηνύ ιίπνπο ζην ζώκα καο δελ είλαη κόλν
θπζηνινγηθό, αιιά θαη απαξαίηεην!
7: Πηζηεύνπλ όηη δελ αμίδνπλ σο άηνκα - ζθέθηνληαη όηη ε δσή ηνπο ζα βειηησζεί αλ
ράζνπλ βάξνο.
8: •Μηζνύλ ην ζώκα ηνπο - γεγνλόο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηα εκπεηξία
ηνπο, γηα παξάδεηγκα ίζσο έρνπλ θαθνπνηεζεί.

Πψο αληηκεησπίδνληαη ηα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θαη νη
δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο;
Οη άλζξσπνη πνιιέο θνξέο δελ παξαδέρνληαη όηη έρνπλ πξόβιεκα θαη θξύβνπλ
ην γεγνλόο όηη δελ ηξώλε. πλήζσο νη βνπιεηηθνί ε αλνξεθηηθνί ιέλε ςέκαηα όηη
ηξώλε θπζηνινγηθά θαη αξλνύληαη νπνηαδήπνηε βνήζεηα. Δίλαη πνιύ δύζθνιν θάπνηνο
λα ην αληηκεησπίζεη κόλνο ηνπ.

Σν Γηαηξνθηθφ πξφβιεκα νθείιεηαη θαη ζην Μνληέιν Αλάπηπμεο ηνπ
Αγξνηηθνχ Σνκέα

«Σν θιεηδί ηεο δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο είλαη νη ζπλερείο επελδχζεηο ζηε
γεσξγία ηδίσο ζηε κηθξή θιίκαθαο γεσξγία».
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Απηή ε θξάζε αθνξά ηελ επξσπατθή θνηλόηεηα γηαηί πάλσ από έλα
δηζεθαηνκκύξην άλζξσπνη πεηλνύλ θαη ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ
Ηλσκέλσλ εζλώλ :
«ν Πιαλήηεο έρεη παξακειήζεη ηε Γεσξγία».
Η δηαηξνθηθή θξίζε ζαλ θξίζε ηηκψλ.
Σν δηαηξνθηθό πξόβιεκα, ζε απηή ηε θάζε, εκθαλίδεηαη ζαλ πξόβιεκα ηηκώλ (θη όρη ζαλ
πξόβιεκα έιιεηςεο) ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Οη ηηκέο ελόο αξηζκνύ βαζηθώλ πξντόλησλ,
κέζα ζε έλα ρξόλν ζρεδόλ, έρνπλ δηπιαζηαζηεί. Απηέο αθνξνύλ ηα ζηηεξά, ηε δάραξε, ην
θαιακπόθη, ην θαθάν, ηνλ θαθέ θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Η δηαηξνθηθή θξίζε ζρεηίδεηαη βέβαηα
θαη κε ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο απηώλ ησλ πξντόλησλ. Αιιά ηα πξντόληα απηά ππάξρνπλ
ζηελ αγνξά, κπνξεί θαλείο λα ηα βξεη, αιιά ζε ηηκέο δηπιάζηεο από πέξπζη. Δπόκελα ε
δηαηξνθηθή θξίζε παίξλεη ηε κνξθή κηαο θξίζεο ηηκώλ, γεγνλόο πνπ γηα ηηο θησρέο ρώξεο
ζεκαίλεη αδπλακία αγνξάο απηώλ ησλ πξντόλησλ θαη αδπλακία δηαηξνθήο.
Δπηζηηηζηηθό πξόβιεκα γεληθό ππάξρεη ζε πνιιέο ρώξεο εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Δίλαη γλσζηέο
νη εθζέζεηο ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ γηα απηό ην ζέκα. Έλα δηζεθαηνκκύξην άλζξσπνη
ππνθέξνπλ κόληκα από ηελ πείλα, έλα παηδί πεζαίλεη θάζε 30 δεπηεξόιεπηα από ππνζηηηζκό.

