
 

 

Αθήνα, 15 Οκηωβπίος 2022 

Επίκαιπη Επώηηζη 

ππορ Υποςπγό Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Τποθίμων 

Θέμα: Φωπίρ ζσέδιο η κςβέπνηζη για ηην κλιμαηικά απαπαίηηηη ζηαδιακή 

μεηάβαζη ζηη θςηική διαηποθή  

Η θιηκαηηθή θξίζε απνηειεί κία κείδνλα απεηιή γηα ηελ επηζηηηζηηθή καο αζθάιεηα. Η 

δηαηξνθή καο θαη ηα ζπζηήκαηα ηξνθίκσλ επηβαξύλνπλ ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ, πην 

ζεκαληηθά, από νπνηαδήπνηε άιιε ζπκπεξηθνξά. Η εθηξνθή δώσλ παξάγεη ην 14% ησλ 

εθπνκπώλ άλζξαθα, παξόκνηα κε ηελ πνζόηεηα πνπ παξάγεηαη από ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξώλ ζπλνιηθά. Είλαη γλσζηό όηη γηα ηελ παξαγσγή 1 θηινύ ζηηαξηνύ εθπέκπνληαη 2,5 

θηιά αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ελώ έλα θηιό βνείνπ θξέαηνο δεκηνπξγεί 70 θηιά εθπνκπώλ. 

Επηπιένλ, ε κέζε πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο ζεξκίδαο από βόεην 

θξέαο απαηηεί 20 θνξέο πεξηζζόηεξν λεξό από όηη κηα ζεξκίδα πνπ πξνέξρεηαη από 

δεκεηξηαθά. 

Η Έθζεζε ηνπ ΟΗΕ (IPCC, 2019) γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο ρξήζεηο γεο θαιεί ηηο 

ρώξεο λα ιάβνπλ άκεζα γελλαίεο απνθάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ πξνο κηα αιιαγή ησλ 

θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ. Μηα δίαηηα βαζηζκέλε ζε θπηηθά ηξόθηκα (plant based diet), 

είλαη πην πγηεηλή θαη ηαπηόρξνλα πην θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Σύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ Έθζεζε «Μια vegan διαηποθή είναι 

ίζωρ ο πιο ζημανηικόρ ηπόπορ για να μειώζεηε ηον ανηίκηςπό ζαρ ζηον πλανήηη, όσι μόνο για 

ηα αέπια ηος θεπμοκηπίος, αλλά και για ηην παγκόζμια οξίνιζη ηων ωκεανών, ηον 

εςηποθιζμό, ηη σπήζη γηρ και ηη σπήζη νεπού. Είναι πολύ πιο αποηελεζμαηικό από ηο να 

μειώζειρ ηιρ πηήζειρ ζος ή να αγοπάζειρ ένα ηλεκηπικό αςηοκίνηηο». 

Τν πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο ΕΕ γηα ηελ πνιηηηθή πξνώζεζεο αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ 

γηα ην 2022, όπσο θαη ην 2021, επηθεληξώλεηαη ζε πξντόληα θαη γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηα βηνινγηθά πξντόληα ηεο ΕΕ, ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά, ηε βηώζηκε 

γεσξγία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ ηεο ΕΕ. Φέηνο ε ΕΕ ζα δηαζέζεη 185,9 εθαη. επξώ 

γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ θαη ζα ρξεκαηνδνηήζεη εθζηξαηείεο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηόρνπο βησζηκόηεηαο πνπ νξίδνληαη ζηε ζηξαηεγηθή Farm to Fork (F2F). 

Σηελ Ειιάδα ν αγξνδηαηξνθηθόο ηνκέαο παξακέλεη αλύπαξθηνο ζηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο 

γηα ηελ αλάθακςε ηεο ρώξαο από ηελ παλδεκία ελώ απνπζίαδε εληειώο από ηε ζηόρεπζε ηνπ 

θιηκαηηθνύ λόκνπ (2022).  

Επωηάηαι ο ςποςπγόρ: 

Αλαγλσξίδεηε όηη ε κεηάβαζε ζηε θπηηθή δηαηξνθή θαη ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηνλ πόιεκν ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή θαηαζηξνθή; Αλ λαη, πηνζεηεί ε θπβέξλεζε σο 

ζηόρν ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηε θπηηθή δηαηξνθή θαη ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη πνηα 

κέηξα έρεηε ιάβεη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε από ηνλ Ινύιην ηνπ 2019 έσο ζήκεξα; 

 

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 

 

Κπίηων Απζένηρ 

https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/46674/klimatikos-nomos-ellada-2022/
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