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Περίληψη

Ο τρόπος ζωής του σημερινού ανθρώπου, τα τελευταία χρόνια, μέσα στον οποίο
περιλαμβάνεται και η διατροφή, έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία
όσο και στο περιβάλλον. Παράλληλα, η εξάλειψη του υποσιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο
αποτελεί τον δεύτερο από τους 17 βασικούς στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο
πλαίσιο του ορισμού μιας βιώσιμης διατροφής της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας
του ΟΗΕ, σε εναρμόνιση και με τους στόχους της αειφορίας, αυτή θα πρέπει να πληροί
συγκεκριμένα κριτήρια: να είναι ποιοτική, παρέχοντας επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανθρώπινη υγεία, να είναι διαθέσιμη σε όλους, να σέβεται το
περιβάλλον, τα τοπικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κάθε κοινότητας, να είναι
ασφαλής και οικονομικά προσιτή. Με την επιταχυνόμενη πληθυσμιακή αύξηση και τις
συνεχείς αυξανόμενες απαιτήσεις σε τροφή, ενέργεια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα
πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της συγκεκριμένης
εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της πρόσφατης αρθρογραφίας, σχετικά με
τον ρόλο που διαδραματίζει η διατροφή στο πλαίσιο των δεκαεπτά στόχων της αειφόρου
ανάπτυξης, που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπεί, ελλείψει και
σχετικής βιβλιογραφίας, που να τονίζει τη σπουδαιότητά της στην επίτευξη των στόχων,
να αναδείξει, όσο είναι εφικτό, όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη διατροφή,
την αειφορία και τελικά την ανθρώπινη ευημερία και την πλανητική υγεία. Αρχικά γίνεται
αναφορά στους ορισμούς αειφορίας, βιώσιμης διατροφής και παγκόσμιας συνδημίας, εν
συνεχεία ανάλυση των 17 στόχων από τη σκοπιά της διατροφής και του συστήματος
τροφίμων και τέλος περιγραφή της προόδου που έχει επιτευχθεί έως τώρα και εν μέσω
της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19.

Λέξεις Κλειδιά : βιώσιμη ανάπτυξη, αειφόρος ανάπτυξη, βιώσιμη διατροφή, βιώσιμα
πρότυπα διατροφής, πλανητική διατροφή, στόχοι αειφόρου ανάπτυξης, περιβαλλοντική
υγεία, παγκόσμια συνδημία

Abstract

The modern life of human beings, including nutrition, has adverse effects on human
health, as well as on the environment. At the same time, the elimination of
malnutrition worldwide is the second of the 17 goals of Sustainable Development. In
the context of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the
definition of sustainable nutrition, in line with the objectives of sustainability, must
meet specific criteria: be of good quality, provide adequate nutrients to ensure
human health, be available to all, respect the environment and the special
characteristics of each culture, be safe and affordable. With accelerating population
growth and ever-increasing demands on food, energy and arable land, immediate
global solutions must be found. The aim of this paper is to review the recent
literature on the role of nutrition in the context of the 17 goals of sustainable
development, set by the United Nations, and aims, in the absence of relevant
literature, to emphasize its importance in achieving the goals, to highlight, as far as
possible, all the parameters related to nutrition, sustainability and ultimately human
well-being and planetary health. Initially, there is a reference to the definitions of
sustainability, sustainable nutrition and global syndemic, then there is an analysis of
the 17 goals from the point of nutrition and food systems, and finally, a description of
the progress achieved so far in the midst of the global pandemic of COVID-19.

Keywords : sustainable development, sustainable nutrition, sustainable diets, planet
nutrition, goals of sustainable development, environmental health, global syndemic

Εισαγωγή

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από πληθώρα προβλημάτων, περιβαλλοντικών,
κοινωνικών και οικονομικών, η παγκόσμια κοινότητα καλείται να ανταποκριθεί άμεσα με
λύσεις που θα προσφέρουν ένα βιώσιμο μέλλον στον πλανήτη. Η κατανόηση του τρόπου
αντιμετώπισης των προβλημάτων αειφορίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά
ζητήματα της εποχής μας. Δύο από τις θεμελιώδεις προκλήσεις της αειφορίας είναι η
έλλειψη ενός τυπικού ορισμού για τον όρο και η ποικιλία των συνωνύμων που
χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία. Χωρίς έναν τυποποιημένο, ευρέως αποδεκτό ορισμό,
δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο οι ερευνητές μπορούν να μετρήσουν τη
βιωσιμότητα. Οι εναλλακτικοί όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως περιλαμβάνουν τη
συντήρηση, τη συνέχιση, τη θεσμοθέτηση, την ανθεκτικότητα κ.α. (Moore et al.,2017).
Γενικά η αειφορία θα μπορούσε να εκληφθεί ως η ικανότητα διατήρησης, ή η κατάσταση
που μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο επίπεδο και σε
διάφορους τομείς, όπως στις επιχειρήσεις, στις πολιτικές αποφάσεις, στα ρυθμιστικά
μέτρα επιχειρήσεων και πολιτικών, στην έρευνα και στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ως εκ
τούτου είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την έννοια της «βιωσιμότητας» σε διάφορα
πλαίσια για να αξιολογήσουμε την ορθότητα των δράσεων, καθώς επίσης και να ορίσουμε
τη λέξη ολιστικά και ξεκάθαρα πριν τη χρήση της. Σε σχέση με τη διαχείριση του
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η αειφορία θα πρέπει να διασφαλίζει την
ανθρώπινη επιβίωση και τη βιώσιμη πρόοδο με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες
του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να
ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες (UN,1987; Waseem and Kota, 2017).
Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και των 17 στόχων που έχει θέσει ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών, η διατροφή εμπλέκεται διαμέσου ποικίλων οδών, καθώς τα διατροφικά
πρότυπα και οι διατροφικές επιλογές επηρεάζονται εξίσου από πλήθος παραγόντων,
όπως είναι το οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό, και τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτισμικές (εθιμοτυπικές, θρησκευτικές), γεωγραφικές συνθήκες, το
γενετικό υπόβαθρο και την ψυχολογία. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι στατικοί αλλά
μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες, πρόκειται επομένως για έναν πολυσύνθετο
δυναμικό μηχανισμό κατά τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες αυτές οι
παράμετροι και η αλληλεπίδρασή τους (Hollis et al., 2020). Η αναδιαμόρφωση
ολόκληρου του συστήματος τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων,
ξεκινώντας από τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής έως τους τελικούς καταναλωτές
και τη διαχείριση απορριμμάτων, με τρόπο ώστε να διατηρείται η διεθνής, εθνική και
περιφερειακή ευελιξία, είναι απαραίτητη και επηρεάζει το σύνολο των στόχων της
αειφόρου ανάπτυξης (Moschitz et al., 2021).

9

Βιωσιμότητα-Αειφόρος Ανάπτυξη

Η λέξη βιωσιμότητα αναφέρεται με ποικίλους τρόπους, σε πολλές φράσεις και εντός
κειμένων διαφορετικού περιεχομένου. Οι φράσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη, βιώσιμες κοινωνίες, οικολογική αειφορία, στρατηγική
βιωσιμότητα κ.λπ. Λόγω της ασάφειας του όρου έχει επιτραπεί ένας μεγάλος αριθμός από
διαφορετικές ερμηνείες. Κάθε ορισμός έχει το δικό του νόημα, δίνοντας έμφαση στη
συγκεκριμένη οπτική από την οποία εξετάζεται κάποιο θέμα. H ερμηνεία της λέξης είναι
ιδιαίτερα σημαντική σήμερα, καθώς αυξάνονται οι χρήσεις της λέξης ταυτόχρονα με την
αυξημένη αναγκαιότητα για βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς (Glavič and Lukman,
2007).
Από ιστορικής άποψης, η ιδέα της βιωσιμότητας αρχικά αναπτύχθηκε τη δεκαετία του
1960, ως απάντηση στην ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προέκυπταν
από την ανεπαρκή διαχείριση των ενεργειακών πόρων (Du Pisani, 2006). Καθώς το
περιβάλλον γινόταν ένα παγκόσμιο θέμα συζήτησης η βιωσιμότητα υιοθετήθηκε ως ένας
κοινός πολιτικός στόχος.
Από φιλολογικής άποψης, από το 1970, έχουν αναπτυχθεί δύο κατηγορίες ορισμών της
βιωσιμότητας, η πρώτη σχετίζεται με τον λειτουργικό ορισμό της έννοιας, και η δεύτερη
έχει μια συστημική προσέγγιση. Στα αγγλικά όπως και στις άλλες γλώσσες, ωστόσο, δεν
υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των όρων βιωσιμότητα και αειφορία, ενώ η έννοια της
ανάπτυξης γίνεται αντιληπτή ως μία δεύτερη έννοια της λέξης «εξέλιξη» (Pater and
Cristea, 2016).
Γλωσσικά, ο όρος απλά σημαίνει μία δραστηριότητα ή δράση ικανή για διατήρηση, ο
ορισμός αυτός όμως είναι ανεπαρκής στην περίπτωση περιβαλλοντικών θεμάτων, γιατί
υπάρχουν και καταστρεπτικοί παράγοντες ή πρακτικές, που μπορούν να διατηρούνται
και σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα ή ακόμα και το επιχειρηματικό κέρδος
(Johnston et al., 2007).
Το 1960 δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με
στόχο την επίτευξη της υψηλότερης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και εργασίας στα
κράτη μέλη, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ενώ το 1980 εκδόθηκε από τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της φύσης, η Παγκόσμια Στρατηγική
Διατήρησης (World Conservation Strategy). Η Στρατηγική καθόριζε τους βασικούς
παράγοντες καταστροφής του περιβάλλοντος, όπως η φτώχεια, η πληθυσμιακή αύξηση,
οι κοινωνικές ανισότητες και η οικονομία, και σε αυτήν, η βιώσιμη ανάπτυξη ορίστηκε ως
η διατήρηση των απαραίτητων οικολογικών διαδικασιών και συστημάτων (IUCN, UNEP,
WWF, FAO, UNESCO, 1980). Στα τέλη του 1980 ιδρύθηκε η Παγκόσμια Επιτροπή για
το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED), στην έκθεση της οποίας «Το κοινό μας
μέλλον» ή αλλιώς «Εκθεση Brundtland» περιέχεται ο ορισμός της αειφόρου ανάπτυξης
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(γνωστός και ως ορισμός Brundtland) ο οποίος είχε μεγάλη επιρροή : «Βιώσιμη είναι η
ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» (UN, 1987). O ορισμός
αυτός, που θεωρήθηκε ως ο πιο ολοκληρωμένος για την έννοια της βιωσιμότητας,
προϋποθέτει την αναγκαιότητα για ανάπτυξη, περισσότερο από την προσήλωση σε
στρατηγικές για τη διατήρηση των υπαρχουσών συνθηκών, και επικεντρώνεται σε τομείς,
όπου απαιτείται μεγαλύτερη ανάπτυξη (UNESCO, 2019).
Στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο, το 1992,
υπήρξε η κορύφωση της πρώιμης συζήτησης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως επίσης και η
δημιουργία μιας γενικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και
αναπτυξιακών θεμάτων, η οποία περιέχεται στην Agenda 21. Ο σημαντικότερος θεσμός
που προέκυψε στο Ρίο είναι η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης (Commission on
Sustainable Development – CSD), που συγκροτήθηκε για να εργαστεί επί των θεμάτων
της Agenda 21.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Τοπική Agenda 21, αναπτύχθηκε ένας πιο πρακτικός και
με μεγαλύτερη τοπική διάσταση ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτόν,
στην αειφόρο ανάπτυξη εμπεριέχονται τέσσερις αλληλοσυνδεόμενες διαστάσεις: κοινωνία,
περιβάλλον, πολιτισμός και οικονομία. Με τον τρόπο αυτό, η αειφόρος ανάπτυξη
εξετάζει τις μελλοντικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνθήκες
επιδιώκοντας να βρίσκονται αυτές σε ισορροπία με την ποιότητα ζωής (UNESCO,
2019). Συνήθως ο όρος αειφορία αφορά σε έναν μακροπρόθεσμο στόχο ενώ η φράση
αειφόρος ανάπτυξη εμπεριέχει και όλες τις διαδικασίες για την επίτευξη του στόχου
αυτού (UNESCO, 2019).
Ωστόσο, υπάρχει αρκετή κριτική για τον ορισμό Brundtland και για την Ατζέντα της
βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολό της. Η κριτική ασκείται κυρίως όταν ο όρος
χρησιμοποιείται αόριστα από εταιρείες ή κυβερνητικές οργανώσεις, ισχυριζόμενες ότι
δρουν με βάση την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ για παράδειγμα δεν γίνεται αναφορά στην
εξάλειψη της φτώχειας (McKenzie, 2004).
Επομένως, ενώ αρχικά ο όρος βιωσιμότητα προήλθε από βιολόγους και οικολόγους, που
τη χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν το βαθμό κατά τον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας μπορούσαν να αξιοποιηθούν ή να καταστραφούν λόγω ρύπανσης, χωρίς να
απειλούνται τα οικοσυστήματα, εν συνεχεία, ο ορισμός συμπεριέλαβε και την οικονομία
με στόχο την κατανόηση της σχέσης μεταξύ φυσικού κεφαλαίου και οικονομίας,
οδηγώντας στη δημιουργία της οικολογικής οικονομίας, και τελικά επεκτάθηκε στην
πολιτική, ενώ πιο πρόσφατα συμπεριλήφθηκε και στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη
μηχανική (Dempsey et al., 2011).
Σχεδόν όλοι οι ορισμοί της βιωσιμότητας μοιράζονται τα ίδια βασικά στοιχεία. Το πρώτο
είναι ότι παρουσιάζουν έναν τρόπο προσέγγισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε
σχέση με την οικονομία και την κοινωνία, με τρόπο ώστε, ούτε η κοινωνική ούτε η
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οικονομική ανάπτυξη, να έχουν ως δεδομένο τις στρατηγικές οικολογικής προστασίας και
το αντίστροφο (Dempsey et al., 2011). Μία άλλη βασική παράμετρος του ορισμού της
βιωσιμότητας, που την ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους παραδοσιακούς τρόπους οπτικής
του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας, είναι ότι επικεντρώνεται στην
ισότητα μεταξύ γενεών. Ο ορισμός της αειφορίας, κατά τη συμφωνία Brundtland, δίνει
έμφαση σε αυτήν την παράμετρο. Δηλαδή τα χρονικά διαστήματα δεκαετιών, στα οποία
αναφέρεται, είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τις παραδοσιακές χρονικές κλίμακες στα
επιχειρηματικά και δημόσια σχέδια-πλάνα (Dempsey et al., 2011). Και τέλος, μια τρίτη
οπτική που είναι κοινή σε όλους τους ορισμούς της αειφορίας και έρχεται σε αντίθεση με
τους παραδοσιακούς τρόπους εξέτασης του περιβάλλοντος, της οικονομίας ή της
κοινωνίας, είναι ότι δίνει έμφαση στη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς.
Αυτή η αντίληψη λαμβάνεται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με όρους
καινοτομίας και ενθαρρύνει στρατηγικές πέρα από το ελάχιστο του νόμου, ενώ καθιστά
τις επιχειρήσεις να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Dempsey et al., 2011).
Συμπερασματικά, αν και έχει εκφραστεί με διάφορους τρόπους, ο όρος συχνά έχει
συνδεθεί με τη φυσική διατήρηση της ανθρώπινης κοινωνίας, του πολιτισμού, των
οργανισμών και των πολιτικών κανόνων. Πολιτιστικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί
παράγοντες επηρεάζουν το πώς οι άνθρωποι εφαρμόζουν τα περιβαλλοντικά και
οικονομικά ζητήματα και την ανάγκη για αποτελεσματικούς βιώσιμους στόχους και
πρακτικές. Καταλήγοντας, συνδεόμενη με το περιβάλλον, η βιωσιμότητα δεν είναι μια
κατάσταση στατική αλλά μία διαδικασία συνεχώς μεταβαλλόμενη λόγω και της ίδιας της
μεταβλητότητας του περιβάλλοντος, απαιτώντας συνεχείς δράσεις (Lemons et al., 1997).

Διατροφική Βιωσιμότητα

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (FAO, 2010)
βιώσιμα ονομάζονται τα διατροφικά πρότυπα που έχουν χαμηλές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, συμβάλλουν στην ασφάλεια τροφίμων και διατροφής και διαφυλάσσουν την
υγεία των ανθρώπων σήμερα, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Τα βιώσιμα πρότυπα
διατροφής οφείλουν να προστατεύουν και να σέβονται τη βιοποικιλότητα και τα
οικοσυστήματα, να είναι πολιτισμικά αποδεκτά, προσιτά, οικονομικά, επαρκή σε
θρεπτικά συστατικά, ασφαλή και υγιεινά με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της
εκμετάλλευσης των φυσικών και ανθρώπινων πόρων (FAO, 2021).
O ορισμός αυτός υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών, οικονομικών
ζητημάτων, διαθέτοντας και κοινωνικο-πολιτισμικές διαστάσεις. Ταυτόχρονα,
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η ανθρώπινη υγεία δεν είναι αποκομμένη από το
περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Τα τρία θεμελιώδη στοιχεία της κατανάλωσης τροφής
τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία είναι η υγεία, η διαθεσιμότητα και το
περιβάλλον (Johnston et al., 2014). Μία βιώσιμη διατροφή, που είναι επαρκής σε
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θρεπτικά συστατικά, ασφαλής, οικονομική, προσβάσιμη σε όλους και κοινωνικά αποδεκτή
ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελεί μία πρόκληση τόσο σε
τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (Mertens et al., 2017; Steenson and Buttriss,
2020).
Τα παγκόσμια διατροφικά πρότυπα έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια, με
αποτέλεσμα οι άνθρωποι σήμερα να καταναλώνουν τροφές που θέτουν σε κίνδυνο τόσο
την υγεία τους, όσο και το περιβάλλον. Τα αυξημένα εισοδήματα συνοδεύτηκαν και από
διατροφικά πρότυπα με υψηλή κατανάλωση ζωικών και επεξεργασμένων προϊόντων. Την
ίδια στιγμή το σύστημα τροφίμων στο σύνολό του έχει συμβάλλει στην υποβάθμιση του
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας (Johnston et al., 2014).
Η διατροφική βιωσιμότητα αντικατοπτρίζει την ικανότητα των κοινωνιών να βρίσκουν
τρόπους, εντός ενός πολύπλοκου συστήματος τροφίμων, καλύπτοντας τις διατροφικές
τους ανάγκες με ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων (Smetana et al., 2019). Στο
σημείο αυτό τίθεται και το ερώτημα ποια θα ήταν μια ενδεδειγμένη διατροφή που να
πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Βιώσιμα Πρότυπα Διατροφής και Παγκόσμια Συνδημία

Περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως έχουν αναπτύξει διατροφικές κατευθυντήριες
συστάσεις, μερικές φορές απεικονισμένες ως «πυραμίδες τροφίμων» ή «πιάτα», ως
χρήσιμο εργαλείο για την οικοδόμηση μιας υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής, ενώ
υπάρχει επίσης ταχεία εξέλιξη στην εξατομικευμένη διατροφή με τη βοήθεια της
τεχνολογικής εξέλιξης (Ruthsatz and Candeias, 2020). Πρόσφατα, οι πανδημίες της
παχυσαρκίας και του υποσιτισμού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στην υγεία, έχουν περιγραφεί ως μία παγκόσμια συνδημία, δεδομένης της
ομαδοποίησής τους σε χρόνο και τόπο, τις αλληλεπιδράσεις σε βιολογικό, ψυχολογικό
ή/και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και τους κοινούς, μεγάλης κλίμακας, καθοριστικούς
παράγοντες (Downs et al., 2020).
Υπό το πρίσμα αυτής της συνδημίας, έχουν υπάρξει μελέτες για το ποια είναι τα
χαρακτηριστικά της ενδεδειγμένης βιώσιμης διατροφής. Ο προσδιορισμός μιας βιώσιμης
διατροφής συνεπάγεται την αξιολόγηση όλων των διαστάσεων αυτής, δηλαδή συνολικά
τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, τη διατροφική επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά, την
προσιτή τιμή και την πολιτισμική αποδοχή. Γενικά, έχει αναγνωριστεί ότι τα τρόφιμα
φυτικής προέλευσης ασκούν χαμηλότερη περιβαλλοντική επίπτωση σε σχέση με ζωικά
προϊόντα και διατροφές που περιλαμβάνουν κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ξηρών
καρπών, οσπρίων, αδρά επεξεργασμένων δημητριακών και μέτριες ποσότητες κόκκινου
κρέατος, ψαριών και γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν επίσης δείξει ευεργετικά
αποτελέσματα στην υγεία (Perignon et al., 2017). Ωστόσο περιοριστικά φυτικά
13