Η δηαηξνθή ζηνλ δπηηθφ θφζκν
Η παγθόζκηα άλνδνο ησλ ηηκώλ ησλ ηξνθίκσλ έξρεηαη λα επηβαξύλεη ην πξόβιεκα ηεο
θαθήο δηαηξνθήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ αλεπηπγκέλνπ θόζκνπ, θαζώο νη πξώηεο δηαηξνθηθέο ύιεο
γίλνληαη όιν θαη πην αθξηβέο, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα λα ζηξέθνληαη ζε θηελόηεξα, θαη
ζπλήζσο ρακειόηεξεο πνηόηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο, ηξόθηκα, κε ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία
ηνπο. Έηζη, ε δηαηξνθηθή αμία ησλ θαζεκεξηλώλ γεπκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ
ππνβαζκίδεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν, ελώ ε ελεξγεηαθή (ζεξκηδηθή) αμία ηνπο παξακέλεη πνιύ
πςειόηεξε ηνπ θαλνληθνύ. Απνηέιεζκα είλαη ε ζηαζεξή αύμεζε, ρξόλν κε ην ρξόλν, ησλ
πνζνζηώλ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ θαη παρπζαξθίαο αλάκεζα ζε ελήιηθεο θαη παηδηά.
.
Οη δηαηαξαρέο ηεο δηαηξνθήο όκσο κπνξνύλ λα είλαη θαη άιιεο κνξθήο: ηα ηειεπηαία
ρξόληα εκθαλίδεηαη όιν θαη πην ζπρλά κηα λέα κνξθή δηαηαξαρήο πνπ ρηππά θπξίσο λεαξέο
έθεβεο, ε λεπξνγελήο αλνξεμία. Φπρνγελήο θαη πνιύ επηθίλδπλε, ε λεπξηθή αλνξεμία αθνξά
ζηνλ ππεξβνιηθό πεξηνξηζκό ή θαη ην ζηακάηεκα ηεο δηαηξνθήο. Αθόκε θαη όηαλ δελ απνβεί
κνηξαία, ε δηαηαξαρή απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο, κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζηελ
πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εθήβνπ.
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Γηαηξνθή θαη θιηκαηηθή αιιαγή

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζηνλ πιαλήηε έρνπλ αληίθηππν, έκκεζν ή άκεζν,
ζε θάζε πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο δσήο, όκσο πνπζελά ε επίδξαζε απηή δελ δηαγξάθεηαη ηόζν
δξακαηηθά όζν ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο.
Ο πιεζπζκόο ηεο γεο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ απμάλεη κε ηαρύηαην ξπζκό.
Από ην ζρ.1 κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ζηηο αξρέο ηεο ρξηζηηαληθήο επνρήο ν
πιεζπζκόο ηεο γεο αξηζκνύζε πεξίπνπ 250 εθαηνκκύξηα άηνκα, δηπιαζηάζηεθε ην 1650
θζάλνληαο ηα 500 εθαηνκκύξηα θαη ην 1850 αξηζκνύζε 1 δηζεθαηνκκύξην. Δθαηό ρξόληα
αξγόηεξα, ην 1950, ν αξηζκόο απηόο ππεξέβαηλε ηα 2,5 δηζεθαηνκκύξηα άηνκα θαη ζε δηάζηεκα
50 ρξόλσλ απμήζεθε ζε 6 δηζεθαηνκκύξηα πεξίπνπ, ελώ νη πξννπηηθέο γηα ην 2050 είλαη λα
αλέιζεη ζε 8-12 δηζεθαηνκκύξηα. Από ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ θαίλεηαη όηη
ην κεγαιύηεξν πνζνζηό βξίζθεηαη ζηηο αζηαηηθέο ρώξεο . Απηό θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ
πίλαθα:
Σν 98% ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ εληνπίδεηαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ηεο
Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Δλδεηθηηθά ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ κπνξεί λα είλαη 1% εηεζίσο:
Έηνο
1950
1960
1970
1980
1990
2000

Πιεζπζκφο ηεο γεο
2.518.636.000
3.021.474.000
3.692.499.000
4.434.675.000
5.263.586.000
6.070.585.000
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Αχμεζε %
16,6
18,2
16,7
15,7
13,3

