
 

 

Κλιματική αλλαγή και διατροφή: περισσότεροι από 15 εκατομμύρια νέοι και νέες από 17 

χώρες είναι οι πρωταγωνιστές του προγράμματος Food Wave 

Μια νέα συμμαχία ξεκινάει μεταξύ των νέων, τοπικών κοινοτήτων και θεσμικών οργάνων 

που συνδέει την κλιματική αλλαγή με τον ακτιβισμό για βιώσιμη διατροφή. Αυτή είναι η 

«συνταγή» του προγράμματος Food Wave, που στοχεύει στη ευαισθητοποίηση και στη 

συμμετοχή των νέων από 15 έως 35 ετών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν ηγέτες της 

παγκόσμιας μετάβασης προς ένα βιώσιμο σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων 

μέχρι το 2030.  

Ο τρόπος που παράγουμε την τροφή μας, την καταναλώνουμε, ακόμα και τα τρόφιμα που 

πετάμε, έχει σημαντικές συνέπειες όχι μόνο στην υγεία μας αλλά συμβάλλει και στην 

κλιματική κρίση, με σοβαρές συνέπειες που εμφανίζονται ήδη σε εκατομύρια ανθρώπους 

παγκόσμια.  Η κλιματική αλλαγή με την εντατικοποίηση των καιρικών φαινομένων οδηγεί σε 

ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τις σοδειές και τις καλλιέργειες των αγροτών και 

οδηγούν σε επισιτιστική ανασφάλεια. 

Συγκεκριμένα, η επισιτιστική ανασφάλεια είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα που επηρεάζει πάνω 

από 820 εκ. ανθρώπους στον κόσμο. Εδώ και χρόνια και πριν την έλευση της κλιματικής 

κρίσης, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με πείνα συνεχώς μειώνοταν χάρη στην 

παγκόσμια προσπάθεια για εξάλειψη της πείνας.  

Ειδικά, για τη σπατάλη τροφίμων, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ, η Ελλάδα  

κατέχει την αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη, ενώ το σοκαριστικό είναι ότι ταυτόχρονα, ένα 

μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας, πάνω από 10%, βρίσκεται σε επισιτιστική ανασφάλεια.1 Η 

λύση ωστόσο δεν μπορεί να είναι μόνο ατομική. Σε παγκόσμιο επίπεδο, διεκδικούμε δίκαια 

και βιώσιμα συστήματα διατροφής τα οποία σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα όρια 

του πλανήτη.  

Με αφορμή την Ημέρα της Γης 2021, που φέτος επικεντρώνεται στην κλιματική αλλαγή και 

την παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής στις ΗΠΑ που διοργανώνεται από τον Πρόεδρο Joe Biden, 

το Food Wave εγκαινιάζει τη διαδικτυακή του κοινότητα, συνδέοντας ακτιβιστές από 17 

χώρες και 21 αστικές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, η Μαδρίτη, η Βαρσοβία και 

το Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Στο έργο συμμετέχουν 16 δήμοι και τοπικές αρχές και 13 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με επικεφαλής τον Δήμο του Μιλάνο. Στο 

πρόγραμμα Food Wave συμμετέχει επίσης το C40, το διεθνές δίκτυο πόλεων που είναι 

ενεργό στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. 

Μέσα στα χρόνια που θα διαρκέσει το πρόγραμμα, χιλιάδες νέοι και νέες θα συμμετάσχουν 

άμεσα σε περισσότερα από 20 σχολεία ακτιβισμού, φόρουμ συζητήσεων και διεθνείς 

ανταλλαγές που θα εστιάζουν στις βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και κατανάλωσης 

τροφίμων σε αστικό επίπεδο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Απώτερος στόχος 

είναι η συνδιαμόρφωση ενός πράσινου, βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος για τις 

πόλεις μας χάρη σε έναν συνεχή διάλογο με τους φορείς χάραξης πολιτικής. 

 
1 https://www.kathimerini.gr/society/561298738/schedon-1-dis-tonoi-trofimon-
spatalontai-etisios/  
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Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν επίσης πρωτότυπες έρευνες και 

επιστημονικές μελέτες σχετικά με τη σχέση τροφίμων-κλίματος, που θα αναπτυχθούν μεταξύ 

της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Νότου. Προβλέπεται επίσης η δημοσίευση εκπαιδευτικών 

υλικών και η προώθηση ενός εκτεταμένου προγράμματος δραστηριοτήτων τυπικής και μη 

τυπικής μάθησης αφιερωμένων στους νέους. 

Το Food Wave είναι ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά 

είναι επίσης ένα πολιτιστικό έργο που θέτει τους νέους, τις κοινότητες και τη 

δημιουργικότητα στο επίκεντρό του. Για το λόγο αυτό, θα χρηματοδοτήσει δημιουργικές και 

καλλιτεχνικές ιδέες αλλά και προτάσεις για καινοτόμα προϊόντα και θα συμβάλει επίσης στην 

ενθάρρυνση των νέων να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνονται και 

παράγονται τα τρόφιμα στις πόλεις τους, να επανεξετάσουν τους αστικούς και προαστιακούς 

χώρους και να πειραματιστούν με νέες επιχειρηματικές ιδέες. 

Η έρευνα 

Σύμφωνα με μια έρευνα που προώθησαν το ερευνητικό κέντρο SWS και η Mani Tese στο 

πλαίσιο του προγράμματος Food Wave, οι νέοι στην Ευρώπη παρουσιάζουν υψηλό βαθμό 

δραστηριοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα, αλλά εξακολουθούν να έχουν λίγες γνώσεις: 

πάνω από το 70% των νέων που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με τις 

επιλογές των τροφίμων τους- ωστόσο, μόνο 1 στους 4 νέους παρουσιάζει σήμερα υψηλή 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σχέση τροφίμων-κλίματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

είναι τόσο σημαντικό να καλλιεργηθεί η ευαισθητοποίηση και να εμπλακούν οι νέοι, ώστε 

να μπορέσουν να γίνουν πραγματικοί φορείς αλλαγής και πρωταγωνιστές του μέλλοντος. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος DEAR 

(Development Education and Awareness Raising) και επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος του 

Μιλάνο. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1l_EosUKzycUPZZY0YLSEcmuJcQ9wvENk/view