διατροφικά πρότυπα ενδέχεται να οδηγήσουν σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, με
επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία. Επιπλέον, το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας και
χρόνιων νοσημάτων, που σχετίζονται με δυτικά διατροφικά πρότυπα, οφείλεται όχι μόνο
στην υψηλή περιεκτικότητα σε κόκκινο και μεταποιημένο κρέας, αλλά και στην
υπερβολική κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια και χαμηλής σε
θρεπτικά συστατικά (Perignon et al., 2017).
Στις μελέτες για τη βιωσιμότητα των διατροφικών προτύπων, εκτός από το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα πρέπει να αξιολογείται και η θρεπτική επάρκεια, στο
πλαίσιο πραγματικών και όχι θεωρητικών προτύπων, με επιδημιολογικές μελέτες που
σχετίζουν και τις δύο αυτές παραμέτρους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις. Για
παράδειγμα η πολιτισμική παράμετρος συχνά αγνοείται, και επίσης θα πρέπει να βρεθούν
οι τρόποι και τα εργαλεία με τα οποία θα ευνοηθεί η υιοθέτηση των βιώσιμων
διατροφικών προτύπων (Perignon et al., 2017).
Στις 16 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή EAT-Lancet δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά
με τις διατροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, που περιελάμβαναν την κλιματική
αλλαγή, τη χρήση γης και νερού, την απώλεια βιοποικιλότητας και τους κύκλους αζώτου,
φωσφόρου και πρότεινε μια «καθολική υγιεινή διατροφή αναφοράς» η οποία θα
μπορούσε να αποτρέψει περισσότερους από 10 εκατομμύρια ετήσιους πρόωρους
θανάτους από μη μεταδιδόμενα νοσήματα παγκοσμίως. Η καθολική υγιεινή διατροφή
αναφοράς αποτελείται κυρίως από λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως,
όσπρια, ξηρούς καρπούς και ακόρεστα έλαια, περιλαμβάνει μια χαμηλή έως μέτρια
ποσότητα κατανάλωσης θαλασσινών και πουλερικών και καθόλου ή χαμηλή κατανάλωση
κόκκινου κρέατος, επεξεργασμένου κρέατος, πρόσθετης ζάχαρης, εξευγενισμένους
σπόρους και αμυλώδη λαχανικά (Willett et al., 2019). Ωστόσο, η έκθεση δέχτηκε κριτική
γιατί δεν εξηγούσε πλήρως τη στατιστική αβεβαιότητα, και μολονότι αξιολογήθηκε η
βιωσιμότητα της προτεινόμενης διατροφής, αυτή βασίστηκε μόνο σε θέματα υγείας, που
μετρήθηκαν μέσω της προληπτικής θνησιμότητας (Zagmutt et al., 2020).
Η αλλαγή της διατροφικής πρόσληψης σε επίπεδο πληθυσμού είναι μια τρομερή
πρόκληση, ανεξάρτητα από το εάν παρακινείται από την υγεία, το περιβάλλον ή άλλους
λόγους. Ένα επίσης μειονέκτημα της έκθεσης της επιτροπής EAT Lancet είναι ότι
παρείχε μια ενιαία υγιεινή διατροφή αναφοράς χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι η βιώσιμη
διατροφή μπορεί να διαφέρει ως προς τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και το
κόστος σε παγκόσμιο, περιφερειακό και ατομικό επίπεδο, καθώς επίσης ότι αυτό που
θεωρείται υγιές δεν είναι πάντα βιώσιμο και αυτό που θεωρείται βιώσιμη διατροφή δεν
είναι πάντα υγιεινό (Fanzo et al., 2021).
Στις βιώσιμα διατροφικά πρότυπα επίσης θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία και στη
βέλτιστη παιδική και μητρική διατροφική πρόσληψη, η οποία είναι απαραίτητη για τη
φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών και τη μακροχρόνια υγεία, ενώ τα παιδικά διατροφικά
πρότυπα συμβάλλουν σημαντικά και στην υγεία του πλανήτη μας (Hollis et al., 2020).
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Η έρευνα για τα διατροφικά μοτίβα έχει αναπτυχθεί και αξιολογηθεί κυρίως για ενήλικες
παρά το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές σε διάφορα στάδια ανάπτυξης της
παιδικής ηλικίας. Οι διατροφικές οδηγίες για τα παιδιά δεν είναι επαρκείς και
παραμένουν βασικά κενά στον καθορισμό της βέλτιστης πρόσληψης. Ενώ και ιστορικά, οι
διατροφικές συστάσεις έχουν επικεντρωθεί σε στοιχεία που σχετίζονται με μεμονωμένα
θρεπτικά συστατικά και τη συσχέτιση αυτών με διάφορες ασθένειες (Fardet and Rock,
2014; Hollis et al., 2020 ), προκαλώντας σύγχυση στο κοινό, ιδιαίτερα όταν η επιστήμη
έχει εξελιχθεί, απαιτώντας αλλαγές στα διατροφικά μηνύματα με την πάροδο του χρόνου.
Η καλύτερη κατανόηση των διατροφικών προτύπων και των παραμέτρων επιλογής και
λήψης τροφής μέσω εθνικών και διεθνών συστημάτων καταγραφής, μπορεί να οδηγήσει
στον καθορισμό προτεραιοτήτων για την προώθηση βέλτιστων διατροφικών
κατευθυντήριων γραμμών και στρατηγικών. Οι τελευταίες θα πρέπει περιλαμβάνουν
διατομεακή συνεργασία καθώς και τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα και
εμπειρογνωμοσύνη από επαγγελματικές οργανώσεις διατροφής και υγείας, ομάδες
καταναλωτών και μη (Hollis et al.,2020).
Επίσης, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις της διατροφής στην υγεία και
το περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη του μετασχηματισμού του
συστήματος τροφίμων ώστε να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια συνδημία παχυσαρκίας,
υποσιτισμού και περιβαλλοντικών προβλημάτων (Swinburn et al., 2019; Hollis et al.,
2020). Η ενστάλαξη σε παιδιά υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών και των ενηλίκων,
συμβάλλοντας παράλληλα στην παγκόσμια περιβαλλοντική ισορροπία. Ωστόσο, στην
προσπάθεια απορρόφησης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει συντελεστεί από
προηγούμενες δεκαετίες, οι διατροφικές συστάσεις για τα παιδιά, δεν πρέπει με κανέναν
τρόπο να θέτουν σε κίνδυνο τη διατροφική πρόσληψη ή την υγεία τους (Hollis et
al.,2020).
Παράλληλα, οι επιλογές τροφίμων αποτελούν μέρος σύνθετων και δυναμικών
συστημάτων τροφίμων, που υπάρχουν σε πολλαπλές κλίμακες από το τοπικό έως το
περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την υποστήριξη τόσο του
περιβάλλοντος όσο και της ανθρώπινης ευημερίας. Η έννοια της βιώσιμης ή της υγιεινής
διατροφής από συστήματα τροφίμων που υποστηρίζουν την πλανητική υγεία, έχει
αποκτήσει δυναμική, αναγνωρίζοντας τις αλληλοσυνδεόμενες προκλήσεις στον τρόπο
παραγωγής, προμήθειας, προετοιμασίας, κατανάλωσης και σπατάλης τροφίμων (Downs
et al., 2020).
Απαιτούνται επομένως και πολιτικές παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνουν κίνητρα ή
αντικίνητρα για την υποστήριξη βιώσιμης διατροφής (πχ φορολογία τροφίμων με μη
βιώσιμα χαρακτηριστικά), αλλά και σαφής ενημέρωση των καταναλωτών μέσω
επισήμανσης προϊόντων με περιβαλλοντικές πληροφορίες (πρακτικές παραγωγής
τροφίμων που υποστηρίζουν τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θετική
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τοποθέτηση τροφίμων με υγιή και βιώσιμα χαρακτηριστικά σε επίπεδο λιανικής πώλησης,
μειωμένα μεγέθη μερίδων και σήμανση σχετικά με τη μείωση των απορριμμάτων
τροφίμων) ώστε να προβαίνουν στις κατάλληλες επιλογές (Downs et al., 2020). Μέχρι
σήμερα υπήρξε λιγότερη ενσωμάτωση της αειφορίας στον χώρο έρευνας για το
περιβάλλον τροφίμων. Οι παρεμβάσεις για την ενημέρωση και την ενδυνάμωση σε
επίπεδο ατομικής επιλογής μπορεί να περιλαμβάνουν εκπαίδευση τροφίμων και
διατροφής ώστε να παρακινήσουν την αλλαγή συμπεριφοράς για πιο βιώσιμες επιλογές
τροφίμων, όπως η αύξηση της διατροφικής ποικιλομορφίας, η κατανάλωση περισσότερων
φυτικών και τοπικών συστατικών, και μείωση της κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων
τροφίμων (Downs et al., 2020).
Η κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας για την
ανάπτυξη στρατηγικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που είναι απαραίτητες για τη
μετάβαση σε πιο βιώσιμα διατροφικά πρότυπα σε επίπεδο ατόμου και πληθυσμού. Η
παροχή εργαλείων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων στον σχεδιασμό καθημερινών
δραστηριοτήτων, όπως στην επιλογή και την προετοιμασία φαγητού, μπορεί να είναι μια
πολύτιμη στρατηγική για την ενίσχυση του αντιληπτού ελέγχου και της ικανότητας του
ατόμου να ακολουθεί μια βιώσιμη διατροφική συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από
εποχική και τοπική κατανάλωση τροφίμων, καθώς και από περιορισμένη πρόσληψη
κόκκινου κρέατος, όπως περιγράφεται από την EAT Lancet Commission (Willett et al.,
2019).
Με τον προσδιορισμό των παραγόντων των αλλαγών στη συμπεριφορά των καταναλωτών,
τα αποτελέσματα που συλλέγονται ενδέχεται να υποστηρίξουν τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής στην παροχή κατευθύνσεων και στον καθορισμό πρωτοβάθμιων παρεμβάσεων
πρόληψης, που ενισχύουν την ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή των καταναλωτών σε
πιο βιώσιμες διατροφικές συνήθειες όπως κίνητρα, για την προώθηση της κατανάλωσης
υγιεινών τροφίμων μέσω επιδοτήσεων που μειώνουν το τελικό κόστος τέτοιων προϊόντων
για τους τελικούς καταναλωτές (Biasini et al., 2021).
Ακόμη και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό
εργαλείο για την εκπαίδευση των ασθενών, εφαρμόζοντας βιώσιμες πρακτικές διατροφής.
Επί του παρόντος, ωστόσο, ο ρόλος και ο πιθανός αντίκτυπός τους υποτιμούνται στα
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η προώθηση της βιώσιμης διατροφής στις
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης δεν εφαρμόζεται ακόμη πλήρως (Alberdi and
Begiristain-Zubillaga, 2021).
Μέτρα ικανά να αλλάξουν συμπεριφορά μεγάλων ομάδων καταναλωτών, παράλληλα με
τα σήματα τιμών, θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός και μη φορολογικών παρεμβάσεων,
όπως ενημερωτικές εκστρατείες, επισήμανση προϊόντων ή παρεμβάσεις συγκεκριμένων
ομάδων-στόχων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, της αποδοχής και της προθυμίας
των καταναλωτών να υιοθετήσουν τις βιώσιμες και υγιεινές διατροφικές συνήθειες (Latka
et al., 2021). Τέλος, και οι πολιτισμικές προτιμήσεις και η γεύση είναι σημαντικοί
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παράγοντες κατανάλωσης τροφίμων και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ταυτόχρονα με
τις μετρήσεις των αποδόσεων άνθρακα κατά την παραγωγή, όπως και το κατά πόσο τα
βιώσιμα διατροφικά πρότυπα είναι προσιτά οικονομικά για κάποιες ομάδες (Green et al.,
2020).

Η Διατροφή στο Πλαίσιο των 17 Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η μεγάλη ανησυχία για τα
περιβαλλοντικά προβλήματα και ο κίνδυνος των χρόνιων ασθενειών αποτέλεσαν απειλή
για τη διατήρηση βιώσιμης ανάπτυξης και την κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών
γενεών (Grosso et al., 2020).
Για τον λόγο αυτό, τον Σεπτέμβριο του 2015 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
αποφασίζει τους νέους παγκόσμιους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίοι
αποτελούν ένα πιο ολοκληρωμένο, εκτεταμένο και ανθρωποκεντρικό σύνολο στόχων, και
δεσμεύεται να εργαστεί για την εφαρμογή τους, έως το 2030, με σκοπό να επιτευχθεί η
αειφόρος ανάπτυξη και στις τρεις διαστάσεις της - οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντική - με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Οι στόχοι περιλαμβάνουν
την εξάλειψη της φτώχειας και του υποσιτισμού παντού. την καταπολέμηση των
ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, την οικοδόμηση κοινωνιών ειρηνικών, δίκαιων
και χωρίς αποκλεισμούς, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της
ισότητας των φύλων, την ενδυνάμωση των γυναικών και τη διασφάλιση της διαρκούς
προστασίας του πλανήτη και των φυσικών του πόρων, ταυτόχρονα με τη δημιουργία
συνθηκών για βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη (UN, 2015).
Η διατροφή εντός αυτού του πλαισίου, αποτελεί ένα βασικό πυλώνα όχι μόνο γιατί
συνδέεται με την επίτευξη πολλών από τους στόχους της Agenda30, επηρεαζόμενη από
διάφορους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (συμπεριλαμβανομένης και της
επισιτιστικής ανασφάλειας, που οφείλεται στη φτώχεια και τον πόλεμο) αλλά και γιατί οι
διατροφικές επιλογές επηρεάζουν τη διατήρηση τόσο της ανθρώπινης όσο και της
περιβαλλοντικής υγείας (Grosso et al., 2020).
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Εικόνα 1. Πηγή: “UNITED NATIONS, 2019”

Στόχος 1. Μηδενική Φτώχεια

Ο πρώτος στόχος της αειφόρου ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη διατροφή,
καθώς ο υποσιτισμός, η ανεπαρκής διατροφική πρόσληψη, και η μη επίτευξη των
συνιστώμενων διατροφικών κατευθύνσεων, οδηγούν σε προβλήματα υγείας και
εμφανίζονται κυρίως σε ευάλωτους και φτωχούς πληθυσμούς (Grosso et al., 2020).
Παρά το γεγονός ότι η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει στην
αύξηση της παραγωγής τροφίμων και στην εύκολη πρόσβαση σε αυτά, σύμφωνα με το
παγκόσμιο πρόγραμμα σίτισης των Ηνωμένων Εθνών, με την απεικόνιση του
επιπολασμού της δυσθρεψίας μεταξύ των ετών 2016-2018, στην Αφρική, την Ασία, στην
Εγγύς Ανατολή και στη Λατινική Αμερική, 821 εκατομμύρια άνθρωποι (1 στους 9)
υποσιτίζονται και η πρόβλεψη είναι ότι ο αριθμός θα ανέλθει στους 840 εκατομμύρια
ανθρώπους μέχρι το 2030 (United Nations World Food Programme, 2019).
Παράγοντες όπως η χρήση γης, το χαμηλό εισόδημα και οι συνθήκες υγιεινής παίζουν
πρωταρχικό ρόλο τόσο στην πρόσβαση όσο και στην επιλογή τροφής (Erzse et al.,
2020).
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Η επιστημονική κοινότητα έχει επικεντρωθεί στη σπουδαιότητα της διατροφικής
πρόσληψης κατά τις πρώτες 1000 ημέρες ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κύησης και της
γαλουχίας (Aparicio et al., 2020). Η εγκυμοσύνη και η διατροφή με χαμηλά επίπεδα
πρωτεΐνης αποτελούν συχνά φαινόμενα στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα μεταξύ
ομάδων χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Η ανεπαρκής, σε θρεπτικά συστατικά
διατροφή, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αποτελεί κοινή αιτία μειωμένης ανάπτυξης
και χαμηλού βάρους γέννησης, με αποτέλεσμα τα βρέφη να διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο θνησιμότητας και είναι συχνότερα επιρρεπή σε ασθένειες, καθώς και υποψήφια
για μεταβολικά σύνδρομα στην ενήλικη ζωή (διαβήτη, υπέρταση και χρόνιες παθήσεις)
(Pena and Bacallao, 2002).
Το χαμηλό ύψος αποτελεί το πιο συχνό ανθρωπομετρικό στοιχείο υποσιτισμού
παγκοσμίως, ενώ το 4-5% της θνησιμότητας σε παιδιά κάτω των πέντε ετών, οφείλεται σε
ασθένειες λόγω χαμηλού σωματικού βάρους (Pena and Bacallao, 2002). Ο υποσιτισμός
οφείλεται σε ελλιπή πρόσληψη συγκεκριμένων ποσοτήτων σε μικροθρεπτικά συστατικά,
που προέρχονται από τις τροφές (όπως είναι η ανεπάρκεια σε βιταμίνες Α, Β12, σίδηρο,
φυλλικό οξύ και ψευδάργυρο), αποτελώντας τη βασική αιτία της μειωμένης παιδικής
ανάπτυξης, καθώς και της χαμηλής σχολικής επίδοσης. Το ένα τρίτο του παγκόσμιου
πληθυσμού υποφέρει από ανεπάρκεια σε μικροθρεπτικά συστατικά λόγω μη επαρκούς
διατροφικής πρόσληψης (Uchendu, 2011). Τόσο η εγκυμοσύνη όσο και η γαλουχία
αποτελούν κρίσιμα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία η διατροφική πρόσληψη είναι
βασικός παράγοντας για τη μητρική και παιδική υγεία. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών
αναγκών στις συγκεκριμένες περιόδους, οι γυναίκες συχνά βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο
ανεπάρκειας βιταμίνης D, σιδήρου, φυλλικού οξέος, παρά τις διατροφικές συστάσεις.
Επιπρόσθετα, πρόσφατες έρευνες έχουν αποκαλύψει επιπτώσεις όπως πρόωρη γέννηση,
ανεπιθύμητα ανθρωπομετρικά αποτελέσματα, μειωμένη ανάπτυξη κατά την κύηση και
νευρολογικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας (Aparicio et al., 2020).
Ταυτόχρονα με τους βιολογικούς παράγοντες, η έλλειψη ερεθίσματος για σωστές
επιλογές, αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για την παιδική ανάπτυξη (φυσική,
συναισθηματική, πνευματική και ψυχοκοινωνική). Οικογένειες που ζουν σε συνθήκες
φτώχειας με μόνιμο άγχος επιβίωσης, δεν έχουν την γνώση ή την ευκαιρία για να
παράσχουν το συγκεκριμένο ερέθισμα. Το αυξημένο εισόδημα από μόνο του, ωστόσο, δεν
εγγυάται τη βέλτιστη διατροφική πρόσληψη, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη και με
παράγοντες όπως η περιβαλλοντική υγιεινή, η επαρκής ιατρική περίθαλψη και η
διατροφική εκπαίδευση (Pena and Bacallao, 2002). Από την άλλη μεριά, σε κοινωνίες
που παρουσιάζονται έντονες ανισότητες, παρατηρείται αυξητική τάση και στην
παχυσαρκία (Hayre, 2020).
Η αυξανόμενη αστικοποίηση έχει συμβάλλει σε μια διατροφική μετάβαση, η οποία
χαρακτηρίζεται από αλλαγή στα διατροφικά σχήματα, από τα υψηλού υδατανθρακικού
φορτίου και χαμηλού λίπους σε αυτά με συμπυκνωμένες ενεργειακά τροφές και με υψηλό
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ποσοστό λίπους, τα οποία συνδυάζονται και με χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας
(Webb and Block, 2012). Η συνύπαρξη αυτή, σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου
εισοδήματος, υποθρεψίας και υπερθρεψίας, αναφέρεται κοινώς ως διπλό φορτίο της
κακής διατροφής, το οποίο επιταχύνεται από τη συνεχή εμφάνιση οικονομικών και
δημογραφικών μεταβολών κυρίως σε αστικές περιοχές, λόγω ανισοτήτων στην κατανομή
πλούτου και κοινωνικών παροχών. Για τον λόγο αυτό, σε χώρες χαμηλού εισοδήματος στα
παιδιά των φτωχότερων οικογενειών παρατηρείται υποθρεψία, καθώς εκτίθενται σε
δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, ενώ τα αντίστοιχα που ζουν σε καλύτερες συνθήκες, είναι
υπέρβαρα ή παχύσαρκα, καθώς οι επεξεργασμένες και πυκνά ενεργειακά τροφές είναι
περισσότερο διαθέσιμες και οικονομικές (Webb and Block, 2012). Για την αντιμετώπιση
του διπλού φορτίου του υποσιτισμού απαιτείται πολύπλευρη προσέγγιση
συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παράγοντες με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση
της διατροφής (Erzse et al., 2020).
Η φτώχεια ωστόσο, πέρα από το χαμηλό εισόδημα και τον υποσιτισμό, εκδηλώνεται με
διάφορες μορφές όπως είναι η περιορισμένη πρόσβαση στην υγεία ή την εκπαίδευση και
ο κοινωνικός αποκλεισμός (UN, 2015). Η καταπολέμηση (ανακούφιση) της φτώχειας
προάγει την ανάπτυξη των παιδιών και λόγω της παροχής αγαθών και υπηρεσιών των
γονέων προς αυτά αλλά, ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα λιγότερο στρεσογόνο περιβάλλον
(Le Menestrel et al., 2019). Η μητρική εκπαίδευση και η καλή κοινωνικοοικονομική
κατάσταση μπορεί να εμποδίσει την κακή ποιότητα διατροφής. Οι πρακτικές διατροφής
και ο χρόνος απογαλακτισμού παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην αποτροπή
δυσθρεψίας των παιδιών. Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται στην πιο κρίσιμη
ηλικία και είναι πιο ευαίσθητα σε ασθένειες, επομένως η ισορροπημένη διατροφή και ο
μητρικός θηλασμός έως τα 2 έτη μπορούν να εμποδίσουν χρόνιες παθήσεις και να
βελτιώσουν τη διατροφική τους κατάσταση (Ali, H. et al., 2020).
Καταλήγοντας, οι παρεμβάσεις που πρέπει να τεθούν επί τάπητος θα πρέπει να
αφορούν σε οικονομικά-κοινωνικά ζητήματα και πολιτικές με στόχο την πρόσβαση όλων
σε οικονομικές και υγιεινές τροφές (Wilcox et al., 2020). Ενώ για την επίτευξη του
στόχου μηδενικής πείνας το 2030 και της αντιμετώπισης όλων των μορφών υποσιτισμού,
απαιτείται μία ολιστική, διατομεακή προσέγγιση με οικονομική ενίσχυση, δημόσια και
ιδιωτική συνεργασία από όλους όσοι σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων και τα
διατροφικά προγράμματα (Saravanakumar et al., 2020). Μία καλύτερα διατρεφόμενη
κοινωνία θα είναι υγιέστερη και περισσότερο ανταποκρινόμενη σε δράσεις που στοχεύουν
στη μείωση της κακής διατροφής και στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής
(Pena & Bacallao, 2002).
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Στόχος 2. Μηδενική Πείνα

