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       Μαδρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 

   

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΗΜΕΡΙΔΑ: FEEDING THE WORLD 2019:  

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΑΔΡΙΤΗ 26.11.2019 
 

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, η 5η έκδοση του ισπανικού οργανισμού Feeding The World με 

τίτλο «Επανάσταση και Αντι-Επανάσταση στη Διατροφή», στην Ανώτατη Τεχνική Σχολή 

Αγρονόμων, Τροφίμων και Βιοσυστημάτων, υπό την αιγίδα του Feeding The World και της 

Ομάδας Βιώσιμης Καινοτομίας (GIS). 

Η ημερίδα έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 2015 ενώ, για το τρέχον έτος, διοργανώθηκε σε μια 

ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή, καθώς πλέον η ταχύτητα των αλλαγών είναι ανεπανάληπτη 

και αυτό αντικατοπτρίζεται και στον φετινό τίτλο που επιλέχθηκε, όπως χαρακτηριστικά 

ανέφεραν οι διοργανωτές της στοχευμένης εκδήλωσης. Απώτερος σκοπός είναι η παροχή 

κατευθυντήριων γραμμών και η ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την καινοτομία στον τομέα των 

τροφίμων και της διατροφής. Τη φετινή δράση στήριξαν σημαντικές ιδιωτικές εταιρίες διανομής, 

συμβουλευτικές και τράπεζες, η συνδρομή των οποίων θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του κλάδου σε επίπεδο ακαδημαϊκής και επιστημονικής έρευνας, δεδομένων και των 

περιορισμένων πόρων που υφίστανται σε βάθος χρόνων. 

Αρχικά, ο κ. José Tarazona, ειδικός επιστήμονας της Μονάδας Επιστημονικής Επιτροπής και 

Αναδυόμενων Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), έκανε 

λόγο για την αναγκαιότητα γνωστοποίησης στον σύγχρονο καταναλωτή, των κινδύνων που 

ενέχουν τα τρόφιμα, τα οποία επιλέγει προς κατανάλωση. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 

στην ανάγκη για προληπτική ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες στον τομέα της 

διατροφής και όχι στην κινδυνολογία εκ μέρους των ειδικών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

παρά το γεγονός ότι οι παροχές των νέων τεχνολογιών είναι στη διάθεση των εταιριών, 

παρατηρείται αδυναμία εκ μέρους τους να τις χρησιμοποιήσουν και να τις αξιοποιήσουν. Ακόμα, 

έγινε αναφορά στις αναπόφευκτες περιβαλλοντικές συνέπειες που επιφέρει η γεωργική 

καλλιέργεια, οι οποίες όμως δύνανται να περιοριστούν, εφόσον η βιωσιμότητα και οι νέες 

τεχνολογίες ενσωματωθούν σωστά και λειτουργικά στα υπάρχοντα συστήματα του κλάδου. 

Στη συνέχεια, ο κ. Daniel Ramón, αντιπρόεδρος Έρευνας & Ανάπτυξης του τμήματος Διατροφής 

και Υγείας της γεωργικής εταιρίας ADM, ανέλυσε το μέλλον που αναμένεται να γνωρίσει ο κλάδος 

της διατροφής και υπογράμμισε τα κύρια προβλήματα που χρήζουν επίλυσης, τα οποία είναι: 

• Η πείνα, η οποία είναι άνισα κατανεμημένη παγκοσμίως. 
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• Η παχυσαρκία, η οποία τριπλασιάστηκε από το 1975, με την Ισπανία να κατέχει την 62η 

θέση παγκοσμίως στη γενική παχυσαρκία και την 4η στην Ευρώπη στην παιδική 

παχυσαρκία συγκεκριμένα. 

• Η υπογεννητικότητα, λόγω βιολογικών διαταραχών και λόγω προσωπικής επιλογής. 

Μάλιστα, ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι στην Ισπανία, σήμερα, το 40% των ζευγαριών 

είναι ιδιοκτήτες κατοικίδιου έναντι του 11% που είναι γονείς παιδιών ηλικίας 0-6 ετών. 

• Το υδατικό αποτύπωμα, που αποτελεί μία μεταβλητή που μας υποδεικνύει την ποσότητα 

γλυκού νερού που απαιτείται για την παραγωγή ενός προϊόντος. 

• Η διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων. 

• Το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο γίνεται εύκολα αντιληπτό από το γεγονός ότι κατά 

το 1800 ο πληθυσμός ανερχόταν στα 880 εκατομμύρια, ενώ σήμερα ξεπερνά τα 7 δις. 

Επίσης, έγινε λόγος για τις καταναλωτικές τάσεις που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, ήτοι: 

• Αυστηρή χορτοφαγία. 

• Κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. 

• Κατανάλωση εξωτικών προϊόντων. 

• Κατανάλωση προϊόντων 0%. 

• Κατανάλωση προϊόντων απαλλαγμένα από αλλεργιογόνα. 

• Κατανάλωση προσαρμοσμένη στην ευημερία των ζώων. 

Η ημερίδα στο σύνολό της είχε σημαντική προστιθέμενη αξία για τους παρευρισκόμενους, στους 

οποίους τονίστηκε, κατ’ επανάληψη, η αναγκαιότητα της κριτικής στάσης των καταναλωτών σε 

ό,τι αφορά την σύσταση των προϊόντων που βρίσκονται στην αγορά και επιλέγουν να 

καταναλώσουν. Ακόμα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περίπτωση της Κίνας, η οποία κατέχει 

ηγετικό ρόλο στον κλάδο και με την οποία η Ισπανία έχει αναπτύξει σημαντική συνεργασία στον 

τομέα των τροφίμων. Τέλος, η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την σύντομη παρέμβαση του 

υπηρεσιακού Υπουργού Επιστήμης, Καινοτομίας και Πανεπιστημίων, κ. Pedro Duque. 
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