2010
2020
2030
2040
2050

6.830.281.000
7.540.229.000
8.130.143.000
8.593.590.000
8.918.728.000

11,1
9,4
7,2
5,4
3,6

Αύμεζε πιεζπζκνύ δηεζλώο (FAO, 2012).
Από ηα 131 δηζεθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα ηεο ρεξζαίαο επηθάλεηαο ηεο γεο θαιιηεξγνύληαη
κόλν ηα 14 δηζεθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πνζνζηό 11% ηεο ζπλνιηθήο
έθηαζεο. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ είλαη ε δπζαλάινγε θαηαλνκή ηνπο
ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ζηελ Αζία όπνπ
θαηνηθεί ην 56% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, ε θαιιηεξγνύκελε έθηαζε αληηπξνζσπεύεη ην
31% ηεο ζπλνιηθά θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο.
ύκθσλα κε ηνλ FAO, ηα παξαγόκελα ζήκεξα ηξόθηκα είλαη αξθεηά λα ζξέςνπλ όιν ηνλ
πιεζπζκό ηεο Γεο, αθόκα θη αλ έθζαλε 12 δηζεθαηνκκύξηα άηνκα.!
Υαξαθηήξαο, αηηίεο, πξνεθηάζεηο ηεο «δηαηξνθηθήο θξίζεο»
Ο όξνο «δηαηξνθηθή θξίζε», ζπλδέεηαη ηόζν κε ζέκαηα παξαγσγήο θαη επάξθεηαο
ηξνθίκσλ, όζν θαη κε ζέκαηα αθξίβεηαο, πνηόηεηαο ηξνθίκσλ, δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο θαη
ρξεκαηηζηεξηαθήο θεξδνζθνπίαο, θαζώο θαη κε ηε βηώζηκε αλάπηπμε, ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπί ηνπ παξόληνο ην επηζηηηζηηθό πξόβιεκα εκθαλίδεηαη ζαλ πξόβιεκα ηηκώλ θαη όρη ζαλ
πξόβιεκα έιιεηςεο ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Η άλνδνο ησλ ηηκώλ ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ
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επεξεάδεη θαη ην επίπεδν δσήο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ κε έκκεζν ηξόπν, κέζσ ηεο
αύμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνύ.
Γηαηξνθηθή θξίζε
Σν λέν κεγάιν θύκα αλαηηκήζεσλ ζηα ηξόθηκα ην 2010-11, μεπέξαζε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο
ην πξνεγνύκελν «θύκα» ηνπ 2007-08 θαη νδεγεί ζε λέεο εμεγέξζεηο πεηλαζκέλσλ θπξίσο ζε
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ
ζηηο αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο. Όια δείρλνπλ όηη ε «δηαηξνθηθή θξίζε» κε ηελ
έληαζε, ην βάζνο θαη ηε δηάξθεηα πνπ παξνπζηάδεη, πέξα από έθηαθηνπο θαη ζπγθπξηαθνύο
παξάγνληεο, έρεη κνληκόηεξεο αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ
άθξαηε ρξεκαηηζηεξηαθή θεξδνζθνπία ηξαπεδώλ θαη πνιπεζληθώλ εηαηξηώλ, δείρλνληαο ηα
όξηα ηνπ ζεκεξηλνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θπξίαξρνπ κνληέινπ παξαγσγήο ηξνθίκσλ.
Ο όξνο «δηαηξνθηθή θξίζε», ζπλδέεηαη ηόζν κε ζέκαηα παξαγσγήο θαη επάξθεηαο ηξνθίκσλ,
όζν θαη κε ζέκαηα αθξίβεηαο, πνηόηεηαο ηξνθίκσλ, δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο θαη
ρξεκαηηζηεξηαθήο θεξδνζθνπίαο, θαζώο θαη κε ηε βηώζηκε αλάπηπμε, ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