Ο δεύτερος στόχος αφορά ξεκάθαρα στη διατροφή, και σύμφωνα με τον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών απαιτείται αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων,
έτσι ώστε μέχρι το 2030 να υπάρξουν βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα, τα οποία να
διασφαλίζουν την πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και υγιεινή τροφή καθώς και την
προστασία του περιβάλλοντος (UN, 2020).
Ο τερματισμός όμως της πείνας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν περιλαμβάνει μόνο την
ανεπάρκεια θερμίδων (χρόνια πείνα), αλλά και τις ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών
(κρυφή πείνα) και τα προβλήματα υγείας που προκύπτουν από αυτήν (Gödecke et al.,
2018). Τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της
γεωργίας έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση σε ότι αφορά στην ασφάλεια τροφίμων,
ωστόσο η έντονη παραγωγή έχει συμβάλει ταυτόχρονα και σε περιβαλλοντικά
προβλήματα σε διάφορες περιοχές (Qaim, 2017). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως είναι η απώλεια της
βιοποικιλότητας, η διάβρωση του εδάφους, οι απώλειες οργανικής ύλης του εδάφους, οι
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, η ρύπανση των υδάτων και ο ευτροφισμός (Blesh et al.,
2019).
Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα γεωργικά συστήματα και την επισιτιστική
ασφάλεια με παρατεταμένες ξηρασίες και πλημμύρες και θα πρέπει να αναπτυχθούν
πολιτικές για την ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων, την αναδιαμόρφωση του συστήματος
υγείας, του εμπορίου και της κοινωνικής συνοχής. Με επαρκή συγκεντρωτικά δεδομένα
και διαδικτυακά συστήματα πληροφοφιών, χαρτογράφησης και απεικόνισης προτύπων
επισιτιστικής ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί η πρόοδος προς τη μηδενική πείνα
(Szabo et al., 2018). Οι μακροπρόθεσμες αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες είναι
πιθανόν να αυξήσουν την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, να μεταβάλλουν το
χρονοδιάγραμμα των επιδημιών, να μειώσουν την αποτελεσματικότητα χρήσης νερού και
θρεπτικών συστατικών αλλά, και να αυξήσουν την μεταβλητότητα της απόδοσης και να
μειώσουν περαιτέρω τη γεωργική παραγωγικότητα. Υπάρχει επομένως η ανάγκη για
πρόσθετες επενδύσεις με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων λόγω της
κλιματικής αλλαγής και εφαρμογή πρακτικών προσαρμογής της γεωργικής παραγωγής
(Khanal et al., 2020).
Οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της καλλιέργειας οφείλουν να δώσουν έμφαση στην
προώθηση της διατροφικής ποικιλότητας και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Η παγκοσμιοποίηση των συστημάτων γεωργίας περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις
των δομών των αλυσίδων παροχής προϊόντων, με αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης νέων
συστημάτων ασφάλειας, λιανικού εμπορίου, προτύπων και στρατηγικές κάθετης
οικονομικής ανάπτυξης. Μελέτες καταδεικνύουν ότι η παρουσία υψηλής αξίας αλυσίδων
εφοδιασμού μπορεί να ενισχύσει τον τομέα μικροκαλλιεργειών και να βελτιώσει την
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πρόσβαση σε τροφή τόσο των αστικών περιοχών όσο και της υπαίθρου. Ωστόσο,
παραμένουν ενδείξεις ότι η ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου στις αναπτυσσόμενες χώρες
με τη διαθεσιμότητα πολλών επεξεργασμένων προϊόντων συμβάλλει επίσης στην
παχυσαρκία των καταναλωτών (Qaim, 2017). Ενώ, σε χώρες όπως η Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία, η Σομαλία, το Τσαντ και το Νότιο Σουδάν που πλήττονται από
συγκρούσεις, πολέμους και εξεγέρσεις εμφανίζονται υψηλά ποσοστά υποσιτισμού και
θνησιμότητας σε ηλικίες κάτω των πέντε ετών (Otekunrin et al., 2019). Για τον λόγο
αυτό, απαιτείται και καταπολέμηση της διαφθοράς, επίλυση των ενόπλων συγκρούσεων,
πολιτικές για μείωση της ανεργίας, αγροτικά αναπτυξιακά έργα, γεωργική παραγωγή και
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον υποσιτισμό και τη θνησιμότητα (Otekunrin et al.,
2019).
Σε ένα αειφόρο σύστημα τροφίμων, με στόχο την επισιτιστική ασφάλεια, όλα τα στοιχεία
από τα οποία αποτελείται, θα πρέπει να είναι βιώσιμα και αποτελεσματικά, επομένως
πρόκειται για μετασχηματισμό σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο (El
Bilali et al., 2019). Η αλληλεξάρτηση μεταξύ αλλαγής των γεωργικών συστημάτων και
της διατροφής απαιτούν διεπιστημονική έρευνα συνδυάζοντας τομείς γεωργίας,
διατροφής, οικονομίας και κοινωνικών επιστημών. Ο αριθμός των ερευνών στον
συγκεκριμένο τομέα δεν είναι ακόμη επαρκής σε αυτό το πρώιμο στάδιο (Qaim, 2017).
Επίσης, απαιτείται ολιστική προσέγγιση και περισσότερη έρευνα σε σχέση με τη δημόσια
υγεία όπου υπάρχει ο μικρότερος αριθμός άρθρων που αναφέρονται στον δεύτερο στόχο
της αειφόρου ανάπτυξης (Blesh et al., 2019). Λόγω των πολυσύνθετων παραγόντων από
τους οποίους εξαρτάται η επισιτιστική ασφάλεια οι στόχοι της Ατζέντας θα πρέπει να
θεωρηθούν ως ένα ενιαίο αναπτυξιακό πρόγραμμα εντός ενός ολοκληρωμένου πολιτικού
πλαισίου (Gil et al., 2019).

Στόχος 3. Καλή Υγεία και Ευημερία

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η διατροφή στην ανθρώπινη υγεία και στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής πραγματοποιείται μέσω της ενίσχυσης της
ανθεκτικότητας σε χρόνιες παθήσεις, οι οποίες αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα στον
τομέα της υγείας (Laar et al., 2020). Η διατροφή με στόχο τη δημόσια υγεία αποτελεί
θεμέλιο για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη όλων των κοινωνιών
(Lawrence and Worsley, 2020).
O στόχος 3 περιλαμβάνει τη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας κατά το 1/3 έως το 2030
και η επίτευξή του θα επηρεάσει και άλλους στόχους όπως των 1,2,4,5 και 10. Οι χρόνιες,
μη μεταδοτικές ασθένειες συνδέονται με τη φτώχεια και δημιουργούν ανισότητες εντός
και μεταξύ των χωρών. Οι επενδύσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο τους θα
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συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας,
προσφέροντας υψηλές αποδόσεις σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος (Nugent et al., 2018).
Τον τελευταίο αιώνα έχει σημειωθεί εντυπωσιακή πρόοδος στην αύξηση του προσδόκιμου
ζωής μέσω της βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης, των συνθηκών υγιεινής και της
ποικιλίας τροφίμων. Ωστόσο, στις πρόσφατες δεκαετίες, η υπερβολική κατανάλωση
τροφής σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής, έχει οδηγήσει σε δραματικές αυξήσεις των
χρόνιων νοσημάτων, όπως η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές παθήσεις (Juul et al., 2021),
ο διαβήτης και διάφορες μορφές καρκίνου. Η διατροφική επιστήμη και οι πολιτικές έχουν
εξελιχθεί σε πιο ολιστικές προσεγγίσεις για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της
διατροφής στην προώθηση της υγείας, καθώς και των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων
μεταξύ
διαιτητικών-κοινωνικών-συμπεριφοριστικών-περιβαλλοντικών
παραγόντων
(Ruthsatz and Candeias, 2020).
Παρόλα αυτά, το σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθεί να ενθαρρύνει τη
φροντίδα παρά την πρόληψη ασθενειών. Η αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση καθώς
και η καθιέρωση κατάλληλων συνθηκών-πλαισίων-πολιτικών, αποτελούν την απαραίτητη
βάση για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, την υποστήριξη νέων παρεμβάσεων
και την υιοθέτηση νέων διατροφικών οδηγιών. Η κατάλληλη διατροφή έχει αποδειχθεί ότι
μπορεί να μειώσει τη διάρκεια παραμονής των ασθενών στα νοσοκομεία, επηρεάζοντας με
αυτόν τον τρόπο το οικονομικό μοντέλο για τα νοσοκομεία και τις δομές υγειονομικής
περίθαλψης. Η πρόληψη είναι τελικά πιο αποδοτική από τη θεραπεία ενός μη
μεταδιδόμενου νοσήματος (Ruthsatz & Candeias, 2020). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο
υποσιτισμός συμβάλλει στην παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα, ιδιαίτερα σε κρίσιμες
καταστάσεις, για παράδειγμα παιδιά που δε διατρέφονται σωστά βρίσκονται σε
μεγαλύτερο κίνδυνο ακόμα και για μολύνσεις και ασθένειες του αναπνευστικού
συστήματος (Ashraf et al., 2020). Οι διατροφικές παρεμβάσεις, επομένως, μπορούν να
μειώσουν τη νοσηρότητα και να σώσουν ζωές (Balhara et al., 2017).
Τα βιώσιμα διατροφικά πρότυπα προτείνονται ως μέσο για τη βελτίωση της δημόσιας
υγείας και της επισιτιστικής ασφάλειας με παράλληλη μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον. Οι βασικές αρχές μιας βιώσιμης διατροφής σύμφωνα με τον Οργανισμό
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνουν την κατανάλωση ποικιλίας
μη επεξεργασμένων ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων, κυρίως ολικής άλεσης,
οσπρίων, φρούτων, λαχανικών, μέτριων ποσοτήτων αυγών, γαλακτοκομικών, ψαριών,
πουλερικών και κόκκινου κρέατος. Τα διατροφικά πρότυπα που βασίζονται στην
κατανάλωση φυτικών τροφίμων συσχετίζονται με τη μείωση κινδύνου εμφάνισης διαβήτη
τύπου 2, καρδιαγγειακών παθήσεων, υπέρτασης, παχυσαρκίας και μεταβολικών
νοσημάτων (Lonnie and Johnstone, 2020).
Για τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, από τη μία,
αυτή των μικρών αλλαγών, κατά την οποία ακόμη και οι μέτριες διατροφικές αλλαγές
ενδέχεται να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα στην υγεία, ενώ παράλληλα μπορούν να
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διατηρηθούν και πιο εύκολα. Από την άλλη, υπάρχει η ευρεία προσέγγιση, με άμεσες
εκτεταμένες αλλαγές στα πρότυπα διατροφής όταν απαιτείται ταχεία και μεγάλης
κλίμακας αλλαγή λόγω οικολογικής κρίσης (Blackstone and Conrad, 2020). Η
επισήμανση διατροφικών στοιχείων στις συσκευασίες τροφίμων προτείνεται ώστε να
βοηθήσει στη μείωση συχνότητας εμφάνισης μη μεταδοτικών ασθενειών που σχετίζονται
με τη διατροφή και έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την ποιότητα της διατροφής (Egnell
et al., 2019). Συνοψίζοντας παρά το γεγονός ότι υπάρχει διαρκής εξέλιξη στον τομέα της
υγείας και σε σχέση με τη μείωση της θνησιμότητας και την αύξηση του προσδόκιμου
ζωής, ωστόσο απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια και ιδιαίτερα σήμερα λόγω της
παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 (UN, 2020).

Στόχος 4. Ποιοτική Εκπαίδευση

Στον τομέα της εκπαίδευσης έχει επίσης σημειωθεί πρόοδος, ωστόσο απαιτείται κι εδώ
αρκετή προσπάθεια ακόμα, σε όλα τα επίπεδα, όπως γραμματισμού, αριθμητισμού, ίσων
δικαιωμάτων, καλλιέργειας δεξιοτήτων, καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού και
συνεργασίας (UN, 2020). Η συσχέτιση μεταξύ διατροφής και ποιοτικής εκπαίδευσης είναι
έμμεση αλλά διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην επίτευξη και αυτού του στόχου.
Η απόκτηση της ποιοτικής, ισότιμης εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί τη βάση για τη
βελτίωση του βιοτικού επίπεδου, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς το θεμέλιο της
σωστής διατροφής. (Grosso et al., 2020).
Πλήθος μελετών καταδεικνύει τη διττή αιτιακή σχέση μεταξύ διατροφικών συνηθειών και
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αφενός η διατροφική πρόσληψη επηρεάζει τη σχολική
απόδοση και αφετέρου το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συσχετίζεται και με τις μη
ποιοτικές διατροφικές επιλογές. Ταυτόχρονα, ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα
θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διατροφική εκπαίδευση (Behrman, 1996). Η
διατροφική κατάσταση κατά την πρώιμη παιδική ηλικία σχετίζεται με την κινητική και
γνωστική ανάπτυξη στη βρεφική και προσχολική ηλικία, με παρόμοια αποτελέσματα
σπουδαιότερης σημασίας κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της ενηλικίωσης
(DiGirolamo et al., 2020).
Η περιορισμένη γνώση των μητέρων σχετικά με τις διατροφικές επιλογές, τη σίτιση των
παιδιών και των πρακτικών φροντίδας σε θέματα υγείας, συνεισφέρει σημαντικά στα
αρνητικά διατροφικά αποτελέσματα στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες με κοινά
χαρακτηριστικά, όπως είναι και η περιορισμένη πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση
(Fadare et al., 2019). Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο λόγω ανεπαρκούς
εκπαίδευσης, εισοδήματος και επαγγέλματος, έχει επίσης συνδεθεί με κατανάλωση
ανθυγιεινών, υψηλών θερμιδικά τροφών σε συνδυασμό με μειωμένη φυσική
δραστηριότητα (Finger et al., 2013). Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι οι κοινωνικοί και
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περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να βελτιώσουν τη διατροφική κατάσταση και την
πνευματική απόδοση, καθώς το οικογενειακό εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης των
γονέων και η διατροφή έχουν συνδεθεί με την διανοητική και γνωστική απόδοση (Poh et
al., 2019). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι μελέτες που εξετάζουν τα χρόνια
σχολικής παρακολούθησης, στις οποίες η παιδική διατροφική κατάσταση, το εισόδημα,
και το μορφωτικό επίπεδο γονέων συνδέεται άμεσα. (Zhao and Glewwe, 2010).
Παράλληλα και η κλιματική αλλαγή μέσω έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες και τις
έντονες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, επίσης μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη
σχολική παρακολούθηση και την απόδοση των παιδιών (Randell and Gray, 2019).
Από την άλλη μεριά, η εκπαίδευση επηρεάζει σημαντικά και τις αντιλήψεις περί υγιεινής
διατροφής, με τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να χαρακτηρίζονται από μη ποιοτικές
και ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή για τη διατροφή
ενός ανομοιογενούς κοινωνικά πληθυσμού, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν οι
εξατομικευμένες συστάσεις (Bartkiene et al., 2019). Τα πρώτα τρία χρόνια ζωής
(συμπεριλαμβανομένης και της ενδομήτριας) είναι τα σημαντικότερα σε σχέση με τη
διανοητική, φυσική και συναισθηματική ανάπτυξη. Σε αυτό το κρίσιμο χρονικό παράθυρο,
η ανεπάρκεια σε σημαντικά θρεπτικά στοιχεία όπως ο σίδηρος και το ιώδιο ή η χρόνια
δυσθρεψία είναι μερικώς αναστρέψιμα στη μετέπειτα ζωή (Jukes et al., 2002). Η έλλειψη
σιδήρου ή η έλλειψη σε άλλες βιταμίνες και μέταλλα, πχ θειαμίνης, βιταμίνης Ε, βιταμίνης
Β, ιωδίου και ψευδαργύρου μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις γνωστικές
λειτουργίες και στη συγκέντρωση, ενώ η πρόσληψη αυτών έχει θετική επίδραση στις
συγκεκριμένες λειτουργίες και στη νοημοσύνη των παιδιών σχολικής ηλικίας (Sorhaindo
and Feinstein, 2006).
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί προς τον προβληματισμό για την
χαμηλή σχολική απόδοση και τη διασαφήνιση των κυριότερων παραγόντων που την
προκαλούν, γνωστό ως το πρόβλημα των 100 παραγόντων (Hussain El-Shreif, 2020). Τα
παιδιά - με έλλειψη σιδήρου ικανή να προκαλέσει αναιμία – φαίνεται ότι βρίσκονται σε
ακαδημαϊκό μειονέκτημα, ενώ οι γνωστικές τους ικανότητες βελτιώνονται με θεραπεία
σιδήρου. Παρόμοια κατάσταση βελτίωσης δεν βρέθηκε σε αντίστοιχη ανεπάρκεια ιωδίου
και ψευδαργύρου. Επίσης δεν υπάρχει απόδειξη ότι η συμπλήρωση με βιταμίνες και
μέταλλα οδηγούν σε βελτιωμένη ακαδημαϊκή απόδοση. Η τροφική ανεπάρκεια μπορεί να
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ικανότητα μάθησης. Εκτιμάται ότι το 25% των
παιδιών σχολικής ηλικίας παγκοσμίως παρουσιάζουν αναιμία λόγω ανεπάρκειας σιδήρου.
Η αναιμία ενδέχεται να προκαλεί χαμηλό επίπεδο γνωστικής λειτουργίας και να επηρεάζει
τη διάρκεια προσοχής, ενώ τα παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες χαμηλού εισοδήματος
είναι περισσότερο πιθανό να παρουσιάσουν αναιμία. Μελέτη που διεξήχθη στο Μεξικό
καταδεικνύει στατιστικά ισχυρή συσχέτιση μεταξύ οικονομικής κατάστασης και σχολικής
απόδοσης (Mosiño et al., 2020). Ανάμεσα σε σοβαρά υποσιτιζόμενους πληθυσμούς τα
σχολικά προγράμματα παρέμβασης με πρωινό φαίνεται να βελτιώνουν την ακαδημαϊκή
απόδοση και τις γνωστικές λειτουργίες (Taras, 2005). Επομένως, στα παιδιά που
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εμφανίζουν χρόνιο υποσιτισμό η ακαδημαϊκή απόδοση είναι σημαντικά χαμηλή, και για τη
βελτίωση της υπογραμμίζεται η ανάγκη για διατροφικές παρεμβάσεις (Wolde and
Belachew, 2019).
Η εφηβεία αποτελεί εξίσου σημαντική περίοδο αλλαγών στη φυσική, γνωστική και
κοινωνική ανάπτυξη, ενώ η υγεία των εφήβων επηρεάζεται από την κατάσταση στην
παιδική ηλικία. Oι συμπεριφορές που υιοθετούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
έχουν αντίκτυπο στο επίπεδο της υγείας στην ενήλικη ζωή, όπως τα μεταβολικά
νοσήματα που προκύπτουν από ελλειπή διατροφή και χαμηλό επίπεδο φυσικής
δραστηριότητας. Ο υποσιτισμός κατά τη διάρκεια της εφηβείας περιλαμβάνει τη μη
βέλτιστη διατροφική πρόσληψη, τόσο σε μακροθρεπτικά όσο και σε μικροθρεπτικά
συστατικά. Tο επιπλέον βάρος και η παχυσαρκία έχουν συνδεθεί με τη φτωχή ποιοτικά
διατροφή και επηρεάζουν το 1/3 των εφήβων παγκοσμίως. Βελτιώνοντας τις διατροφικές
ανεπάρκειες που επιμένουν στην παιδική ηλικία μπορεί να υπάρξει βελτίωση και κατά
την κρίσιμη περίοδο της εφηβείας, ενώ ταυτόχρονα με τις διατροφικές παρεμβάσεις θα
πρέπει να προωθείται και η φυσική δραστηριότητα (Canavan and Fawzi, 2019).
Απαιτείται αρκετή προσπάθεια ακόμα στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να υπάρξει
απόκτηση γνώσης ακόμη και σε ενήλικες που δεν έχουν αποκτήσει την υποχρεωτική
εκπαίδευση ή καθόλου εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αμβλυνθεί η
συσχέτιση μεταξύ έλλειψης εκπαίδευσης μητέρων και παιδικής υγείας. Ένα μέσο για την
εκπαίδευση των φτωχότερων και ανεκπαίδευτων ενηλίκων θα μπορούσε να είναι η
απόκτηση γνώσεων μέσω της συμπεριφοριστικής αλλαγής (Fadare, 2019).
Γενικότερα, ο καθορισμός της συσχέτισης πιθανών οδών μεταξύ της ασφάλειας τροφίμων
και της χαμηλής ακαδημαϊκής απόδοσης, μπορεί να οδηγήσει στον καθορισμό αποδοτικών
παρεμβάσεων (van Woerden et al., 2019). Ταυτόχρονα, και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, η δημιουργία ενός υποστηρικτικού φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος, θα πρέπει να επικεντρώνεται και στην παιδική και εφηβική υγεία, όχι
μόνο μέσω εξατομικευμένης συμπεριφοριστικής αλλαγής αλλά και μέσω αναδιάρθρωσης
οργανικών δομών όπως τα σχολεία (Lee et al.,2019).

Στόχος 5. Ισότητα των Φύλων

Η συσχέτιση της διατροφής είναι έμμεση και σε αυτόν τον στόχο αλλά ιδιαίτερης
σημασίας. Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δυστυχώς
όμως ακόμα και σήμερα δεν έχουν αρθεί όλα τα εμπόδια -κοινωνικά, οικονομικά και
νομικά- ώστε να υπάρξει ισότητα σε όλους τους τομείς και εξάλειψη κάθε μορφής βίας.
(UN, 2020).
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Η φτώχεια, η ευθραυστότητα και ο τρόπος ζωής έχουν και φυλετικές προεκτάσεις, ενώ
μόνο πρόσφατα η ισότητα των φύλων έχει θεωρηθεί ως πιθανός στόχος προγράμματος
(Peterman et al., 2020). Παρά την πρόοδο που έχει γίνει σε ό,τι αφορά στην ισότητα
των φύλων, οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με
τους άντρες. Παγκοσμίως, οι γυναίκες αποτελούν τα συχνότερα θύματα βίας, φτώχειας,
ψυχολογικών προβλημάτων και έχουν λιγότερη πρόσβαση στην τροφή και στην
εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο και στο περιβάλλον των παιδιών, μειώνοντας
την υγεία και την ευημερία (UN, 2020).
Εάν υπήρχαν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, τα παιδιά θα ήταν πιο πιθανό να επιτύχουν
τις υψηλότερες δυνατότητές τους, γεγονός που θα βελτίωνε την ευημερία των
μελλοντικών γενεών (Roseboom, 2020). Σε κάποιες περιοχές, οι γυναίκες έχουν διπλάσια
πιθανότητα να υποσιτίζονται σε σχέση με τους άνδρες εξαιτίας ανισότητας στην
πρόσβαση τροφής, ενώ σε άλλες, η ελλιπής σε θρεπτικά συστατικά διατροφή των
γυναικών μεταφράζεται με υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας. Και στις δύο περιπτώσεις η
διατροφή που δεν είναι επαρκής σε θρεπτικά συστατικά κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης έχει αρνητικές συνέπειες στους απογόνους με χρόνιες παθήσεις και
προβλήματα συμπεριφοράς (Roseboom, 2020). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι σωστές
διατροφικές επιλογές αυξάνουν την ακαδημαϊκή απόδοση με αποτέλεσμα τις καλύτερες
προοπτικές εξεύρεσης εργασίας, εισοδήματος και κοινωνικοοικονομικού στάτους (CorreaBurrows et al., 2016). Τα αποτελέσματα ερευνών, καταδεικνύουν ισχυρές σχέσεις μεταξύ
δεικτών της παιδικής διατροφικής κατάστασης και κινητοποιούν τη γνωστική ανάπτυξη
στη βρεφική και προσχολική ηλικία συνεχίζοντας στην εφηβική και ενήλικη ζωή
(DiGirolamo et al., 2020). Η ισορροπημένη διατροφή είναι βασική για τη βέλτιστη
ανάπτυξη και υγεία, τη γνωστική ανάπτυξη, την ακαδημαϊκή απόδοση, την
παραγωγικότητα και επομένως για την ανάπτυξη υγιών κοινωνιών (Roseboom, 2020). Σε
αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η κατανόηση των πολύπλοκων συσχετίσεων μεταξύ
του επιπέδου φτώχειας, βίας, ψυχολογικών ασθενειών, πρόσβασης στην εκπαίδευση και
στην τροφή και οι επιδράσεις αυτών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της ανάπτυξης
και της υγείας των παιδιών, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απώλεια ανθρώπινου δυναμικού
και να υπάρξουν ισότιμες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ισότητα των φύλων
αποτελεί τη βάση για υγιέστερες μελλοντικές γενιές (Roseboom, 2020).
Με τις γυναίκες να αποτελούν το 49,58% του παγκόσμιου πληθυσμού 3,8
δισεκατομμύρια (World Bank Organization Data, 2019) ο στόχος 5 θα επιφέρει
σημαντικές δυνατότητες στη βελτίωση της ασφάλειας τροφίμων τόσο σε επίπεδο
οικογενειακό όσο και σε εθνικό. Η πρόσβαση των γυναικών στους φυσικούς πόρους
δύναται να ενισχύσει την παραγωγή και ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον οι στόχοι που
σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων για την παροχή τροφής, όπως είναι ο 15ος που
σχετίζεται με τα δάση και ο 14ος με την αλιεία, δεν αναφέρονται στην ισότητα των
φύλων, ούτε ο 13ος για την κλιματική αλλαγή. Μία ισχυρή ερμηνεία του στόχου 5 και
καθίδρυση των συνεργειών με τους υπόλοιπους στόχους θα βοηθήσει σε βήματα προόδου.
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Η ισότητα των δύο φύλων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να αναφέρεται σε κάθε στόχο
(Agarwal, 2018). Επιπλέον, οι διάφοροι δείκτες της διατροφικής ασφάλειας
υποδεικνύουν ότι οι πρακτικές που είναι σχεδιασμένες για την ενδυνάμωση των γυναικών
και βελτιώνουν τη διατροφική τους κατάσταση θα πρέπει να βασίζονται στην κατανόηση
συγκεκριμένων τομέων ενδυνάμωσης για να επιφέρουν και τα ανάλογα αποτελέσματα.
Διαπιστώνοντας ποιοι τομείς παρουσιάζουν κενά και με ποιον τρόπο αυτοί συσχετίζονται
με τη μητρική και παιδική διατροφή αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση
πολιτικών και προγραμμάτων με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και τη βελτίωση
της διατροφής (Malapit and Quisumbing, 2015).
Με την ενίσχυση της θέσης των γυναικών, τόσο στον τομέα των φυσικών πόρων και της
αγροτικής παραγωγής, όσο και στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και διαχείρισης
εισοδήματος εντός της οικογένειας, μπορούν να υπάρξουν σημαντικές επιδράσεις στην
υγεία και τη διατροφή των μελών της οικογένειας (Meinzen-Dick et al., 2012). Σε χώρες,
όπως η Ινδία που παρά τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε
κοινωνικές υπηρεσίες, τα ποσοστά υποσιτισμού αυξάνονται υποδεικνύοντας ότι
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η ανισότητα των φύλων, που επηρεάζουν τη
διατροφική κατάσταση των μελών της οικογένειας (Sinha et al., 2017). Η σχέση μεταξύ
της μητρικής αυτονομίας και της διατροφικής κατάστασης των παιδιών έχει αναγνωριστεί
από διεθνείς οργανισμούς όπως τον ΟΗΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Διεθνές
Ινστιτούτο Έρευνας Πολιτικής Τροφίμων και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων.
Μητέρες με υψηλότερη αυτονομία, και διαπραγματευτική δύναμη έχουν σημαντική
θετική επίδραση στη διατροφική κατάσταση των παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένης και
της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται σε αυτά. Η ανισότητα των φύλων σε
ατομικό και κοινοτικό επίπεδο έχει αντίκτυπο στη διατροφική κατάσταση και στην υγεία
των μητέρων και των παιδιών. Ενώ σε περιοχές με υψηλότερα ποσοστά ισότητας, υπάρχει
βελτίωση μέσω της εκπαίδευσης, της απασχόλησης των γυναικών, της ευαισθητοποίησης
της κοινωνίας και της αυξημένης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Θα πρέπει
λοιπόν, να γίνουν προσπάθειες από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και τους
επαγγελματίες προκειμένου να αναγνωριστεί η σημασία των κοινωνικών και πολιτιστικών
παραγόντων που καθορίζουν τη διατροφική κατάσταση γυναικών και παιδιών (Sinha et
al., 2017). Οι παγκόσμιες και εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού
οφείλουν να εστιάζουν στη βελτίωση της μητρικής υγείας με αύξηση της πρόσβασης στην
εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τα θρεπτικά τρόφιμα, την προγεννητική και
μεταγεννητική φροντίδα, με μέτρα που επικεντρώνονται στην αυτονομία και στην
ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγεία των γυναικών, η οποία έχει αντίκτυπο και στην
υγεία των παιδιών τους (Sinha et al., 2017). Η γεωργία και ο τομέας τροφίμων δε
συμβάλλουν μόνο στην ασφάλεια τροφίμων αλλά και στην οικονομική ενδυνάμωση
απασχολώντας μεγάλο ποσοστό γυναικών και ανδρών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες
(Ragasa and Lambrecht, 2020).
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Στην παγκόσμια σύνοδο τροφής από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των
Ηνωμένων Εθνών το 1996, εγκαθιδρύθηκε η ιδέα της ασφάλειας τροφίμων και δηλώθηκε
ότι η «η ασφάλεια τροφίμων, σε όλα τα επίπεδα ατομική, οικογενειακή, εθνική, τοπική
και διεθνής επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις περιόδους έχουν πρόσβαση
σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή που ανταποκρίνεται στις διατροφικές τους
ανάγκες και προτιμήσεις για έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής» (FAO, 1996;
Venkatramanan and Shah, 2020). Η παγκόσμια κοινότητα έχει πλέον αναγνωρίσει ότι η
ανισότητα μεταξύ των φύλων δεν αποτελεί στοιχείο μεμονωμένου ενδιαφέροντος αλλά
υπονομεύει τη δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης,
ενώ και η επίτευξη του ίδιου του στόχου, εξαρτάται και από την υλοποίηση των
υπολοίπων, την εξάλειψη της φτώχιας, τη βελτίωση της υγείας, της εκπαίδευσης, της
ασφάλειας τροφίμων, της πρόσβασης σε πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής, τις
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Ωστόσο η
πραγματοποίηση αυτών δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν οι γυναίκες στερούνται την
πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, τις ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την εργασία και τη
λήψη αποφάσεων (Venkatramanan and Shah, 2020).

Στόχος 6. Καθαρό Νερό και Αποχέτευση

Το ασφαλές νερό και οι βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής αποτελούν κρίσιμους παράγοντες
ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες εξάπλωσης της νόσου COVID-19, δυστυχώς όμως
δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά (UN,
2020). Η πρόσβαση σε καθαρό νερό και σε συνθήκες υγιεινής αποτελούν βασικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική κατάσταση των ατόμων μαζί με την τροφή,
τις πρακτικές φροντίδας, την πρόσβαση στην υγεία και το υγιές περιβάλλον. Η
ανεπάρκεια στα παραπάνω αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ασφάλεια τροφίμων
και τις συνθήκες βιοπορισμού (Dodos et al., 2017).
Εκτός από το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και το οικογενειακό εισόδημα, τα οποία
σχετίζονται με την διατροφική κατάσταση των παιδιών, η έλλειψη επαρκούς ποσότητας
αλλά και κατάλληλης ποιότητας νερού και συνθηκών υγιεινής προκαλούν λοιμώξεις οι
οποίες σχετίζονται με διαρροϊκές κενώσεις, συμβάλλοντας στο 50% του υποσιτισμού των
παιδιών κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως (Ghosh et al., 2021) και έχουν επίσης συνδεθεί
με το 6.6% των παγκόσμιων ασθενειών ιδιαίτερα σε παιδιά από χώρες χαμηλών
εισοδημάτων. 2,4 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως οφείλονται σε διάρροιες λόγω κακής
ποιότητας διατροφής, ενώ το 50% του μητρικού και παιδικού χαμηλού σωματικού βάρους
οφείλεται σε συνέργεια διαρροϊκών ασθενειών και υποσιτισμού, όπου το ένα γεγονός
αυξάνει την ευαισθησία στο άλλο. Το Lancet Maternal and Child Nutrition Series
εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις σε σχέση με την υγιεινή θα μείωναν τα περιστατικά διάρροιας
29

εως 30%, και ως συνέπεια τα ποσοστά μειωμένης ανάπτυξης στα τρία πρώτα χρόνια έως
2,4% (THE LANCET, 2013, 2021; Ngure et al., 2014). Ορισμένες πρακτικές που
σχετίζονται με την εμφάνιση διάρροιας είναι ο τύπος τουαλέτας, η καθαριότητα και η
συχνότητα καθαριότητας της τουαλέτας, η χρήση και η διαθεσιμότητα σαπουνιού, το
πλύσιμο των χεριών πριν και μετά το φαγητό καθώς και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Η
διάρροια επηρεάζει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών λόγω του περιορισμένου
χρόνου παραμονής της τροφής στον οργανισμό και προκαλεί χαμηλότερη όρεξη. Ενώ ο
υποσιτισμός παρατείνει τη διάρκεια και συχνότητα της διάρροιας και επιδεινώνει τη
γενική κατάσταση της υγείας. Επίσης και έμμεσα συμβάλει στον υποσιτισμό λόγω του
κόστους φαρμακευτικής αγωγής για τη θεραπεία, επηρεάζοντας τον οικογενειακό
προϋπολογισμό των τροφίμων (Ghosh et al., 2021).
Ο υποσιτισμός αποτελεί ταυτόχρονα και αιτία και συνέπεια της φτώχειας και συμβάλλει
σημαντικά στην μητρική και παιδική θνησιμότητα, όπως επίσης και στις χρόνιες παθήσεις
μακροπρόθεσμα. Επηρεάζει αρνητικά όλες τις διαστάσεις της ατομικής υγείας και
ανάπτυξης και παρεμποδίζει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο σε εθνικό επίπεδο.
Κάποιες αποδεδειγμένα απλές παρεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τον υποσιτισμό,
όπως για παράδειγμα ο αποκλειστικός θηλασμός, οι κατάλληλες συμπληρωματικές
διατροφικές πρακτικές, πλύσιμο χεριών κλπ. (WHO, 2015).
Δεδομένης όμως της πολυπλοκότητας των παραγόντων που προκαλούν τον υποσιτισμό,
ο ρόλος του νερού και της υγιεινής θα πρέπει να ορισθεί ολιστικά συμπεριλαμβάνοντας
και τις όψεις του φυσικού και συμπεριφοριστικού περιβάλλοντος στο οποίο
αναπτύσσονται τα παιδιά και θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη, πολυτομεακή
προσέγγιση όλων των συστημάτων -υγείας, νερού, υγιεινής, γεωργίας και κοινωνικής
δέσμευσης- (Ngure et al., 2014). Η μεγαλύτερη κατανόηση της ενδυνάμωσης σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο, και μέσω των υπηρεσιών νερού και υγιεινής, θα συνεισφέρει όχι μόνο
στη δημόσια υγεία, αλλά και στην επίτευξη και άλλων στόχων, όπως αυτού της ισότητας
των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων (Dickin et al., 2021). Συμπερασματικά, οι
παράγοντες που οδηγούν στην υποβάθμιση της διατροφής είναι ποικίλοι, πολύπλοκοι και
αλληλοεξαρτώμενοι. Η επίτευξη μακροπρόθεσμης, βιώσιμης και σε μεγάλη κλίμακα
αλλαγής στον υποσιτισμό απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία σε όλους
τους τομείς (Dodos et al., 2017).

Στόχος 7. Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια

Σε γενικές γραμμές, η καθολική πρόσβαση έως το 2030 σε σύγχρονες, οικονομικά
προσιτές, αξιόπιστες, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και σε «καθαρότερες» τεχνολογίες
ενέργειας, θα έχει ως αποτέλεσμα την ασφάλεια των τροφίμων, λόγω της απεξάρτησης
από τα ορυκτά καύσιμα και της ελάττωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων που εντείνουν το
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φαινόμενο του θερμοκηπίου (Grosso et al., 2020). Η επισιτιστική ασφάλεια επιτελείται
όταν συνυπάρχουν οι τέσσερις βασικοί πυλώνες της: α) η διαθεσιμότητα, με τις αλυσίδες
εφοδιασμού (παραγωγή και διανομή), β) η χρήση τροφίμων, που αφορά την ασφάλεια και
τη θρεπτική αξία, γ) η πρόσβαση στα τρόφιμα (οικονομική και κοινωνική) και δ) η
σταθερότητα, που αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα του συστήματος τροφίμων
(Namany et al., 2020). Η προώθηση της βιώσιμης-καθαρής ενέργειας δύναται να έχει
συνολικά θετικά αποτελέσματα στην επισιτιστική ασφάλεια, ενώ η αύξηση της εξάρτησης
από ορυκτά καύσιμα λειτουργεί παρεμποδιστικά (Putra et al., 2020).
Η κλιματική αλλαγή και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που περιλαμβάνουν
τη διευρυμένη χρήση γης, την επιδείνωση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την απώλεια
της βιοποικιλότητας, την εξάντληση του καθαρού νερού και τη συνεχιζόμενη ρύπανση
απειλούν όλα τα συστήματα, τη δημόσια υγεία, καθώς και την παραγωγή, την
επεξεργασία και τη διανομή των τροφίμων. Οι ευάλωτες χώρες όπως το Σουδάν, η
Νιγηρία, η Σενεγάλη, το Μάλι, η Μπουρκίνα Φάσο, η Σομαλία, η Αιθιοπία, η
Ζιμπάμπουε, το Τσαντ, η Σιέρρα Λεόνε, η Αγκόλα, η Μοζαμβίκη και ο Νίγηρας
προβλέπεται μέσω της μείωσης της παραγωγής δημητριακών λόγω χαμηλών
βροχοπτώσεων να υποστούν άμεσα τις συνέπειες (Haines et al., 2007). Η αντιμετώπιση
και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί μία σημαντική πρόκληση, λόγω της
αυξανόμενης ζήτησης σε τρόφιμα, νερό και ενέργεια. Η γεωργία αντιπροσωπεύει το 70%
της παγκόσμιας χρήσης νερού, το 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας (μέσω παραγωγής και διανομής) και το 51% της συνολικής παγκόσμιας χρήσης
ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα παράγει σημαντικούς όγκους αποβλήτων επιβαρύνοντας τα
οικοσυστήματα και επηρεάζοντας την επισιτιστική ασφάλεια των τοπικών κοινοτήτων
(Godoy-Faúndez et al., 2021).
Ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας και της παραγωγής βιοενέργειας θα συντελέσουν στην
γεωργική ανάπτυξη, στην ανακούφιση από τη φτώχεια και στην περιβαλλοντική
βιωσιμότητα. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται η ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνώς
συμφωνημένων προτύπων και αποτελεσματικών προσεγγίσεων όπως η εναρμόνιση με
τους διεθνείς κανόνες εμπορίου και την προστασία από δυσμενείς επιπτώσεις
ακατάλληλων πολιτικών για τα βιοκαύσιμα, με παράλληλη διατομεακή έρευνα και δράση
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Haines et al., 2007).
Αρκετές προσεγγίσεις σε σχέση με τις γεωργικές πρακτικές συνεισφέρουν και στη
μοντελοποίηση των αποτυπωμάτων C και Ν για την ασφάλεια του περιβάλλοντος, των
τροφίμων και της οικονομίας υπό το μεταβαλλόμενο κλίμα (Sarkar et al., 2021). Η
επισιτιστική ανασφάλεια θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον ένα σοβαρό παγκόσμιο
πρόβλημα, ενώ η χρήση βελτιωμένων πρακτικών και τεχνολογιών για τον μετριασμό της
ξηρασίας, των πλημμυρών και της αποψίλωσης δασών, θα ενισχύσουν την παραγωγή
τροφίμων και θα προάγουν την επισιτιστική ασφάλεια. Το σύστημα νερό-ενέργειατρόφιμα θα πρέπει να προσδιορίζεται από τις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης ως ένα
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ενιαίο σύστημα συμπεριλαμβάνοντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον (Pachapur et al.,
2020).
Κάποιες χώρες, όπως η Γκάνα, τα φτωχά αγροτικά νοικοκυριά έχουν τα χαμηλότερα
επίπεδα πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια. Η έλλειψη πρόσβασης σε καθαρά καύσιμα
μαγειρέματος και σε ηλεκτρική ενέργεια επηρεάζει αρνητικά την υγεία, την ευημερία
καθώς και τις ευκαιρίες για εκπαίδευση, παραγωγική εργασία, την ισότητα των φύλων και
το περιβάλλον. Οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι που περνούν περισσότερο χρόνο
στο σπίτι είναι πιο ευάλωτοι (Crentsil et al., 2020). Οι φυσικοί πόροι όπως το νερό, η
ενέργεια και τα τρόφιμα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις λόγω της
εκθετικής αύξησης του πληθυσμού και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (Imasiku and
Ntagwirumugara, 2020).
Η αυξανόμενη ζήτηση σε τρόφιμα απαιτεί γεωργική εντατικοποίηση μεγάλης κλίμακας
προκαλώντας εντατική χρήση πόρων για την κάλυψη των απαιτήσεων πρώτων υλών. Η
λήψη αποφάσεων στον τομέα των τροφίμων θα πρέπει να είναι ισχυρή και σε θέση να
αντιμετωπίζει τις αλλαγές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έλλειψη τροφίμων, με
δυναμικά μοντέλα που μπορούν να προβλέψουν τη συμπεριφορά των συστημάτων
τροφίμων και να διασφαλίσουν τη βιώσιμη απόδοσή τους (Sharma and Kumar, 2020).
Ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πιθανό να εκτεθεί σε
επισιτιστική ανασφάλεια έως το 2050. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 3 δισεκατομμύρια
άνθρωποι
δεν
έχουν
πρόσβαση
σε
σύγχρονα
καύσιμα
ή
τεχνολογίες
μαγειρέματος/θέρμανσης, 900 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές
νερό, 2,6 δισεκατομμύρια δεν έχουν βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και 2 δισεκατομμύρια
στερούνται διατροφικής ασφάλειας. Η ισότητα στην πρόσβαση στους πόρους θα
επιτευχθεί με καλά καθιερωμένα δικαιώματα, τα οποία απαιτούν νόμιμη διακυβέρνηση με
ισχυρές νομικές δομές, με συντονισμό σε όλα τα επίπεδα και ειδικά σε τοπικό, μεταξύ
όλων των παραγόντων που διέπουν το πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων, ώστε να
υπάρξει δίκαιη κατανομή. Η παροχή νερού, ενέργειας, τροφίμων μπορεί να παρέχεται στο
πλαίσιο συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε πολλές
ανεπτυγμένες, παρατηρείται έλλειψη συντονισμού σε θέματα πολιτικής που σχετίζονται
με αυτούς τους πόρους (Sharma and Kumar, 2020).
Το πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων έχει σημαντικό αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης
ανάλογα με την προσβασιμότητα, τη διανομή, τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο και
θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για μία ολοκληρωμένη διαχείριση με στόχο την
διατήρηση και την ακεραιότητα των φυσικών πόρων (Wolde et al., 2020). Αξίζει να
αναφερθεί ότι για το έτος 2014 η ικανοποίηση των απαιτήσεων σε νερό, απαίτησε το 4%
της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας (Chamas et al., 2021).
Λύση μπορεί να αποτελέσει και η κυκλική οικονομία, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο
στις πόλεις. Προκειμένου να υποστηριχτεί η κυκλική οικονομία σε υψηλό επίπεδο, οι
πόλεις του μέλλοντος θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους τοπικούς πόρους όσο το
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δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ώστε να μεγιστοποιείται η ενεργειακή αυτάρκεια, ενώ και η
τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες για κυκλικότητα. Πολλές
πόλεις έχουν αναλάβει δράσεις για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας, ωστόσο,
αυτές οι ενέργειες, επί του παρόντος, συνήθως επικεντρώνονται σε επίπεδο πολιτικής και
στρατηγικής και συχνά μόνο σε μεμονωμένους τομείς, ενώ απουσιάζει η ολιστική
προσέγγιση (Paiho et al., 2021). Με τις συνεχώς αυξανόμενες παγκόσμιες απαιτήσεις σε
ενέργεια, η γρήγορη πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα
σε όλα τα συστήματα και στην κλιματική αλλαγή (UN, 2020).