Σα αίηηα ηεο πείλαο θαη ηνπ ππνζηηηζκνχ
Τπάξρνπλ πνιινί θαη αιιεινεκπιεθόκελνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα πξνβιήκαηα.
Χζηόζν, ε Πείλα θαζεαπηή κπνξεί λα πξνθιεζεί από δύν απινύο ιόγνπο:
α) Ο πξώηνο είλαη ε Φηώρεηα. Όηαλ δειαδή θάπνηνο δελ έρεη ηα αλαγθαία κέζα (ρξήκαηα ή
ζέζε) ώζηε λα θαηαθέξεη λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηελ απαξαίηεηε γη' απηόλ ηξνθή, κε
απνηέιεζκα λα πεηλάεη.
β) Ο δεύηεξνο είλαη ε Έιιεηςε Σξνθήο. Όηαλ δειαδή ηα ηξόθηκα ζε κία νηθνγέλεηα,
πεξηνρή, ρώξα, ή νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε, δελ αξθνύλ γηα λα ζξέςνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα
άηνκα, κε απνηέιεζκα απηά λα πεηλνύλ.
γ)Η Γηεζλήο νηθνλνκία θαη νη θνηλσληθέο αληζόηεηεο, θαζώο ηηο ζπλαληάκε ζε όια ηα θξάηε,
αθόκα θαη ζηα νηθνλνκηθά ηζρπξά.
Μηα από ηηο βαζηθόηεξεο αηηίεο ηηο θηώρεηαο είλαη ε θνηλσληθή αληζόηεηα, πνπ ζεκαίλεη
άληζε θαηαλνκή ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ κεηαμύ ησλ αηόκσλ θαη ησλ θξαηώλ. Άιιεο αηηίεο είλαη ε πξνθαηάιεςε, νη δηαθξίζεηο
θαη ν ξαηζηζκόο απέλαληη ζε νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αθόκα, αηηίεο θηώρεηαο απνηεινύλ
ν πόιεκνο, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ε αλεξγία. Σα θαηλόκελα ηεο παξανηθνλνκίαο, ηεο
θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θαθνδηαρείξηζεο, δελ απνηεινύλ πξσηνγελείο αηηίεο, αιιά πξνθαινύλ
επηδείλσζε ηεο θηώρεηαο ζην επίπεδν ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.
Έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θηώρεηαο είλαη ε αλαπαξαγσγή ηεο (θαύινο θύθινο) από
γεληά ζε γεληά κέζσ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, κε ηα νπνία θιεξνλνκνύληαη ζπλήζσο ηα
θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ε θηώρεηα δηαησλίδεη ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο. Βέβαηα, ε
θηώρεηα δελ εμαξηάηαη απόιπηα από ην νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη από ηα
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελόο ή αθόκα θαη από δηάθνξα απξόνπηα ζπκβάληα ηεο
δσήο.
Ο θαλόλαο σζηόζν, είλαη όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, νη άλζξσπνη πνπ
γελληνύληαη θησρνί ή θαηαιήγνπλ ζηε θηώρεηα από δηάθνξεο αηηίεο, δελ κπνξνύλ νύηε νη ίδηνη,
νύηε θαη νη απόγνλνί ηνπο λα μεθύγνπλ από απηή εύθνια, θαζώο δελ έρνπλ αξθεηά ρξήκαηα
γηα
• λα ηξαθνύλ ζσζηά ώζηε λα ζθεθηνύλ θαη λα ελεξγήζνπλ θαηάιιεια
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• λα κείλνπλ ζε δηθό ηνπο ζπίηη
• λα θαιιηεξγήζνπλ δηθή ηνπο γε
• λα πάλε ζρνιείν γηα λα κνξθσζνύλ θαη λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο
•λα αγνξάζνπλ θάξκαθα γηα λα είλαη πγηείο
Η Έιιεηςε Σξνθίκσλ, από ηελ άιιε, έρεη εμίζνπ πνιπάξηζκα αίηηα κε ηε Φηώρεηα, ηα
νπνία πεξηιακβάλνπλ:
• ηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, π.ρ. έλα ηζνπλάκη ή έλαο θπθιώλαο, κηα πιεκκύξα ή
κηα μεξαζία, κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ νιόθιεξεο ζνδεηέο θαη νιόθιεξεο πεξηνπζίεο
• ηηο αλζξώπηλεο ελέξγεηεο, π.ρ. κηα πνιεκηθή ζύξξαμε ή έλαο εκπξεζκόο, πνπ
επεξεάδνπλ ηόζν ηα θαιιηεξγήζηκα εδάθε, όζν θαη ηελ κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ κηαο
πόιεο ε ελόο θξάηνπο
• ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. ύκθσλα κε ηνπο
επηζηήκνλεο, ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, κεηώλεη ηελ παξαγσγή ζηηεξώλ
θαη ξπδηνύ επίζεο νη ζνδηέο θαηαζηξέθνληαη κε ηελ έιιεηςε λεξνύ