Στόχος 8. Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα παράσχουν αυξημένη επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη
γεωργία και θα συντελέσουν στην εξάλειψη της φτώχειας (Grosso et al., 2020). Οι
οικονομικές κρίσεις έχουν οδηγήσει σε κοινωνικοοικονομικές αλλαγές στη σύγχρονη
κοινωνία και έχουν επιφέρει μία ευελιξία στην αγορά εργασίας, μεταμορφώνοντας τη
δομή της, ώστε να συμπεριλάβει και εναλλακτική απασχόληση πέραν της τυπικής. Η
εναλλακτική απασχόληση που είναι η ευέλικτη, προσωρινή, παράτυπη ή επισφαλής
περιλαμβάνει διαστάσεις όπως η ανασφάλεια της εργασίας, χαμηλούς μισθούς,
περιορισμένα δικαιώματα ή αδυναμία άσκησης δικαιωμάτων και εξατομικευμένες
διαπραγματευτικές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, έλλειψη τυπικών
παροχών, σύντομη ή αβέβαιη διάρκεια και αμφίσημη ή μη προστατευόμενη νομική
κάλυψη. Οι προσωρινά εργαζόμενοι και οι άνεργοι έχουν υψηλότερες πιθανότητες κακής
ψυχικής υγείας λόγω άγχους, γενικής υγείας και χαμηλής ποιότητας ζωής, προβληματικής
κατανάλωσης αλκοόλ και καπνίσματος σε σχέση με τους εργαζόμενους μόνιμης εργασίας
(Park et al., 2020).
Η ανεπάρκεια σε ευκαιρίες απασχόλησης οδηγεί σε χαμηλότερους μισθούς και έχει
επιπτώσεις στη διατροφή, την παραγωγικότητα και την αγοραστική δύναμη. Ενώ η
επισιτιστική ανασφάλεια σε νεαρή ηλικία έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες στην
εκπαιδευτική απόδοση (Aurino et al., 2019) και επιπλέον ο υποσιτισμός επηρεάζει
μακροπρόθεσμα τις ψυχοκοινωνικές ικανότητες (Dercon & Sánchez, 2013 ; Bhuyan et
al., 2020).
Η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης σε αναπτυσσόμενες χώρες καθιστούν
δύσκολη την παροχή επαρκούς τροφής. Για παράδειγμα η γεωργία αποτελεί ένα
σημαντικό παράγοντα της αφρικανικής οικονομίας, διαδραματίζοντας και ιδιαίτερο ρόλο
στη μείωση της φτώχειας, ωστόσο προβλέπεται ότι οι πιέσεις στις γεωργικές εκτάσεις και
στην παραγωγή τροφίμων, θα αυξηθούν δραστικά στο μέλλον λόγω της αύξησης του
πληθυσμού (Ali, Agyekum and Adadi, 2021). Σε κοινότητες της Σαχάρας, η διατροφική
κατάσταση των μητέρων και των παιδιών και η επισιτιστική ασφάλεια, μπορούν να
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βελτιωθούν μέσω των περισσότερων ευκαιριών στην αμειβόμενη απασχόληση και του
ελέγχου της παραγωγής τροφίμων. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν πολυτομεακό
χαρακτήρα ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα περίπλοκα ζητήματα που εμπλέκονται
άμεσα ή έμμεσα στην επισιτιστική ασφάλεια. Απαιτούνται επομένως δράσεις, για την
αντιμετώπιση όλων των μορφών υποσιτισμού, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αναβάθμιση
των γεωργικών προγραμμάτων και βελτίωση του συστήματος τροφίμων, υποστήριξη της
απασχόλησης και χειραφέτησης των γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής (στη γεωργία και στη μετανάστευση) (Watson et al., 2020).
Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται εφόσον οι κυβερνήσεις
παρέχουν το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα μέσω του συνδυασμού σημαντικών επενδύσεων
σε καινοτομία, τεχνολογία, υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο, προσφέροντας και
ευκαιρίες για απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο προσέγγισης, οι αλλαγές σε πολλούς
τομείς όπως για παράδειγμα της υδατοκαλλιέργειας ή των γαλακτοκομικών μπορούν να
οδηγήσουν σε ανάπτυξη της ευημερίας και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη βιώσιμη ασφάλεια τροφίμων, (Gephart
et al., 2020; Andeweg et al.,2020). Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με
αποτελεσματικές πολιτικές και φορολογικά κίνητρα μπορεί επίσης να αποτελέσει έναν
τομέα απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και πραγματοποίησης οικονομικών
δυνατοτήτων επενδύσεων, που θα έχει ως αποτέλεσμα και κοινωνικές παροχές πέραν των
οικονομικών πλεονεκτημάτων (Majid, 2020).
Στον τομέα της βιομηχανίας η οικονομική διάσταση της αειφορίας, που επικεντρώνεται
στις οικονομικές επιδόσεις, συνδέεται με την οικολογική διάσταση της, μέσω της χρήσης
ενέργειας και πόρων (λειτουργία εφοδιασμού, αποδέκτη αποβλήτων, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας) και με την κοινωνική διάσταση σε σχέση με τη διαφύλαξη και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας με ισότητα και ασφάλεια (Sangwan and Bhatia, 2020). Παράλληλα, η
υποστήριξη και ενδυνάμωση της τοπικής παραγωγής τροφίμων, αποτελεί μέρος των
κοινοτικών και οικονομικών αναπτυξιακών στρατηγικών, ωφελώντας την περιφερειακή
ανάπτυξη και την αειφόρο παραγωγή, μέσω και των δύο συνιστωσών της, της οικονομικής
και της κοινωνικής. Οι τοπικοί παραγωγοί τροφίμων μοιράζονται μία κοινή κληρονομιά
λόγω των πολιτιστικών και ιστορικών δεσμών τους με τις περιοχές τους, ενώ και οι
καταναλωτές τείνουν να εκτιμούν τα τοπικά προϊόντα, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας
για την ασφάλεια τροφίμων και λόγω της ανάγκης για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων (Cvijanović et al., 2020).
Είναι ευρέως αναγνωρισμένη η ανάγκη για θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που
αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το περιβάλλον και η γεωργία αποτελεί έναν σημαντικό
παράγοντα για την παγκόσμια βιωσιμότητα. Τα γεωργικά συστήματα αποτελούν μέρος
των μεγαλύτερων συστημάτων διατροφής και εξελίσσονται μαζί με τις υπόλοιπες
κοινωνικές δομές, την τεχνολογία, τη διαχείριση της γης, τις καταναλωτικές συνήθειες και
το περιβαλλοντικό δίκαιο (Melchior and Newig, 2021). Η αειφόρος ανάπτυξη εξ
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ορισμού βασίζεται στην περιβαλλοντική ακεραιότητα, την κοινωνική ισότητα και την
οικονομική ευημερία, υπό αυτό το πρίσμα διαμόρφωσης στρατηγικών αειφορίας, οι
εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόσουν αξίες όπως η συνεργασία, η ισότητα, η διαφάνεια, η
ειλικρίνεια και η ελευθερία (Lopez et al., 2020). Τέλος και το επίπεδο εκπαίδευσης,
θεωρείται αρχικό κεφάλαιο στην εργασία, διαδραματίζοντας επίσης σημαντικό ρόλο,
επηρεάζοντας την ευημερία μέσω των ευκαιριών απασχόλησης που παρέχει. Ως εκ τούτου
το υψηλότερο επίπεδό της, θα εξασφαλίσει τη βελτίωση της τεχνολογίας και αυτή με τη
σειρά της τη ζήτηση εργασίας (Sitompul and Sutrisna, 2021).

Στόχος 9. Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

Η βιώσιμη ανάπτυξη όλων των τομέων της βιομηχανίας είναι απαραίτητη για τη
δημιουργία εισοδήματος και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Ήδη από το 2012
υπήρξε αργός ρυθμός ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, ενώ και η τρέχουσα κρίση
συνέβαλε καθοριστικά στην κατάσταση (UN, 2020). Σε σχέση με τη διατροφή, οι
επενδύσεις σε τεχνολογίες και υποδομές είναι απαραίτητες, περισσότερο από ποτέ, για
την ανάπτυξη της γεωργίας και την επισιτιστική ασφάλεια (Grosso et al., 2020). Στις
χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα όπως στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική
Αμερική η διεπιστημονική συνεργασία καθώς και οι εθνικές και διεθνείς ερευνητικές
προσπάθειες, αποτελούν το κλειδί για την επιτυχή αναδιαμόρφωση του συστήματος
τροφίμων (Palacios‐Rojas et al., 2020).
Η ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων, υπηρεσιών και προϊόντων που στοχεύουν στη
βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής μέσω της καινοτομίας απαιτεί
συγκεκριμένες ικανότητες και υποστηρικτικές συνεργασίες. Μέχρι το 2050 προβλέπεται
ότι το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού άνω των 60 ετών θα διπλασιαστεί από 12%
σε 22%, ενώ ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω θα τριπλασιαστεί (WHO,
2018). Το γεγονός αυτό παρουσιάζει προκλήσεις στον τομέα της υγείας και της
οικονομίας, καθώς ενώ ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί δεν συμβαίνει το ίδιο με τα χρόνια
καλής υγείας (Beltrán-Sánchez et al., 2015; Hogan et al., 2021). Η διατροφή παίζει
σπουδαίο ρόλο στην πιθανότητα υγιούς γήρανσης και μπορεί επίσης να έχει σημαντική
θετική επίδραση στη φυσιολογική λειτουργία, τη γνωστική κατάσταση, την υγεία των
οστών και των ματιών, την αγγειακή λειτουργία, το ανοσοποιητικό σύστημα και την
ψυχολογική ευεξία (Tucker, 2010; Hogan et al., 2021). H απoτελεσματικότητα της
δημόσιας υγείας εντός ενός πληθυσμού δύναται να εξιολογηθεί από την ασφάλεια
τροφίμων και τη διαθεσιμότητα απαραίτητων θρεπτικών συστατικών σε επαρκείς
ποσότητες. Δυστυχώς πολλές ασθένειες οφείλονται στην κακή ποιότητα διατροφής και
δεν εμφανίζονται μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις ανεπτυγμένες. Η
εφαρμογή αναδυόμενων τεχνολογιών μπορεί να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και να
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εγγυηθεί την αειφόρο ανάπτυξη, αποτελώντας επίσης και ένα πιθανό εργαλείο για την
ανάκτηση απορριμμάτων από τη βιομηχανία γεωργικών τροφίμων μέσω της ανάπτυξης
νέων παραγώγων προϊόντων, όπως τα πρόσθετα τροφίμων και τα διατροφικά
φαρμακευτικά προϊόντα (Gephart et al., 2020). Ενώ παράλληλα τα νέα τρόφιμα και οι
νέες εφαρμογές μπορούν να ενθαρρύνουν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση σε
συνδυασμό και με την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων (Santini &
Cicero, 2020).
Στον τομέα της αγρο-τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές που αντικαθιστούν τις
παραδοσιακές πρακτικές βελτιώνοντας την παραγωγή τροφίμων, ενισχύοντας την
οικονομία και καταπολεμώντας τον υποσιτισμό σε έναν εκθετικά αυξανόμενο πληθυσμό.
Ωστόσο, διάφορες ερευνητικές έρευνες έχουν αποκαλύψει και μια υψηλότερη τάση
συσσώρευσης τοξικών ουσιών που προκαλούν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των
εναέριων, υδάτινων και χερσαίων περιβαλλοντικών συστημάτων. Οι περισσότερες από τις
βλαβερές επιπτώσεις εντοπίζονται λόγω μη διακριτικών χρήσεων αγροχημικών, οι οποίες,
μέσω της βιομετατροπής, προκαλούν διάφορες ασθένειες και βλάπτουν την
βιοποικιλότητα. Αρκετές κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει νομοθεσίες κατά της χρήσης
ανθεκτικών οργανικών χημικών και συστήνουν τη χρήση βιοαποικοδομήσιμων ουσιών.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερη παραγωγή και να διατηρηθεί η ποιότητα, έχουν
υιοθετηθεί αρκετές διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως η βιολογική γεωργία, οι
παραδοσιακές γνώσεις και η χρήση γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών (Ganguly et
al., 2021).
Παρόλα αυτά, η βιοτεχνολογική πρόοδος στην παραγωγή και στην επεξεργασία
τροφίμων, ιδίως στη γενετική τροποποίηση των καλλιεργειών, έχει δημιουργήσει
αμφιλεγόμενες συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η επεξεργασία γονιδιώματος για πιο αειφόρο φυτική
παραγωγή έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον αριθμό των εισροών (νερό, λίπασμα,
φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που απαιτούνται για τη διασφάλιση της απόδοσης των
καλλιεργειών, μειώνοντας έτσι την ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που
σχετίζονται με αυτές τις εισόδους και την περιβαλλοντική πίεση που προκαλείται από
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μπορεί να αυξήσει την παραγωγή ανά μονάδα γης,
μειώνοντας την ποσότητα της αρόσιμης γης που απαιτείται για την παραγωγή τροφίμων
(Dima and Inzé, 2021). Από την άλλη, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και
Γεωργίας του ΟΗΕ, κάποιες από τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον είναι η «γονιδιακή διαφυγή», η μετάδοση
δηλαδή σε άλλα άτομα του ίδιου είδους και ίσως σε άλλα είδη, η ανάπτυξη αντοχής σε
πληθυσμούς άλλων ειδών όπως τα έντομα, η αποσταθεροποίηση ενός οργανισμού λόγω
πιθανών μεταλλάξεων από γενιά σε γενιά, η ενεργοποίηση ανενεργών γονιδίων, καθώς και
η αλληλεπίδραση με άγριους και γηγενείς πληθυσμούς, αποτελώντας απειλή για τη
βιοποικιλότητα. Στην ανθρώπινη υγεία πιθανές αρνητικές επιπτώσεις είναι η πιθανή
μεταφορά αλλεργιογόνων γονιδίων και η πιθανή πρόκληση αντοχής σε αντιβιοτικά.
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Παράλληλα ο ιδιωτικός χαρακτήρας των προϊόντων και διαδικασιών βιοτεχνολογίας
εγείρει ανησυχίες σχετικά με την κυριαρχία της αγοράς στον γεωργικό τομέα από μερικές
ισχυρές εταιρείες, προκαλώντας αρνητικό αντίκτυπο στους αγρότες μικρής κλίμακας σε
όλο τον κόσμο και ενδέχεται να δρα παρεμποδιστικά στην πρόσβασή του δημόσιου τομέα
στην έρευνα (FAO,2013).
Παράλληλα και οι καταναλωτές ανησυχούν για τους κινδύνους που συνδέονται με την
παραγωγή που χρησιμοποιεί τεχνολογία γενετικής τροποποίησης και με την κατανάλωση
τροφίμων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Οι κυβερνήσεις,
τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν ανταποκριθεί στη
διαμάχη και τον σκεπτικισμό των καταναλωτών, με κανονισμούς και καθεστώτα
επισήμανσης σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, προκειμένου να
διασφαλιστεί το «δικαίωμα γνώσης» των καταναλωτών να προβαίνουν σε ενημερωμένες
επιλογές, με υποχρεωτικούς κανονισμούς επισήμανσης ΓΤΟ ή/και εθελοντικά πρότυπα
επισήμανσης εκτός ΓΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια εθελοντική πολιτική
επισήμανσης από την πρώτη κυκλοφορία των ΓΤ καλλιεργειών το 1996, σύμφωνα με την
οποία οι κατασκευαστές επισημαίνουν εθελοντικά τα συστατικά ΓΤΟ στα τρόφιμα. Με
την πάροδο των ετών, η αντίθεση στην τεχνολογία των ΓΤ έχει ενισχύσει την πολιτική
πίεση για την καθιέρωση μιας υποχρεωτικής επισήμανσης ΓΤ τροφίμων (Zheng and Wang,
2021).

Συμπερασματικά, ενώ βραχυπρόθεσμα οι ΓΤΟ μπορεί να έχουν οφέλη στην απόδοση της
παραγωγής, στην παροχή καλύτερης αντοχής στα παράσιτα και στις ασθένειες, στην
αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης θρεπτικών συστατικών, στην αύξηση της
ανθεκτικότητας των καλλιεργειών στις κλιματικές διαταραχές και στη βελτίωση της
διατροφικής ποιότητας (Qaim, 2020), μακροπρόθεσμα είναι πιθανό να βλάψουν την
ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα οι γενετικά τροποποιημένες
καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων των γονιδιακών καλλιεργειών, να μην μπορούν να
ικανοποιήσουν τις στενές αγρονομικές ή ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές
απαιτήσεις της αειφόρου γεωργίας (Wilson, 2021). Και παρόλο που ο ρόλος τους, στη
στήριξη βιώσιμων συστημάτων διατροφής, αρχικά θεωρήθηκε ως μια αποτελεσματική
στρατηγική αντιμετώπισης του υποσιτισμού, εξακολουθεί να αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο
ζήτημα και ο συγκεκριμένος τομέας αντιμετωπίζει έντονες προκλήσεις που έχουν σχέση
με την ασφάλεια της χρήσης τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον (Guleria and
Kumar, 2021).
Οι νέες τεχνολογίες όμως, είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή και τη
διανομή τροφίμων και να παράσχουν καινοτόμες λύσεις, μεγιστοποιώντας τη θρεπτική
αξία των παραγόμενων τροφίμων με τις λιγότερο περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το οποίο
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου παγκόσμιου
συστήματος τροφίμων. Αυτό περιλαμβάνει προσεγγίσεις που μπορούν να αυξήσουν την
παραγωγή ανά μονάδα εδαφικής έκτασης, να μειώσουν τη χρήση νερού και να μειώσουν ή
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να εξαλείψουν την απελευθέρωση τόσο των φυτοφαρμάκων όσο και του αντιδραστικού
αζώτου και του φωσφόρου στο περιβάλλον, ενώ και η βιολογική γεωργία, η οποία δε
βασίζεται στη χρήση τεχνητών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, είναι σε θέση να
συμβάλλει σημαντικά στη μετάβαση ορισμένων συστημάτων τροφίμων(UN, 2019). Στο
πλαίσιο αυτό, η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών σε πλατφόρμες μη επανδρωμένων
εναέριων οχημάτων (UAV), τα οποία είναι εξοπλισμένα με διάφορους αισθητήρες, καθώς
και η ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, που μπορούν να
επεξεργαστούν, να αναλύσουν και να απεικονίσουν τα δεδομένα που συλλέγονται από τα
UAV (Ampatzidis et. al, 2020), επέτρεψε πολλές πρακτικές εφαρμογές στη γεωργία
ακριβείας. Με τον αυτόν τον τρόπο, απλοποιείται η διαδικασία έρευνας, μειώνεται ο
χρόνος συλλογής δεδομένων, αυξάνεται η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα, ενώ
παράλληλα ελαχιστοποιείται το λειτουργικό κόστος (Delavarpour et. el, 2021).
Γενικά, η εξέλιξη στον τομέα των τροφίμων και της διατροφής, θα πρέπει να
περιλαμβάνει εκτός από την τυπική εκπαίδευση και την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων,
την ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής, οργανωτικών, θεσμικών και νομικών πλαισίων με
στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Η επένδυση και στο ανθρώπινο
κεφάλαιο με ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων αποδίδεται μακροπρόθεσμα
με ευρύτερο αντίκτυπο. Η βάση είναι η δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης που θα δημιουργήσουν προσωπικό ικανό να αναλάβει τεκμηριωμένες
πολιτικές λήψης αποφάσεων και να εφαρμόσει σχέδια δράσης για τη βελτίωση της
διατροφής και την πρόληψη του υποσιτισμού (Gurinovic et al., 2020).

Στόχος 10. Λιγότερες Ανισότητες

Παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα και προς αυτήν την κατεύθυνση και η
ανισότητα μεταξύ των χωρών έχει μειωθεί, στο εσωτερικό των χωρών παρατηρείται
αύξηση. Οι αυξανόμενες ανισότητες στον πλούτο και στο εισόδημα προκαλούν κοινωνικές
διακρίσεις και ανισότητες ευκαιριών, όπως άνιση πρόσβαση σε καλής ποιότητας παιδική
διατροφή, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη (ΟΗΕ, 2019). Οι
κοινωνικοοικονομικές διαφορές οδηγούν και σε διατροφικές ανισότητες στους ευπαθείς
πληθυσμούς, με τον κοινωνικό παράγοντα να είναι πολύ σημαντικός για την ποιότητα της
διατροφής (Kovalskys et al., 2020).
Η οικονομική κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι γνώσεις σχετικά με τη διατροφή,
διαμορφώνουν και τις διατροφικές συνήθειες και επομένως την υγεία των ατόμων. Άτομα
με χαμηλότερο εισόδημα έχουν και χαμηλότερο επίπεδο διατροφικής γνώσης, σε σχέση με
τα θρεπτικά συστατικά, τη σύνδεση της διατροφής με τις διάφορες ασθένειες και τη
σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής άσκησης, ως αποτέλεσμα είναι
πιθανότερο να επιλέξουν φθηνότερα, μη ποιοτικά τρόφιμα. Το οικονομικό, εκπαιδευτικό
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επίπεδο, ο δείκτης αστικοποίησης και η γεωγραφική περιοχή αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες για τη διατροφική γνώση (Xu et al., 2020). Ταυτόχρονα, η μειωμένη
ανάπτυξη των παιδιών και το ελλιπές βάρος είναι πιο συχνά σε οικογένειες με
χαμηλότερο εισόδημα και εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο υποσιτισμός είναι προγνωστικός
παράγοντας πολλών αναπτυξιακών περιορισμών που περιλαμβάνουν από γνωστικά
ελλείμματα έως μειωμένες οικονομικές ευκαιρίες, με τα μικρά παιδιά να είναι περισσότερο
ευάλωτα στις διατροφικές ανεπάρκειες. Η διατροφική κατάσταση κατά τις πρώτες 1000
ημέρες της ζωής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία και
την εκπαίδευση των ενηλίκων. Τα υψηλά ποσοστά υποσιτισμού στην πρώιμη ζωή των
παιδιών σε διάφορες χώρες έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρά μαθησιακά μειονεκτήματα
(Wang and Zhang 2020), ενώ η μειωμένη ανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει βλάβες και
στη γνωστική ανάπτυξη, με συνέπειες παραγωγικότητας που φτάνουν έως την ενηλικίωση
στην εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση (Wang and Zhang 2020).
Από την άλλη μεριά, η υπερκατανάλωση τροφίμων, αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα υγείας
για τις εύπορες ομάδες, με παράλληλες επιπτώσεις και στο περιβάλλον (Duro et al.,
2020), ενώ και η επισιτιστική ανασφάλεια μεταξύ των ευάλωτων πληθυσμών σχετίζεται
παραδόξως και με την αύξηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας (Swinburn et al.,
2019).
Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή έρχεται να επιδεινώσει την κατάσταση, γιατί πέρα από το
γεγονός ότι απειλεί τα συστήματα διατροφής, επηρεάζοντας την παραγωγή τροφίμων,
μέσω της αυξημένης πιθανότητας αποτυχίας των καλλιεργειών, τα ακραία καιρικά
φαινόμενα (ξηρασίες, πλημμύρες), τις μολυσματικές ασθένειες και τις αστικές
διαταραχές, έχει και έμμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας
περισσότερο τους ευάλωτους πληθυσμούς. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι
διάφορες μορφές ανισότητας επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή είναι ένας νέος
τομέας έρευνας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αναγνωρίζουν τις δυσμενείς διατροφικές
επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες, ωστόσο δίδεται λιγότερη προσοχή στην αναγνώριση
των κοινωνικών καταστάσεων που αυξάνουν την ευπάθεια των συγκεκριμένων ομάδων
(Salm et al., 2020).
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ετήσια μέση παγκόσμια συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα αναμένεται να φθάσει τα 550 ppm περίπου το 2050, εκτός εάν
ληφθούν μέτρα για τον μετριασμό της αύξησής της. Τα πειράματα πεδίου έδειξαν ότι υπό
αυξημένες συνθήκες διοξειδίου του άνθρακα μειώνεται το θρεπτικό περιεχόμενο
καλλιεργούμενων τροφίμων, το γεγονός αυτό οδηγεί σε επιπρόσθετες συνέπειες μαζί με
την αναμενόμενη μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών. Μελέτες παγκόσμιας
μοντελοποίησης έχουν δείξει ότι τέτοιες επιπτώσεις θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση
του επιπολασμού της ανεπάρκειας θρεπτικών ουσιών (Wu et al., 2020).
Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες, ουσιαστικές
παρεμβάσεις που θα έχουν στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και του υποσιτισμού (Islam
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et al., 2020), ώστε να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες που προκαλούν τις ανισότητες
και να υπάρξει κατανόηση των πολύπλοκων παραγόντων που αλληλεπιδρούν μέσω
διεπιστημονικής έρευνας και συνεργασίας, ώστε να θεσπιστούν τα κατάλληλα σχέδια και
οι στρατηγικές (Salm et al., 2020).

Στόχος 11. Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Οι βιώσιμες πόλεις αποτελούν κέντρα ιδεών, πολιτισμού, επιστήμης, κοινωνικής και
οικονομικής ανέλιξης, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη και των 17
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Αν συνεχιστεί η ισχύουσα τάση, έως το 2050 οι πόλεις
θα περιέχουν περίπου το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 85% της παγκόσμιας
οικονομικής παραγωγής, ενώ μέχρι το 2030, ο κόσμος αναμένεται να έχει 43
μεγαλουπόλεις με περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα στην κάθε μία (UN, 2020). Η
αστική επέκταση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των διατροφικών αναγκών, τη δημιουργία
ανταγωνισμού για τους φυσικούς πόρους, τροφής και νερού (Niva et al., 2020) και τελικά την
εξάρτηση από την αγορά τροφίμων (Grosso, 2020).

Παρά την αυξημένη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και ενέργεια, δισεκατομμύρια άνθρωποι
εξακολουθούν να στερούνται αυτών των πόρων παγκοσμίως, ενώ λόγω του αυξανόμενου
παγκόσμιου πληθυσμού οι απαιτήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. Οι αστικές περιοχές σε
όλο τον κόσμο αναμένεται να αυξηθούν κατά δύο φορές εως το 2030 (Deng et al.,
2020), κυρίως σε Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες. Η αύξηση του πληθυσμού και η
αστικοποίηση σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή θα επηρεάσουν την παραγωγή και
την προμήθεια των φυσικών πόρων και θα ενισχύσουν την ανάγκη σε τρόφιμα, ενέργεια
και νερό (Deng et al., 2020). Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις στην επισιτιστική
ασφάλεια και στα παγκόσμια και τοπικά συστήματα τροφίμων. Καθώς τα αυξημένα
ποσοστά φτώχειας μετατοπίζονται από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές, ο
υποσιτισμός σε όλες τις μορφές του είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος, περιλαμβάνοντας
ραγδαίες αυξήσεις στο σωματικό βάρος, στα ποσοστά παχυσαρκίας και στις ελλείψεις
θρεπτικών συστατικών (Ruel et al., 2017). Αιτία είναι η εύκολη πρόσβαση σε
περισσότερο επεξεργασμένα, ανθυγιεινά τρόφιμα, τα οποία είναι συνήθως και πιο
οικονομικά προσιτά (Hawkes et al., 2017). Το ίδιο όμως φαίνεται να ισχύει και στην
υποσαχάρια Αφρική όπου η αύξηση εισοδήματος σε συνδυασμό με την αύξηση του
αστικού πληθυσμού έχουν αυξήσει τη ζήτηση για μεταποιημένα τρόφιμα, έχοντας ως
αποτέλεσμα την αύξηση του διπλού φορτίου του υποσιτισμού (Smart et al., 2020). Στην
Αφρική, η οποία αποτελεί κυρίως μία αγροτική ήπειρο, καταγράφονται τα υψηλότερα
επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας και πείνας παγκοσμίως, που οφείλονται στην υψηλή
ανισότητα και τη φτώχεια. Η αστικοποίηση αποτελεί πρόκληση για τη διαθεσιμότητα
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τροφίμων, την αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, την παραγωγή και τις διαδικασίες
εφοδιασμού (Szabo, 2016; Jonah and May, 2020).
Επιπρόσθετα, η επέκταση των κατοικημένων περιοχών, η οποία δεν είναι ανάλογη της
αύξησης του πληθυσμού σε κάθε χώρα, αλλά κοινή σε όλες τις χώρες ανεξάρτητα από τη
δυναμική του πληθυσμού τους, μπορεί να θεωρηθεί μεταξύ των πιο μη αναστρέψιμων
μορφών υποβάθμισης του εδάφους (Gardi et al.,2021), συμβάλλοντας στην απώλεια
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και υποβαθμίζοντας το έδαφος και τα οικοσυστήματα. Ενώ δεν
υπάρχουν και μελέτες παγκόσμιας κλίμακας που να καλύπτουν τη σχέση μεταξύ
ποιότητας εδάφους, αστικής επέκτασης και επισιτιστικής ασφάλειας (Gardi et al.,2021).
Για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη πρόκληση της μετάβασης αυτής, θα πρέπει να
υπάρξουν στρατηγικές και προγράμματα που να υποστηρίζουν την αυξημένη
διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε υγιεινές, θρεπτικές, ασφαλείς και προσιτές
οικονομικά τροφές, να υποκινούν τη ζήτηση για υγιεινά-ποιοτικά τρόφιμα, να προωθούν
τη σωματική άσκηση, να δημιουργούν ισότιμες ευκαιρίες για αύξηση του εισοδήματος των
κατοίκων των πόλεων, και να βελτιώνουν την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, υγειονομικής περίθαλψης, νερού, αποχέτευσης, διαχείρισης
αποβλήτων και ηλεκτρικής ενέργειας (Ruel et al., 2017).
Επίσης η παραγωγή τροφίμων σε αστικά περιβάλλοντα ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει
μέρος της λύσης της κρίσης της επισιτιστικής ασφάλειας τόσο στις αναπτυσσόμενες
χώρες όσο και στις αναπτυγμένες (Mcdougall et al., 2020). Ενώ και η υιοθέτηση
σύγχρονων τεχνικών στην παραδοσιακή γεωργική παραγωγή, με καλύτερη διαχείριση
διαθέσιμων πόρων, και τη βελτιστοποίηση της χρήσης γης, όπως η αεροπονική μέθοδος,
με μειωμένη χρήση νερού μέσω της συνεχούς κυκλοφορίας αυτού, θα μπορούσε να
συντελέσει στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας (Lakhiar et al., 2020).
Καταλήγοντας, καθώς η αστικοποίηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην προσφορά
εργασίας στον γεωργικό τομέα είναι κρίσιμοι παράγοντες για τις προβλέψεις τιμών και
την επισιτιστική ασφάλεια, ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των συστημάτων τροφίμων
απαιτεί την αναζήτηση αποτελεσματικής χρήσης πόρων και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα
ευνοούν τόσο τις αγροτικές περιοχές όσο και τις ευάλωτες ομάδες στις αστικές περιοχές
λαμβάνοντας υπόψη και τις συνδυαστικές επιπτώσεις τιμών και εισοδημάτων (Kuiper et
al., 2020).

Στόχος 12. Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

Η παγκόσμια κατανάλωση και η παραγωγή αποτελούν την κινητήρια δύναμη της
παγκόσμιας οικονομίας, βασιζόμενες σε ένα πρότυπο χρήσης του φυσικού περιβάλλοντος
και των πόρων που συνεχίζει να οδηγεί σε καταστροφικές επιπτώσεις για τον πλανήτη
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(UN, 2020). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε περίπτωση
που ο παγκόσμιος πληθυσμός αγγίξει τα 9,7 δισεκατομμύρια έως το 2050, τότε θα
χρειαστούν σχεδόν τρεις πλανήτες σαν τη Γη για να παράσχουν τους απαραίτητους
φυσικούς πόρους που χρειάζονται για τη διατήρηση του σύγχρονου τρόπου ζωής (UN,
2019). Η υποβάθμιση της γης, η φθίνουσα γονιμότητα του εδάφους, η μη βιώσιμη χρήση
του νερού, η υπεραλίευση καθώς και η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
μειώνουν την ικανότητα των φυσικών πόρων να μας προμηθεύουν με τρόφιμα (FAO,
2011). Υπό αυτές τις συνθήκες, η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα
τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η απώλεια αυτή
συντελείται κατά μήκος ολόκληρης της διαδρομής της τροφικής αλυσίδας, από την
πρωτογενή αγροτική παραγωγή (food loss) έως την τελική κατανάλωση (food waste).
Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο της τροφής που παράγεται παγκοσμίως
χάνεται (στο στάδιο μετά τη συγκομιδή και πριν από την κατανάλωση) ή σπαταλάται
(στο στάδιο μετά την κατανάλωση) κατά μήκος της αλυσίδας (Gustavsson et al., 2011), ο
αριθμός αυτός ισοδυναμεί σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους τροφής, αξίας περίπου 1
τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται (FAO,
2011) και 38 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα το 2019
(WHO, 2020).
Οι χώρες υψηλού εισοδήματος σπαταλούν έξι φορές περισσότερα τρόφιμα σε σχέση με
τις χώρες χαμηλότερου εισοδήματος στις οποίες παρατηρείται και ανεπάρκεια θρεπτικών
συστατικών (Hossain et al., 2021) ενώ τα ετήσια κατά κεφαλήν απορρίμματα τροφίμων
θα μπορούσαν να παρέχουν υγιεινή διατροφή σε ένα άτομο για 18 ημέρες (Chen et al.,
2020). Οι απώλειες σε όλο το σύστημα τροφίμων όχι μόνο αυξάνουν τις απαιτήσεις για
την παραγωγή τροφίμων αλλά προκαλούν και περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες θα
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η σπατάλη της τροφής συνδέεται και με τη σπατάλη
φυσικών πόρων, ενέργειας, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συντελώντας στην
κλιματική αλλαγή και επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον. Το ανθρακικό
αποτύπωμα μεταξύ των ετών 2010 και 2016 υπολογίζεται σε 3,3 δισεκατομμύρια το
χρόνο, δηλαδή 8-10% των αέριων εκπομπών που είναι υπεύθυνες για την υπερθέρμανση
του πλανήτη (IPCC, 2019). Το ποσοστό κομποστοποίησης είναι πολύ χαμηλό, με
αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα των τροφίμων που απορρίπτονται να καταλήγουν
στους χώρους υγειονομικής ταφής, με τις εκπομπές μεθανίου να αντιπροσωπεύουν ένα
μεγάλο κομμάτι των θερμοκηπικών αερίων. Ο αντίκτυπος των εκπομπών CO2 των
αποβλήτων τροφίμων στην υπερθέρμανση του πλανήτη είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο
(87%) με τις παγκόσμιες εκπομπές οδικών μεταφορών (de Visser-Amundson, 2020).
Στα συστήματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων υπάρχει ανάγκη για μεθόδους
αξιολόγησης, μοντελοποιήσεις, μετρήσεις και ποσοτική αξιολόγηση της βιωσιμότητάς
τους τόσο στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής όσο και της προστασίας του
περιβάλλοντος, με μία πιο ολιστική, διεπιστημονική και διατροφικά εστιασμένη
προσέγγιση, για την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιωσιμότητας (Green
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et al., 2020). Ενώ στο πλαίσιο του ευρύτερου συστήματος τροφίμων θα πρέπει ληφθούν
υπόψη και οι περιβαλλοντικές και διατροφικές αποδόσεις των υδατοκαλλιεργειών
(Gephart, 2020).
Ο τομέας παροχής υπηρεσιών τροφίμων συμβάλλει αισθητά στην παγκόσμια σπατάλη
παράγοντας υπερβολικές ποσότητες απορριμάτων τροφίμων (Filimonau et al., 2021).
Από την άλλη, τα οικιακά απορρίμματα που ουσιαστικά είναι τα βρώσιμα απόβλητα
τροφίμων που δεν καταναλώνονται (Smith and Landry, 2021) οφείλονται στην αλλαγή
του τρόπου ζωής, την ταχεία εκβιομηχάνιση, την αύξηση της διαθεσιμότητας και τον
υπερκαταναλωτισμό. Τα απορρίμματα των οικιακών τροφίμων καταλαμβάνουν πολύ
χώρο στους χώρους υγειονομικής ταφής, αποτελώντας την κύρια πηγή αποβλήτων. Η
μέθοδος διαχωρισμού των απορριμμάτων τροφίμων στην πηγή, χρησιμοποιώντας
συστήματα κομποστοποίησης, θα μπορούσε να μειώσει τις περιβαλλοντικές τους
επιπτώσεις (Nunkoo et al., 2021). Ενώ και από σχετική μελέτη φαίνεται να υπάρχει
σαφής σχέση μεταξύ των απορριμμάτων τροφίμων και των επιπέδων υγιεινής διατροφής,
γεγονός που θα μπορούσε να είναι καθοριστικής σημασίας για στρατηγικές, οι οποίες
στοχεύουν είτε στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων είτε στη βελτίωση της διατροφής
(Yu and Jaenicke, 2020).
Από μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Πολιτικής Τροφίμων υπογραμμίζεται η
κρισιμότητα της κατάστασης καθώς και ότι θα πρέπει να υπάρχει διάκριση των γεωργικών
αποβλήτων και των απορριμμάτων τροφίμων και προτείνεται επαναχρησιμοποίηση τόσο
των βρώσιμων όσο και των μη βρώσιμων απορριμμάτων (Teigiserova et al., 2020). Η
χρήση των απορριμμάτων τροφίμων ως πρώτη ύλη για παραγωγή άλλων προϊόντων
προστιθέμενης αξίας θεωρείται μια υποσχόμενη οδός για την επίτευξη της κυκλικής
οικονομίας. Το ενδιαφέρον για τα υποπροϊόντα τροφίμων έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη,
δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά είναι πλούσια σε βιοδραστικές ενώσεις οι οποίες
μπορούν να εφαρμοστούν σε τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα, συμβάλλοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο στη βιωσιμότητα (χρήση υπολειμμάτων), στην οικονομία (ανάπτυξη
προϊόντων προστιθέμενης αξίας), στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην υγεία
(ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων). Συνολικά, η ανάπτυξη νέων στρατηγικών για τη
βελτιστοποίηση της μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων και της βελτίωσης της χρήσης
και της εφαρμογής τους σε λειτουργικά προϊόντα θεωρείται πολλά υποσχόμενη για τους
μελλοντικούς ερευνητές (Comunian et al., 2021). Η χρήση της υπολειμματικής βιομάζας,
η παραγωγή ζωοτροφών και η λιπασματοποίηση θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν
στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, και θα συντελούσαν στην επίτευξη
της βιο-κυκλικής οικονομίας (Albizzati et al., 2021).
Σε ατομικό επίπεδο οι συστάσεις προς το κοινό της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και
Γεωργίας, στην προσπάθεια μείωσης της σπατάλης τροφίμων, περιλαμβάνουν την
υιοθέτηση μιας υγιεινής βιώσιμης διατροφής που δεν απαιτείται να είναι πολύπλοκη στην
παρασκευή της, τον προγραμματισμό των γευμάτων, την αγορά μόνο υλικών που είναι
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απαραίτητα και θα καταναλωθούν, καθώς και συμβουλές για τη σωστή επιλογή φρούτων
και λαχανικών, την κατάλληλη αποθήκευση των τροφίμων, τη σωστή ανάγνωση των
ετικετών των προϊόντων και την ορθολογική χρήση υπολειμμάτων/περισσεύματος τροφής
(FAO,2011).
Πέρα όμως από τους ίδιους τους καταναλωτές και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων
μπορούν να διαδραματίζουν έναν τεράστιο ρόλο στη μείωση των απορριμμάτων,
υιοθετώντας συνειδητές στρατηγικές, βελτιώνοντας την παραγωγική διαδικασία και
παράλληλα αυξάνοντας την οικονομική απόδοσή τους μέσω της αύξησης της ζήτησης
προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον (Nishitani and Kokubu, 2020). Καίριας
σημασίας αποτελεί και ο προσδιορισμός της σύνθεσης των απορριμμάτων τροφίμων, η
χρήση κατάλληλων μεγεθών συσκευασίας και μερίδων, η βελτίωση των διατροφικών
οδηγιών στα σχολεία και η διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών (Chen et al., 2020). Η
προσανατολισμένη πληροφόρηση, η νομοθεσία και τα οικονομικά κίνητρα (τέλη, φόροι,
επιδοτήσεις) επίσης μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων.

Στόχος 13. Δράση για το Kλίμα

Η κλιματική αλλαγή πλέον, έχει επηρεάσει κάθε χώρα διαταράσσοντας την παγκόσμια
οικονομία και την ανθρώπινη ζωή. Οι σημαντικές επιπτώσεις της περιλαμβάνουν τις
μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία
καιρικά φαινόμενα. Το 2019 ήταν το δεύτερο θερμότερο έτος της θερμότερης δεκαετίας,
2010-2019, που έχει καταγραφεί ποτέ. Επιπλέον, με παγκόσμια μέση θερμοκρασία 1,1ºC
πάνω από τα εκτιμώμενα προ-βιομηχανικά επίπεδα, η παγκόσμια κοινότητα απέχει πολύ
από την επίτευξη των 1,5 ή 2 ºC που απαιτούνται στη συμφωνία των Παρισίων (IPCC,
2018 ; UN, 2020). Η θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη αναμένεται να αυξηθεί
κατά 3.2ºC μέχρι το 2100 (UN, 2020). Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με την
αποψίλωση των δασών, την οξίνιση των ωκεανών, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την
απώλεια βιοποικιλότητας, την ερημοποίηση και τη μείωση φυσικών πόρων, έχει συμβάλλει
στην κλιματική αλλαγή και ένα μεγάλο μέρος της υποβάθμισης αυτής, οφείλεται στην
ανάγκη διατροφής ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού (FAO, 2009; Fanzo et al.,
2021).
Εκτός από τους υπόλοιπους τομείς, όπως είναι η ενέργεια, η υγεία, η εκπαίδευση, οι
υποδομές και οι υδάτινοι πόροι, έχει επηρεαστεί έντονα και ο γεωργικός τομέας,
απειλώντας την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή ιδίως σε πληθυσμούς με
μικρότερη προσαρμοστική ικανότητα (Sorgho et al., 2020). Οι ευάλωτοι πληθυσμοί, που
είναι επίσης και εκείνοι με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα ανά άτομο,
συμβάλλοντας λιγότερο στην περιβαλλοντική κρίση, είναι πιθανό να υποφέρουν
περισσότερο από τις επιπτώσεις της (Salm et al., 2020). Όπως και πληθυσμοί των
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οποίων η επιβίωση εξαρτάται από τις αγροτικές δραστηριότητες, επηρεάζονται τόσο
οικονομικά από τις κλιματικές διαταραχές (έντονες ξηρασίες και πλημμυρικά φαινόμενα)
όσο και σε επίπεδο διατροφικής επάρκειας θρεπτικών συστατικών, με συνέπειες στην
υγεία τους και την εργασιακή παραγωγικότητα (Antonelli et al., 2020). Έμμεσα
επηρεάζονται και οι παράγοντες κινδύνου των μη μεταδιδόμενων νόσων που σχετίζονται
με τη διατροφή, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να βρεθούν καινοτόμοι τρόποι
προσαρμοστικής ικανότητας που θα βελτιώσουν τα αποτελέσματα της διατροφής και της
υγείας (Savage et al., 2020).
Οι μεταβολές στη θερμοκρασία, στις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις και η αύξηση των
ακραίων καιρικών φαινομένων έχουν άμεσες βιοφυσικές επιπτώσεις στην παραγωγή
τροφίμων. Πιο έμμεσα, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη γονιμότητα του εδάφους, την
άρδευση, την οικονομία και την κοινωνικοπολιτική, επηρεάζοντας έμμεσα και τις
γεωργικές αγορές, οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, οδήγησαν και σε αύξηση των
τιμών των τροφίμων, ή στην πείνα και τον υποσιτισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες
(Radcliffe and Singh, 2021). Ενώ και οι περιβαλλοντικές αλλαγές που δημιουργούνται
από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως η αύξηση του διαθέσιμου αζώτου μέσω της
χρήσης λιπασμάτων επηρεάζει την ποιότητα των εδαφών. Η κατανόηση των μηχανισμών
με τους οποίους ανταποκρίνονται τα φυτά σε αυτές τις αλλαγές είναι ζωτικής σημασίας
προκειμένου να αναπτυχθούν στρατηγικές για τη διατήρηση της παραγωγικότητας και
των οικοσυστημάτων (Heckathorn et al., 2020). Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας
προκαλεί επίσης αλλαγές στον μεταβολικό ρυθμό των οργανισμών, που έχει αντίκτυπο
και στην αναπαραγωγή τους, έτσι σε οργανισμούς με περιορισμένη ικανότητα
προσαρμοστικότητας, μέσω φαινοτυπικής πλαστικότητας, οι πληθυσμοί διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης (Alton et al., 2020). Η κλιματική αλλαγή όπως
αναφέρθηκε, επηρεάζει επίσης το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα των θρεπτικών
συστατικών, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και των επιπέδων CO2 (Macdiarmid
and Whybrow, 2019). Αν και υπάρχει ακόμη έλλειψη γνώσεων στη διατροφική δυναμική
σε επίπεδο μικροθρεπτικών συστατικών, το CO2 φαίνεται να μεταβάλει την ισορροπία
μεταξύ πρόσληψης και μεταβολισμού του άνθρακα επηρεάζοντας τη θρεπτική αξία όχι
μόνο των δημητριακών και των οσπρίων, αλλά και των φρούτων και των φυλλωδών
λαχανικών. Απαιτείται επομένως μία καλύτερη κατανόηση των γενετικών μηχανισμών και
των φυσιολογικών και μοριακών διαδικασιών που καθορίζουν την απορρόφηση των
θρεπτικών συστατικών από τα φυτά (Soares et al.,2019).
Επιπρόσθετα, ο τομέας της κτηνοτροφίας έχει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική
επιβάρυνση, γεγονός που οδήγησε σε προσπάθειες εξεύρεσης αντικαταστάσεων
πρωτεΐνης, ενώ σε χώρες με υψηλό ή μεσαίο εισόδημα η πρόσληψη πρωτεϊνών υπερβαίνει
κατά πολύ τις διατροφικές απαιτήσεις αυξάνοντας τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας
(Macdiarmid and Whybrow, 2019). Η μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο
διατροφής σε διατροφικά πρότυπα, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλότερη
κατανάλωση επεξεργασμένων και ζωικών τροφίμων έχει επιπτώσεις τόσο στην υγεία όσο
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και στο περιβάλλον (Bamberger et al., 2021). Έτσι, ένας τρόπος αντιμετώπισης της θα
μπορούσε να είναι και η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες με συστάσεις που δε θα
πρέπει να εστιάζουν μόνο στην υγεία αλλά και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (EsteveLlorens et al., 2021). Οι νέες οδηγίες για υγιεινά και βιώσιμα πρότυπα διατροφής πρέπει
να θεωρούνται ένα πρώτο θετικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και άλλες πτυχές όπως η πολιτισμική και η κοινωνική (Macdiarmid
and Whybrow, 2019).
Τα αναπτυσσόμενα κράτη χαρακτηρίζονται μεταξύ αυτών που πλήττονται περισσότερο
από την κλιματική αλλαγή, λόγω και της δυσανάλογης υψηλής έκθεσής τους στα ακραία
καιρικά φαινόμενα και στην περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικούς και φυσικούς
πόρους. Όλες αυτές οι προκλήσεις δημιουργούν ευκαιρίες στα συστήματα τροφίμων, την
υγεία, την ασφάλεια τροφίμων, και τη διατροφή με τρόπους πολιτισμικά κατάλληλους
που να εστιάζουν στην ανάπτυξη πρακτικών λύσεων. Είδη καλλιεργειών που έχουν
λιγότερη εμπορική αξία θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της
διατροφικής ποικιλομορφίας (Medina et al., 2020).
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα αναγνωρισμένο πρόβλημα του 21ου αιώνα, που έχει
αντίκτυπο τόσο στη ρύπανση του περιβάλλοντος όσο και στη διατροφή από πολλαπλές
οδούς και μηχανισμούς. Για την αντιμετώπισή της απαιτείται συντονισμένη ανάληψη
δράσης και περισσότερες γνώσεις για τις συνδυαστικές επιπτώσεις της στη διατροφή και
στα συστήματα τροφίμων (Rocklöv et al., 2020). Εν κατακλείδι, τα συστήματα τροφίμων
αφενός μεν συμβάλλουν στην ένταση του προβλήματος και αφετέρου δε, είναι ευάλωτα
σε συνεχιζόμενες κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που απειλούν τη βιωσιμότητά
τους. Υπήρξε αυξημένη εστίαση, τα τελευταία χρόνια, σε αυτό το ζήτημα και στον τρόπο
με τον οποίο τα συστήματα τροφίμων μπορούν να παρέχουν ασφαλή, υγιεινή τροφή
υποστηρίζοντας την ανθρώπινη υγεία ενώ παράλληλα να είναι βιώσιμα και ανθεκτικά
στην κλιματική αλλαγή καθώς και σε άλλες διαταραχές (Fanzo et al., 2021). Υπάρχουν
δυνατότητες προσαρμογής μέσω υποδομών, οργάνωσης, οικονομικής στήριξης, και
προγραμμάτων ενημέρωσης (Sorgho et al., 2020). Ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα
ώστε να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις μεταξύ γεωργίας, τροφικών αλυσίδων, κλίματος,
περιβάλλοντος, διατροφής και ανθρώπινης υγείας (Fanzo et al., 2021).