• ην δηεζλέο εκπόξην θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε. ύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο, πνιιέο
θησρέο ρώξεο αλαγθάδνληαη αληί λα θαιιηεξγήζνπλ ηξόθηκα, λα παξάγνπλ πξντόληα
όπσο θαθάν θαη θανπηζνύθ ηα νπνία δελ ηξώγνληαη, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δηεζλείο
αγνξέο. Με απνηέιεζκα λα ππνζηηίδνληαη
• ηηο ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ, ιάζνο γεσξγηθέο
πνιηηηθέο έρνπλ νδεγήζεη ζε έιιεηςε ηξνθίκσλ. Κάηη παξόκνην ζπκβαίλεη θαη ζηηο κέξεο
καο, όηαλ πξνσζείηαη θαη επηρνξεγείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε παξαγσγή
βηνθαπζίκσλ.
• ην κηθξό εξγαηηθό δπλακηθό ησλ αγξνηώλ ζηηο ρώξεο πνπ καζηίδνληαη από πείλα. Οη
πιεζπζκνί ησλ αγξνηώλ (θαη καδί θαη ηα εξγαηηθά ηνπο ρέξηα), κεηώλνληαη δηαξθώο από ηηο
αζζέλεηεο πνπ πιήηηνπλ ηηο θησρέο ρώξεο (όπσο ην HIV), αιιά θαη από ηε κεηαλάζηεπζε.
Έηζη, γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιόηεξν λα παξαρζεί ηθαλή πνζόηεηα ηξνθίκσλ γηα λα
ζξέςεη ηηο ρώξεο απηέο θαζώο όιν θαη πεξηζζόηεξν κεηώλεηε ε παξάγσγε ηξνθίκσλ .
• ηνλ ππεξπιεζπζκό, αθνύ όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ θαηνίθσλ ζηνλ πιαλήηε, ηόζν
δπζθνιόηεξν γίλεηαη λα βξεζεί ηξνθή γηα όινπο. Παξόηη ζηηο κέξεο καο, ηα ηξόθηκα πνπ
παξάγνληαη είλαη αξθεηά γηα λα καο ζξέςνπλ όινπο, νη πξνβιέςεηο αλαθέξνπλ όηη κέρξη ην
έηνο 2050, ε αγξνηηθή παξαγσγή ζα πξέπεη λα έρεη δηπιαζηαζηεί γηα λα θαιύςεη ηελ
αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ. Χζηόζν, ζα πξέπεη όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηνλ ππεξπιεζπζκό, λα
ιακβάλνπκε πάληα ππόςε καο όηη είλαη κέγεζνο ζρεηηθό. Γηα παξάδεηγκα, έλαο
ακεξηθάλνο θαηαλαιώλεη ηόζε ηξνθή, όζν 5 Ιλδνί καδί.
Η πείλα θαη ν ππνζηηηζκόο επεξεάδνπλ έλα ζηα ηξία άηνκα αλά ηνλ θόζκν, θαη αθνξνύλ ζε
όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, θπξίσο όκσο ζηνπο θησρνύο θαη επάισηνπο αλζξώπνπο. Η
κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππνζηηηδόκελσλ αλζξώπσλ δεη θπξίσο ζηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία.
ηελ πεξηνρή ηεο Ιλδίαο δεη ζρεδόλ ν κηζόο πιεζπζκόο αλζξώπσλ πνπ ππνθέξνπλ από
πείλα. Η Αθξηθή θαη ε ππόινηπε Αζία ππνινγίδεηαη όηη έρνπλ ην ππόινηπν 40%, ελώ ηηο
ηάμεηο ησλ πεηλαζκέλσλ αλζξώπσλ ζπκπιεξώλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη
άιισλ ζεκείσλ ηνπ θόζκνπ. βέβαηα, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη ζε θάζε πεξηνρή θαη ζε
θάζε ρώξα βξίζθνληαη άλζξσπνη πνπ κπνξεί πεηλάλε.
Απηνί πνπ βηώλνπλ ηελ πείλα είλαη θπξίσο νη άζηεγνη πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηηο
αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ ,νη κεηαλάζηεο-πξόζθπγεο άλζξσπνη πνπ
αλαγθαζηήθαλ ή είηε ην επέιεμαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρσξά ηνπο ιόγσ ελόο πνιέκνπ ή
ηεο κεγάιεο θηώρηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ ρσξά ηνπο θεύγνπλ γηα λα κπνξέζνπλ λα
δήζνπλ κηα θαιύηεξε δσή ,επίζεο είλαη νη άλεξγνη θαζώο ζηεο αλεπηπγκέλεο ρώξεο
νινέλα θαη απμάλνληαη νη άλζξσπνη πνπ ράλνπλ ηηο δνπιείεο ηνπο κε απνηέιεζκα λα
βπζίδνληαη ζηγά ζηγά ζηελ θηώρεηα κε κπνξώληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζην αθξηβό θόζηνο
δσήο, θαη ηέινο νη ειηθησκέλνη ιόγν ηνλ ρακειώλ εηζνδεκάησλ πνπ έρνπλ πξέπεη λα
επηιέμνπλ αλάκεζα ζηα θάξκαθα ή ηελ ζσζηή δηαηξνθή.
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