Στόχος 14. Ζωή στο Νερό

Καλύπτοντας τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης, οι ωκεανοί αποτελούν έναν
τεράστιο, εύθραυστο πόρο, υποστηρίζοντας τις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ υποφέρουν από τη μη βιώσιμη
εκμετάλλευσή τους και την επιδείνωση του περιβάλλοντος. Οι τρέχουσες προσπάθειες για
την προστασία των βασικών θαλάσσιων περιβαλλόντων και της αλιείας μικρής κλίμακας,
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με επενδύσεις στην επιστήμη των ωκεανών, δεν ικανοποιούν ακόμη την επείγουσα ανάγκη
προστασίας τους (UN, 2020). Με την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού, ο ρόλος των
ωκεανών στο πλαίσιο της ασφάλειας τροφίμων και της διατροφής γίνεται ολοένα και
σημαντικότερος, συμβάλλοντας στην ανθρώπινη υγεία, στη μείωση του υποσιτισμού ενώ στον
αντίποδα η υπερ-εκμετάλλευσή τους έχει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον
(Grosso et al., 2020).

Τα ψάρια αποτελούν πηγή πρωτεΐνης στο 35% του παγκόσμιου πληθυσμού (ένα πέμπτο
όλων των πηγών πρωτεϊνών) και περισσότερο από το 50% στις λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες. Ωστόσο το 30-35% των ψαριών αλιεύονται με μη βιώσιμο τρόπο και ένα επιπλέον
60% αλιεύεται πλήρως. Οι επιπτώσεις των στοιχείων αυτών στα θαλάσσια οικοσυστήματα
και την οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας εκτείνονται και στην επισιτιστική ασφάλεια
ακόμη και στην εθνική ασφάλεια (Link and Watson, 2019). Οι πρόσφατες μελέτες και η
αύξηση γνώσης σχετικά με τα θρεπτικά συστατικά των ψαριών και τη χωρική τους κατανομή,
έδειξε τον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να έχει η αλιεία στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας
αντιμετωπίζοντας τον υποσιτισμό και τις ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή σε περιοχές
όπου αυτό είναι περισσότερο απαραίτητο (Vianna et al., 2020). Η αυξημένη κατανάλωση
θαλασσινών προτείνεται σε πολλές χώρες λόγω της ευεργετικής τους διατροφικής αξίας και τα
οφέλη για την υγεία. Όλα τα είδη ψαριών αποτελούν καλή πηγή βασικών θρεπτικών συστατικών
με τα μικρότερα είδη, τα οποία συνήθως καταναλώνονται ολόκληρα, να είναι πιο πυκνά θρεπτικά
σε ότι αφορά τα μικροθρεπτικά συστατικά όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, η
βιταμίνη Α και τα λιπαρά οξέα EPA και DHA (Reksten et al., 2020).

Ειδικά σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, οι εκτεταμένες ελλείψεις σε λιπαρά οξέα και
μικροθρεπτικά συστατικά, μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα από την κατανάλωση
τοπικών ειδών τόσο θαλάσσιων όσο και γλυκού νερού. Επιπλέον, η έλλειψη επαρκών
αλιευτικών πολιτικών που να εστιάζουν στην υγεία και τη διατροφή έχει συμβάλει στην
εκτεταμένη υπεραλίευση και στην καθαρή εξαγωγή θρεπτικών συστατικών υψηλής
ποιότητας από χώρες χαμηλού εισοδήματος σε χώρες με υψηλό εισόδημα, μειώνοντας τη
διαθεσιμότητα ψαριών στις τοπικές κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, αυξάνοντας έτσι
την επισιτιστική ανασφάλεια και τον υποσιτισμό (Vianna et al., 2020). Η υπεραλίευση,
σε συνδυασμό με την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων και της ρύπανσης έχουν ασκήσει
αυξανόμενη πίεση και στα αποθέματα άγριων ψαριών (Gephart et al., 2020). Η αλίευση
θαλασσινών τα οποία θα είναι ασφαλή για κατανάλωση καθώς και η βιώσιμη παραγωγή
τους, είναι σημαντικά ζητήματα, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ισχυρή
εξάρτηση από τα θαλάσσια τρόφιμα (Bank et al., 2020). Απαιτείται, επομένως η
υιοθέτηση και η βελτίωση πρακτικών διαχείρισης που αποτρέπουν την υπεραλίευση και
επιτρέπουν την ανάκτηση των εξαντλημένων αποθεμάτων, οι οποίες θα εξαρτηθούν από
κατάλληλες παρεμβάσεις βασιζόμενες σε επιστημονικά δεδομένα. Η βελτιωμένη
διαχείριση της άγριας αλιείας μπορεί να αυξήσει τη βιομάζα των ψαριών αλλά και να
προσφέρει βελτιωμένα μέσα διαβίωσης στους αλιείς (Costello et al., 2020).
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Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι διάφορες μορφές
υδατοκαλλιέργειας επηρεάζει τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον.
Προβλέπεται ότι η ζήτηση των θαλασσινών θα αυξηθεί σημαντικά (2030-2050) εάν
διατηρηθούν οι τάσεις του παρελθόντος (Willett et al., 2019). Η αύξηση της
υδατοκαλλιέργειας τα τελευταία 40 χρόνια έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
ποικίλουν από τη χρήση ενέργειας, την εξάρτηση από το νερό, τις ζωοτροφές, τους
γενετικούς κινδύνους και την απελευθέρωση ρύπων, ενώ οι επιπτώσεις από την κλιματική
αλλαγή είναι λιγότερο αντιληπτές σε σχέση με τη γεωργία και την αλιεία άγριων
αλιευμάτων (Froehlic et al., 2018 ; Gephart et al., 2020). Ως μία νέα και ταχέως
αναπτυσσόμενη βιομηχανία έχει τεράστιες δυνατότητες για καινοτομία με συστήματα
χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αύξηση της παραγωγής θα μπορούσε να
μειώσει τις τιμές και να κάνει τα ψάρια διαθέσιμα σε όλους αρκεί να υπάρξουν πολιτικές
που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη (Gephart et al., 2020).
Η ποικιλομορφία των ειδών και οι διάφορες μέθοδοι παραγωγής μεταβάλλουν τόσο το
θρεπτικό περιεχόμενο των θαλασσινών όσο και την περιβαλλοντική τους απόδοση. Οι
διατροφικές συστάσεις για την κατανάλωση ψαριών βασίζονταν μέχρι σήμερα κυρίως σε
θέματα υγείας, ενώ μόνο πρόσφατα έχει ενσωματωθεί η περιβαλλοντική αειφορία ως
πρόσθετη διάσταση. Η Σουηδία είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που παρέχει
διατροφικές συμβουλές με βάση τόσο την υγεία όσο και την περιβαλλοντική απόδοση
(Hallström et al., 2019). Είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των ειδών που είναι πιο
θρεπτικά και έχουν τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Ενώ και η ενσωμάτωση
των αποτελεσμάτων στις διατροφικές συμβουλές θα πρέπει να συμπεριλάβει και
πρόσθετες πτυχές αειφορίας όπως την εκμετάλλευση των αποθεμάτων, τον ευτροφισμό,
τους βιολογικούς κινδύνους και την τοξικότητα (Hallström et al., 2019).
Οι ανταγωνιστικές χρήσεις των ωκεάνιων πόρων στο πλαίσιο μιας άναρχα επιταχυνόμενης
«μπλε οικονομίας» επισκιάζει την πορεία προς μια βιώσιμη και υγιεινή διατροφή
(Farmery, et al., 2021). Με πολιτικές που εστιάζουν κυρίως στη μεγιστοποίηση των
κερδών, προωθώντας μια αλιεία προσανατολισμένη στις εξαγωγές, δεν αντιμετωπίζεται ως
αγαθό δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και του
υποσιτισμού. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση πληθυσμών πέρα
από τα βιώσιμα επίπεδα και έχει οδηγήσει σε υπεραλίευση παγκοσμίως ασκώντας
περεταίρω πίεση στα υδάτινα οικοσυστήματα (Vianna et al., 2020).
Η βελτίωση των συστημάτων παραγωγής, διανομής και δίκαιης πρόσβασης στην αλιεία
και στα προϊόντα των υδατοκαλλιεργειών, μπορεί να συμβάλλει στην υγιεινή και βιώσιμη
διατροφή και στην αντιμετώπιση του υποσιτισμού. Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται
συνεργασία όλων των τομέων και με αναγνώριση των πολιτισμικών αξιών ώστε να
διασφαλιστεί ένας αποτελεσματικός στρατηγικός σχεδιασμός με τα μεγαλύτερα οφέλη για
την υγεία και τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Farmery et al., 2020). Η
καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας του εμπορίου, του συστήματος τροφίμων, της
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διατροφής και της κλιματικής αλλαγής θα επιτρέψουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και με
τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων (Friel et al., 2020). Για την
αποφυγή μη αναστρέψιμων επιπτώσεων στους ωκεανούς απαιτείται μια ολοκληρωμένη
διαχείριση των ωκεανών, καθώς και σχεδιασμός παράκτιων χρήσεων γης, συλλογικά και σε
παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να υπάρξει μετάβαση σε μια βιώσιμη ωκεάνια οικονομία
(Rudolph et al., 2020). Η θάλασσα μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο στην αειφόρο
παραγωγή τροφίμων, από ότι συμβαίνει σήμερα, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και
εφαρμογής μηχανισμών που ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση τόσο της αλιείας όσο και
της υδατοκαλλιέργειας (Costello et al., 2020).

Στόχος 15. Ζωή στη Στεριά

Η ύπαρξη υγιών ορεινών οικοσυστημάτων είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση της
παροχής υπηρεσιών τόσο στις ορεινές κοινότητες όσο και στις πεδινές περιοχές. Ωστόσο
οι δασικές περιοχές εξακολουθούν να μειώνονται, με ποσοστό μείωσης από 31,9% της
συνολικής έκτασης το 2000 σε 31,2% το 2020, αντιπροσωπεύοντας καθαρή απώλεια
σχεδόν 100 εκατομμυρίων εκταρίων των παγκόσμιων δασών (UN, 2020). Μεγαλύτερη
προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιστροφή αυτών
των αποτελεσμάτων, μέσω της βιώσιμη διαχείρισης, της ενίσχυσης των προστατευόμενων
περιοχών, της προόδου στην εφαρμογή προγραμμάτων και
νομοθεσίας για την
προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων (UN, 2020). Η αποψίλωση των
δασών παγκοσμίως μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στην ποιότητα της διατροφής,
λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχονται από τα
δάση και την βιοποικιλότητα εν γένει. Ωστόσο, δεν υπάρχουν έρευνες που να αξιολογούν
τις σχέσεις μεταξύ της αποψίλωσης των δασών και της διατροφής (Galway et al., 2018).
Αυτό που είναι δεδομένο, είναι ότι η αύξηση του πληθυσμού και η εντατικοποίηση και
επέκταση των γεωργικών γαιών, αποτελεί τον βασικό παράγοντα αποψίλωσης των δασών
και εντείνει την τρέχουσα ανησυχία για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα (Ortiz et
al., 2021). Σε παγκόσμιο επίπεδο η απώλεια βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης και
της γενετικής, αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια,
υπονομεύοντας και την ανθεκτικότητα των γεωργικών συστημάτων. Ο αριθμός των
τοπικών ποικιλιών και φυλών των εξημερωμένων φυτών και ζώων καθώς και των άγριων
συγγενών τους, παρουσιάζει απότομη μείωση, ως αποτέλεσμα της αλλαγής της χρήσης
γης, των προτιμήσεων της αγοράς, της ελλιπούς γνώσης και του εμπορίου μεγάλης
κλίμακας (Hattersley et al., 2020). Η βιοποικιλότητα υποστηρίζει τις λειτουργίες που
είναι απαραίτητες για τη γεωργία και απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση σε σχέση με τον
ρόλο της στο σύστημα τροφίμων. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιβάλλοντος-γεωργίας-
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αλλαγής κλίματος-διεθνούς εμπορίου είναι επίσης πολύπλοκες και απαιτούν περαιτέρω
μελέτη για την κατανόηση τους (Ortiz et al., 2021).
Η γεωργία αποτελεί κύρια πηγή τροφίμων και απασχόλησης σε χώρες μεσαίου-χαμηλού
εισοδήματος (Sparling et al., 2021), εκτιμάται όμως ότι το 60% των καλλιεργούμενων
εδαφών πάσχουν από προβλήματα που περιορίζουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών, ενώ
οι αναμενόμενες αυξήσεις στο CO2 και η αύξηση της θερμοκρασίας εντείνουν το
πρόβλημα (Schjoerring et al., 2019). Τα εδάφη φιλοξενούν βιοκοινότητες οργανισμών
(μύκητες, βακτήρια, αρχαία, μικρο και μάκρο αρθρόποδα) οι οποίες διαδραματίζουν
βασικούς ρόλους σε ένα ευρύ φάσμα διεργασιών του εδάφους, υποστηρίζουν και
ρυθμίζουν τις λειτουργίες του οικοσυστήματος, από τις οποίες εξαρτάται η άμυνα των
φυτών και η διατροφική τους ποιότητα (El Mujtar et al., 2019). Η εντατική καλλιέργεια,
λόγω του αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού και της ζήτησης τροφίμων θέτει σε
κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και τα
μειωμένα αποθέματα φυσικών πόρων. Η υποβάθμιση του εδάφους, από την μετατροπή
της χρήσης γης και οι ανεπαρκείς πρακτικές διαχείρισης, είναι μία από τις
σημαντικότερες απειλές για τη διαθεσιμότητα και τη σταθερότητα του εφοδιασμού
τροφίμων (Gourdji et al, 2019). Στα παραπάνω προβλήματα, προστίθεται και η
ερημοποίηση αποτελώντας ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, με το ένα
ένατο της επιφάνειας της Γης να έχει ήδη χαρακτηριστεί ως άνυδρο ή ημι-άνυδρο και
τουλάχιστον οι μισές χώρες στον κόσμο να έχουν επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό (Glantz,
2019).
Η κατανόηση των αντισταθμίσεων και των συνεργιών μεταξύ της προστασίας των δασών
και της γεωργικής επέκτασης, θα μπορούσε να συμβάλλει προς ένα βιώσιμο μέλλον. Τα
δάση έχουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της διατροφικής ποικιλομορφίας και της
πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών (Pienkowski et al., 2018). Η βιοποικιλότητα σε
επίπεδο οικοσυστήματος, ειδών και γενετικής ποικιλομορφίας εντός των ειδών, συντελεί
στην ασφάλεια των τροφίμων και στη βελτίωση της διατροφής. Η συστηματική ανάλυση
θρεπτικών στοιχείων των διάφορων ειδών τροφίμων μέσω εθνικών συστημάτων
πληροφόρησης με εισαγωγή περισσότερων δεδομένων για τη βιοποικιλότητα, θα μπορέσει
να αποτελέσει την βάση για τη χάραξη πολιτικής σε τομείς όπως η υγεία και η γεωργία
(Toledo and Burlingame, 2006). Ενώ, απαιτείται και περαιτέρω έρευνα που να
αξιολογεί τη συσχέτιση μεταξύ της αποψίλωσης των δασών και της διατροφής (Galway
et al., 2018).

Στόχος 16. Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί

Οι συγκρούσεις, η ανασφάλεια, οι αδύναμοι θεσμοί και η περιορισμένη πρόσβαση στη
δικαιοσύνη παραμένουν μια μεγάλη απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκατομμύρια
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άνθρωποι στερούνται την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη. Το 2018, ο αριθμός των ανθρώπων που διέφυγαν από εμπόλεμες ζώνες και
συγκρούσεις ξεπέρασε τα 70 εκατομμύρια, το υψηλότερο επίπεδο που κατέγραψε η
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σε διάστημα 70 ετών. Η
πανδημία οδηγεί ενδεχομένως σε αύξηση της κοινωνικής αναταραχής και της βίας, η
οποία θα υπονόμευε σε μεγάλο βαθμό και την επίτευξη των στόχων (UN, 2020).
Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι πολεμικές συγκρούσεις συνεπάγονται μείωση της
διαθεσιμότητας τροφίμων καθώς και της πρόσβασης σε αυτά, προκαλώντας υποσιτισμό
και θάνατο (Campos et al., 2019; Grosso et al.,2020). Ακόμη και πληθυσμοί που
βρίσκονται σε ουδέτερες ζώνες υποφέρουν από παρακείμενες συγκρούσεις, γεγονός που
δημιουργεί προβλήματα υγείας σε νεογνά και μητέρες (Butie et al., 2020). Από σχετική
μελέτη για την υποσιτισμό κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, ο υποσιτισμός
κατά την εμβρυακή και πρώιμη παιδική ηλικία συσχετίστηκε με εμφάνιση μεταβολικού
συνδρόμου στην ενήλικη ζωή των γυναικών και αυξημένου κινδύνου εμφάνισης για τους
άνδρες (Han and Hong, 2019).
Στο παρελθόν, οι πιο σοβαροί λιμοί και οι καταστάσεις παρατεταμένων ανθρωπιστικών
κρίσεων, που συνδέονται με οξύ υποσιτισμό και υψηλά επίπεδα θνησιμότητας, ήταν
αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων ή εσκεμμένων πολεμικών στρατηγικών με σκοπό την
υπονόμευση των μέσων διαβίωσης (π.χ. Σομαλία, Σουδάν, Αιθιοπία, Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό, Νταρφούρ). Τις βασικές αιτίες των υψηλών επιπέδων οξείας κατάστασης
υποσιτισμού αποτελούν οι παρατεταμένες πολεμικές συγκρούσεις, η φτώχεια, η
ανισότητα και η μετανάστευση. Σήμερα, πληθυσμοί που διατρέχουν κίνδυνο μαζικής
πείνας είναι αυτοί του Νότιου Σουδάν, της Υεμένης και της Συρίας. Οι εκτεταμένες
καταστάσεις υποσιτισμού, λόγω στέρησης τροφίμων, νερού και υγειονομικής περίθαλψης,
δεν είναι μόνο αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων αλλά και πολιτικών αποφάσεων και
πράξεων που παρεμποδίζουν εσκεμμένα τις προμήθειες και την ανθρωπιστική βοήθεια
(Jaspars, 2019).
Πέρα όμως από τις περιοχές που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, έχει βρεθεί ότι
ακόμη και σε αστικές περιοχές, όπου θεωρητικά υπάρχουν λιγότερα ζητήματα πρόσβασης
σε τρόφιμα, οι πιο ευάλωτες οικονομικά ομάδες αντιμετωπίζουν δυσανάλογα εμπόδια
στην πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποσιτισμού
(Vilar-Compte et al., 2021). Οικονομική πρόκληση για την πρόσβαση των τροφίμων
μεταξύ των κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντων αστικών περιοχών αποτελεί το γεγονός
ότι οι τιμές των υγιεινών τροφίμων, ενδέχεται να είναι υψηλότερες σε φτωχές περιοχές, οι
οποίες ταυτόχρονα τείνουν επίσης να έχουν λιγότερα καταστήματα λιανικής πώλησης
τροφίμων. Αυτό είναι ένα ισχυρό διαρθρωτικό εμπόδιο για οικογένειες που ζουν σε αστική
φτώχεια. Οι διαρθρωτικές προκλήσεις που περιβάλλουν τα συστήματα εφοδιασμού
τροφίμων και τις αγορές σε ευάλωτες αστικές περιοχές σημαίνει ότι μερικές φορές τα
άτομα πρέπει να ταξιδεύουν σε άλλα μέρη για να έχουν πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα,
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γεγονός που αυξάνει το κόστος (δηλαδή τη μεταφορά) και το ψυχικό άγχος λόγω των
φυσικών εμποδίων στην πρόσβαση στα τρόφιμα. Επομένως υπάρχει ισχυρός και
πολύπλοκος σύνδεσμος μεταξύ αστικής φτώχειας και πρόσβασης σε ασφαλή και υγιεινά
τρόφιμα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό λόγω και της αυξανόμενης
αστικοποίησης (Vilar-Compte et al., 2021).
H προώθηση ενός κράτους δικαίου, μέσω της ενίσχυσης των θεσμών και της αύξησης της
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της
αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και απαιτεί διεθνή συνεργασία και μεγαλύτερη
προσπάθεια (UN, 2019).

Στόχος 17. Συνεργασία για τους Στόχους

Το ενδιαφέρον για την αειφόρο ανάπτυξη έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες
δεκαετίες λόγω της συνειδητοποίησης της σπουδαιότητάς της. Η αντιμετώπιση των
πολυσύνθετων προκλήσεων της κοινωνίας, όπως η κλιματική αλλαγή, απαιτούν τη
συμμετοχή όλων των φορέων, επιχειρηματικών, κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών (Sun
et al., 2020). Η ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού
τομέα, των οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο,
σήμερα είναι πιο σημαντική από ποτέ, καθώς η εξάπλωση της παγκόσμιας πανδημίας
COVID-19 προσθέτει δυσκολίες στην υλοποίηση των στόχων (UN, 2020). Σύμφωνα με
την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών «Κοινή Ευθύνη, Παγκόσμια
Αλληλεγγύη» απαιτείται «συντονισμένη, αποφασιστική και καινοτόμος δράση πολιτικής
από τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου, και μέγιστη οικονομική και τεχνική
υποστήριξη για τους φτωχότερους και πιο ευάλωτους ανθρώπους και χώρες, οι οποίοι
πλήττονται περισσότερο» (ΟΗΕ, 2020). Η Ατζέντα του 2030, απευθύνεται σε όλες τις
χώρες ανεξαρτήτως οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικού, κοινωνικού επιπέδου, θεωρεί
όλες τις χώρες ως αναπτυσσόμενες υπό την έννοια ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στον
τρόπο που λειτουργούν, λαμβάνοντας υπόψη, την ευρύτερη επίδραση των πολιτικών και
των δράσεών τους, πέρα από τα εθνικά σύνορα, ώστε να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο
μέλλον για τον πλανήτη (von Grebmer et al., 2016).
Δυστυχώς, η Παγκόσμια Έκθεση για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ 2019 «Το Μέλλον
είναι Τώρα: Η Επιστήμη για την Επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης» κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι, παρά τις αρχικές προσπάθειες, ο κόσμος δεν είναι ακόμη σε καλό δρόμο
για την επίτευξη των περισσότερων από τους στόχους (Arora and Mishra, 2019). Στο
ίδιο πόρισμα κατέληξε και η έκθεση του 2020 λόγω των παγκόσμιων επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19 (UN, 2020; Estoque, 2020).
Η έλλειψη διεθνούς υποστήριξης για τη διασφάλιση της προόδου προς τους 17 στόχους
αειφόρου ανάπτυξης καθιστά τις αναπτυσσόμενες χώρες πιο ευάλωτες στην πανδημία
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COVID-19, η οποία έχει προκαλέσει αυξανόμενο οικονομικό βάρος σε όλες τις χώρες,
διαταράσσοντας τις οικονομίες και προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους
παγκοσμίως. Η χρηματοδοτική στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της
βιωσιμότητας, έτσι ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να βρουν καινοτόμους μηχανισμούς με
οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτό απαιτεί τον προσδιορισμό προσιτών πολιτικών που
μπορούν να αποδώσουν άμεση πρόοδο προς πολλούς στόχους ταυτόχρονα, και να
ευθυγραμμίσουν τα οικονομικά κίνητρα για μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη (Barbier
and Burgess, 2020).
Η στρατηγική, που ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν τα ζητήματα
της αειφορίας, περιλαμβάνει τη δημιουργία διατομεακών κοινωνικών εταιρικών σχέσεων,
που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή κοινοτικών σχεδίων, τη λήψη αποφάσεων, την
προληπτική δράση και δομές εποπτείας που θα διευκολύνουν τη συνεργατική εφαρμογή.
Τα προηγούμενα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη
ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, καθώς επίσης και η τακτική καταγραφή
δεδομένων, τα οποία θα αποτελέσουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών, με ταυτόχρονη πληροφόρηση και του κοινού
(Sun et al., 2020). Καθώς υπάρχει τεράστια ανάπτυξη των ψηφιακών συστημάτων
πληροφοριών με εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών, είναι δυνατόν να έχουμε επίδραση στην
ποιότητα ζωής στον πλανήτη (μηχανοργάνωση και ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς). Ο
ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας όχι
μόνο στα προϊόντα αλλά και στις διαδικασίες και στην εταιρική στρατηγική (OrdieresMeré et al., 2020).

Πανδημία COVID-19 και Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης

Η εξάπλωση και οι οικονομικές διαστάσεις της πανδημίας αποτελούν σημαντική απειλή
για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης
έχει μειωθεί το επίπεδο προτεραιότητας στους στόχους και απειλείται η πρόοδος που είχε
επιτευχθεί έως τώρα. Επομένως, η επιδίωξη και η εφαρμογή τους σήμερα είναι πιο
σημαντικές από ποτέ, καθώς αντιπροσωπεύουν τις στρατηγικές μέσω των οποίων θα
αποκατασταθεί η ποιότητα ζωής και θα επιλυθούν πολλά προβλήματα (Leal et al.,
2020). Η οπισθοδρόμηση στην επίτευξη των στόχων, πλήττει ιδιαίτερα τους ευάλωτους
πληθυσμούς σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Νοτίου Αμερικής, οι οποίοι είχαν
ήδη πληγεί από ασθένειες που σχετίζονταν με τη φτώχεια (Mejia et al., 2020).
Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και Κοινωνικών
Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (UN, 2020) ο κόσμος δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για
την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων έως το 2030. Η κρίση της πανδημίας έχει
επηρεάσει όλα τα τμήματα του πληθυσμού, όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες
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τις περιοχές του κόσμου, με ιδιαίτερα εμφανείς τις συνέπειες στους φτωχότερους και πιο
ευάλωτους πληθυσμούς, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις υπάρχουσες ανισότητες εντός και
μεταξύ των χωρών, ενώ ακόμη και οι πιο προηγμένες χώρες αγωνίζονται για να
αντιμετωπίσουν την υγεία, την κοινωνική και οικονομική κατάρρευση που έχει προκληθεί.
Εκτός από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο που έχουν
διαταραχθεί (Ali et al., 2021), η τρέχουσα πανδημία ενισχύει και την επισφαλή φύση των
συστημάτων τροφίμων (Kennedy et al., 2020). Η επισιτιστική ανασφάλεια επηρεάζεται
σε κάθε της στοιχείο, λόγω της κρίσης του COVID-19, στη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση,
τη χρήση και τη σταθερότητα. Συμπερασματικά, η επισιτιστική ανασφάλεια θα μπορούσε
να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής της επιδημίας λόγω των αρνητικών της επιπτώσεων
στην υγεία και της επίδρασής της, στη μετανάστευση (Smith and Wesselbaum, 2020).
Η αστάθεια των τιμών των τροφίμων, όπως και η απαγόρευση του εμπορίου τροφίμων,
είτε μέσω της διακοπής της αλυσίδας εφοδιασμού, είτε μέσω της συρρίκνωσης της
οικονομικής πρόσβασης, είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος,
επηρεάζοντας τόσο την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας των ανθρώπων, όσο και
τη σταθερότητα των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο
τον κόσμο (Erokhin and Gao, 2020).
Τα συστήματα τροφίμων έχουν επηρεαστεί σε όλα τα επίπεδα, τόσο μέσω των
διαταραχών από τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, όσο και από την
οικονομική ύφεση που προκλήθηκε (Ragasa and Lambrecht, 2020), φωτίζοντας με
αυτόν τον τρόπο πολλές από τις αδυναμίες του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής και
διανομής τροφίμων, προκαλώντας διαταραχές στον εφοδιασμό και στα απορρίμματα
τροφίμων σε μια εποχή που ο υποσιτισμός αυξάνεται (Fleetwood, 2020).
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν υπάρξει ισχυρές αλλαγές στις
διατροφικές συνήθειες με άμεσες, σημαντικές επιπτώσεις στην απώλεια και σπατάλη
τροφίμων (Aldaco et al., 2020), ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι απαιτήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες (Zhao & You, 2021). Ο υποσιτισμός, συνήθως αυξάνει
την ευαισθησία και επιδεινώνει την παθογένεια των μολυσματικών παραγόντων, ενώ τον
τελευταίο αιώνα η αύξηση της παχυσαρκίας έχει αναδειχθεί ως ένας από τους
καθοριστικούς παράγοντες για υψηλότερη θνησιμότητα κατά την κλινική πορεία
ορισμένων μολυσματικών ασθενειών και πιο πρόσφατα του COVID-19. Οι μηχανισμοί
αλληλεπιδράσεων διατροφής και λοίμωξης είναι πολύπλοκοι και το συγκεκριμένο πεδίο
αφορά στην κλινική διατροφή (Vermund et al., 2021).
Και ενώ η πανδημία, θα αντιμετωπιστεί σε εύθετο χρόνο, οι ενέργειες και τα σχέδια
αποκατάστασης των συνεπειών της, θα καθορίσουν τον αντίκτυπό της. Η αξιολόγηση των
αναγκών μετά την πανδημία είναι το πρώιμο σημαντικό βήμα για την ανάκαμψη (Ogisi
and Begho, 2021). Το θετικό στοιχείο είναι ότι παρόμοιες κρίσεις, όπως η πανδημία
COVID-19, οδηγούν σε αλλαγές τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε διεθνές, και προάγουν
την καινοτομία δημιουργώντας ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών κρίσεων (Heck et al.,
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2020). Υπό αυτήν την έννοια, η πανδημία παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για τον
μετασχηματισμό του τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, μέσω της δημιουργίας
ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων και της αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων και
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής του κλίματος (Johnsen et al.,
2020). Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί και εδώ να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, σε όλα τα επίπεδα ατομικό, οργανωτικό και
κοινωνικό (Pan and Zhang, 2020).
Η παγκόσμια αυτή κρίση αποδεικνύει ότι οι ανάγκες είναι άμεσες και η δράση πρέπει να
είναι γρήγορη. Οι καταστάσεις μειωμένης πρόσβασης στην υγεία, στο νερό και σε τρόφιμα
υπό συνθήκες lockdown και χρόνιων παθήσεων είναι παράγοντες που καθορίζουν την
επιβίωση (Heggen et al., 2020). Επομένως, οι προσπάθειες ανάκαμψης, θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές, όπως τον τομέα των τροφίμων, την οικονομία, την
κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση (Paramashanti, 2020). Καθώς ο πλανήτης
υφίσταται παράλληλα και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η αποτυχία της
ανάλογης δράσης, θα μπορούσε αναπόφευκτα να οδηγήσει σε περαιτέρω, συχνότερες
κρίσεις με νεοεμφανιζόμενες λοιμώξεις (Kumar et al., 2020).
Ο σχεδιασμός των στόχων, δεν ήταν προετοιμασμένος για μία παγκόσμια κρίση όπως η
πανδημία, ενώ η πρόοδος τους, ήταν αργή ακόμη και πριν από αυτήν. Η ανάκαμψη από
την οικονομική ύφεση που έχει προκληθεί αναμένεται να είναι σε κάποια χρόνια και όχι
σε μήνες, επομένως είναι ακόμη πιο πιθανό να μην επιτευχθούν έως το 2030. Η επίτευξή
τους όμως θα σήμαινε τη μείωση της πιθανότητας μιας επόμενης παγκόσμιας πανδημίας.
Παράλληλα, η ενίσχυση του υγειονομικού δυναμικού και η βελτίωση της ικανότητας των
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για παγκόσμιους κινδύνους θα επιβράδυναν τις
επιπτώσεις σε χώρες χαμηλού εισοδήματος (Naidoo and Fisher 2020).
Η κατανόηση των πολύπλοκων διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ της
κλιματικής αλλαγής, των οικοσυστημάτων και της ανθρώπινης υγείας είναι απαραίτητη
για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των αντιδράσεων προσαρμογής ενάντια σε νέα
παθογόνα. Η πρόκληση απαιτεί πολιτικές βασισμένες σε τεκμήρια, παγκόσμια
συνεργασία και συντονισμένες δράσεις, και επενδύσεις σε βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα προσανατολισμένη σε στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο (Nhamo and Ndlela, 2021).
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία COVID ‐ 19 αποτέλεσε ένα φυσικό πείραμα, το
οποίο έδειξε πόσο απροετοίμαστος ήταν ο κόσμος για την προστασία των πληθυσμών σε
καταστάσεις κρίσεων (WHO, 2020). Συνολικά, οι γνώσεις και τα διδάγματα από τον
COVID ‐ 19 θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό καλύτερων πολιτικών, στη δημιουργία πιο
ανθεκτικών-ταχείας απόκρισης συστημάτων (Headey et al.,2020; Swinnen, 2020) για
την πρόληψη και τον μετριασμό της επισιτιστικής ανασφάλειας, μέσω αναδιαμόρφωσης
όλων των τομέων: τροφίμων, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας
(Pérez‐Escamilla et al., 2020). Υπό αυτές τις συνθήκες, τονίζεται και η ανάγκη για
παγκόσμια και διεπιστημονική συνεργασία (Maipas et al., 2021).
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Ο υποσιτισμός σε όλες τις μορφές του, συμπεριλαμβανομένου του υπερβολικού βάρους,
της παχυσαρκίας, του υποσιτισμού και της συνύπαρξής τους, είναι η κύρια αιτία θανάτου
παγκοσμίως επηρεάζοντας κάθε χώρα. Ταυτόχρονα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν
πρωτοφανείς επιπτώσεις στη Γη και στα συστήματά της, μεταξύ άλλων, μέσω εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, και η οποία με τη
σειρά της θέτει σε κίνδυνο τους πόρους, την επισιτιστική ασφάλεια, επιδεινώνοντας τον
υποσιτισμό και προκαλώντας αύξηση των ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή
(Downs et al., 2020).
Συμπερασματικά, τουλάχιστον 12 από τους 17 στόχους περιέχουν δείκτες που σχετίζονται
άμεσα με τη διατροφή, με τον υποσιτισμό να αντιπροσωπεύει, ένα συχνά αόρατο εμπόδιο
στην επιτυχή επίτευξή τους. Το γεγονός αυτό, προκύπτει όχι μόνο από την έλλειψη
επαρκούς, θρεπτικής και ασφαλούς τροφής, αλλά και από μια σειρά αλληλένδετων
παραγόντων που συνδέουν την υγεία, τη φροντίδα, την εκπαίδευση, το νερό, την υγιεινή,
την πρόσβαση σε τρόφιμα και πόρους, τη χειραφέτηση των γυναικών κ.α. (Sparling et
al., 2021). Επιπλέον, το γεγονός ότι για το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων δεν υπάρχουν
σαφείς επιστημονικοί στόχοι, που να ορίζουν την υγιεινή διατροφή και τη βιώσιμη
παραγωγή, δημιουργεί πρόβλημα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και στις
επιχειρήσεις, καθώς και σε όλους τους παράγοντες τροφίμων που αναζητούν σαφή
καθοδήγηση, ώστε να πετύχουν τους σχετικούς με τη διατροφή στόχους της αειφόρου
ανάπτυξης. Οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος με τον οποίο παράγεται η τροφή
καθορίζει τόσο την υγεία των ανθρώπων όσο και του περιβάλλοντος, για τον λόγο αυτό
πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές ώστε να αποφευχθεί, αφενός το μειωμένο
προσδόκιμο ζωής και αφετέρου η συνεχής περιβαλλοντική υποβάθμιση (Willett et al.,
2019).
Η οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και υγιεινών διατροφικών προτύπων
αποτελεί θεμέλιο προς ένα βιώσιμο μέλλον. Τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό από τους υπόλοιπους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, όπως είναι η
επίτευξη ενεργειακού απεμπλουτισμού και η καθολική πρόσβαση στην ενέργεια, η
βιώσιμη οικονομία και η ενίσχυση της ανθρώπινης ευημερίας. Ομοίως, η αποτυχία
επίτευξης οποιουδήποτε από τους στόχους θα οδηγήσει τελικά σε αποτυχία για τον
τερματισμό της πείνας και του υποσιτισμού. Ταυτόχρονα η αναδιαμόρφωση των
παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να αντιμετωπίζει τις
κλιματικές επιπτώσεις και να προστατεύει τη ζωή σε νερό και ξηρά (UN, 2019).
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι ενώ οι
στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης είναι παγκόσμιοι, οι συνθήκες από περιοχή σε περιοχή
διαφέρουν,
περιλαμβάνoντας
πολλά
περιφερειακά
συστήματα,
τα
οποία
διαφοροποιούνται ως προς την πρόσβαση στους πόρους, όπως είναι το νερό και το
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εύφορο έδαφος, με αποτέλεσμα να ποικίλλει και η εξάρτηση από τα εισαγόμενα τρόφιμα
σε περιφερειακό επίπεδο (UN, 2019). Η εστίαση μόνο στην αύξηση της παραγωγής, θα
καταστήσει αδύνατη την επίτευξη των σχετικών στόχων και θα έχει ως αποτέλεσμα
αρνητικές συνέπειες στα συστήματα τροφίμων, δηλαδή έλλειψη νερού, ακραία καιρικά
φαινόμενα, μειωμένη γονιμότητα του εδάφους και πιθανές αλλαγές στη διατροφική
ποιότητα των προϊόντων, οι οποίες θα καταστήσουν αδύνατη την επίτευξη και του ίδιου
του στόχου (UN, 2019).
Ταυτόχρονα, ο μετασχηματισμός αυτός, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο μέσω
πολυτομεακής δράσης, η οποία θα περιλαμβάνει μια ουσιαστική σφαιρική στροφή προς
υγιεινά διατροφικά πρότυπα, μεγάλες μειώσεις στην απώλεια τροφίμων και σημαντικές
βελτιώσεις στις πρακτικές παραγωγής τροφίμων. Ενώ η καθυστέρηση δράσης, θα αυξήσει
την πιθανότητα μη επίτευξης των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης (Willett et al., 2019).
Επομένως, το πολυπαραγοντικό ζήτημα της περιβαλλοντικής και της ανθρώπινης υγείας
απαιτεί διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση και άμεσες λύσεις και μέτρα ικανά να
αλλάξουν συμπεριφορά μεγάλων ομάδων καταναλωτών. Tα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να
είναι συνδυασμός φορολογικών και μη παρεμβάσεων, ενημερωτικές εκστρατείες,
επισήμανση προϊόντων, παρεμβάσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
και την υιοθέτηση βιώσιμων διατροφικών συνηθειών (Latka et al., 2021), ενώ και η
αξιόπιστη επιστημονική έρευνα αποτελεί τη βάση για την υποστήριξη νέων παρεμβάσεων
και την υιοθέτηση νέων διατροφικών οδηγιών (Ruthsatz and Candeias, 2020).
Η απειλή της κλιματικής αλλαγής, η απότομη αύξηση των μη μεταδιδόμενων νόσων που
σχετίζονται με τη διατροφή, και η βελτιστοποίηση των συστημάτων τροφίμων σε
συνδυασμό με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, βρίσκονται συνεχώς υπό διερεύνηση, ώστε να
μελετηθούν οι πολλαπλές άμεσες και έμμεσες οδοί που τις συνδέουν (Sparling et al.,
2021). Οι καινοτομίες που συνδυάζουν μετρήσεις των οδών μεταξύ ενέργειας, νερού,
γεωργίας, παραγωγής τροφίμων, οικολογίας, διατροφής και υγείας αποτυπώνουν την
πολυπλοκότητα και τα νέα επίπεδα επιπτώσεων. Νέα συστήματα και μέθοδοι συλλογής
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και συστήματα παρακολούθησης στον τομέα των
τροφίμων για την αντιμετώπιση των ευπαθών σημείων, είναι καθοριστικής σημασίας
(Sparling et al., 2021). Καταλήγοντας, οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης είναι
πολύπλοκοι, αλληλοσυνδεόμενοι και αλληλοεξαρτώμενοι και θα πρέπει να επιτευχθούν
συνολικά και άμεσα. Απαιτείται, επομένως, σημαντική προσπάθεια από όλους για την
καλύτερη δυνατή ερμηνεία και εφαρμογή τους, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο (Binns et al., 2017), εάν θέλουμε να ελπίζουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον στον
πεπερασμένο μας πλανήτη.

“We cannot build peace on empty stomachs.” John Boyd Orr, 1946
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