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Εύφορη ημισέληνος (~10.000 π.Χ.) 



Η τροφή… 

 Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη 

 Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέμβασης στο 

φυσικό περιβάλλον 

 Σχετίζεται άμεσα με τον πληθυσμό 

 Αποτελεί το σημαντικότερο τομέα πίεσης προς το 

φυσικό περιβάλλον 



Σήμερα:
8 δις 

2050: 
9 δις 



Η παραγωγή τροφής απαιτεί… 

 

 Γόνιμα εδάφη 

 Νερό 

 Μηχανήματα 

 Λιπάσματα 

 Εντομοκτόνα 



(REUTERS/ David Gray)  

Ή μήπως όχι; 



Υδατικό αποτύπωμα 

 Το υδατικό αποτύπωμα (ή αλλιώς το εικονικό 

περιεχόμενο σε νερό) είναι ένας δείκτης ο 

οποίος αποτιμά τον όγκο νερού που 

απαιτείται στη διάρκεια ολόκληρου του 

κύκλου της ζωής ενός προϊόντος.  



Συνολικό υδατικό αποτύπωμα του μήλου:  
822 λίτρα νερού ανά κιλό 

Μπλε 
16% 

Γκρι 
15% 

Πράσινο 
69% 

www.waterfootprint.org 



132 λίτρα νερό 1 κούπα καφέ (125 mL) 

900 λίτρα νερό 1 κιλό σιτάρι 

www.waterfootprint.org 



1020 λίτρα νερό 1 λίτρο γάλα 

2.497 λίτρα νερό 1 κιλό ρύζι 

www.waterfootprint.org 



Ανθρακικό αποτύπωμα στον κύκλο της ζωής 

 Το ανθρακικό αποτύπωμα υπολογίζεται στη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου της ζωής του προϊόντος 

 Εκφράζεται ως «ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα» 
χρησιμοποιώντας τους συντελεστές ισοδυναμίας, οι 
οποίοι έχουν καθοριστεί από τη Διακυβερνητική 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Μεταβολή (IPCC) 



Τα σημαντικότερα αέρια του θερμοκηπίου (ΑτΘ) 
που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα  

 

 Διοξείδιο του άνθρακα  

 Μεθάνιο 

 Υποξείδιο του αζώτου 

 



Σημαντικότερη πηγή διοξειδίου του άνθρακα  

 Καύση ορυκτών καυσίμων 

 Μεταφορές 

 Θέρμανση 

 Βιομηχανία 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 



Εισροές ενέργειας στα τρόφιμα 

 

 Καλλιέργεια 

 Μεταφορά 

 Επεξεργασία – Τυποποίηση 

 Αποθήκευση και Μαγείρεμα 



Ένα τεράστιο, τεχνολογικά άρτιο, θερμοκήπιο στην Πολωνική 
πλευρά των συνόρων με την Τσεχία 

(AP Photo/Petr David Josek) 



Ζωική παραγωγή και εισροές ενέργειας 

 

 Η ζωική παραγωγή μας παρέχει πολύτιμες πρωτεΐνες 

 Κρέας, γάλα και αυγά 

 Στα αγροτικά ζώα η μετατροπή της ενέργειας είναι 
πολύ αναποτελεσματική 

Pimentel and Pimentel, 2008 



Εισροές ενέργειας ανά μονάδα 
διαιτητικής ενέργειας 
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Pimentel and Pimentel, 2008 



Φρέσκα ψάρια 
Σενεγάλη 
4.000 χλμ 

Πατάτες 
Αίγυπτος 
1.100 χλμ 

Σιτάρι 
Ουκρανία 
1.500 χλμ 

Γάλα 
Αυστρία 

1.300 χλμ 
Μοσχάρι 

Γαλλία 
2.000 χλμ 

Μπανάνες 
Εκουαδόρ 
11.000 χλμ 

Καφές 
Αιθιοπία 
3.500 χλμ 

Λεμόνια 
Αργεντινή 
11.700 χλμ 

Τυπικά τρόφιμα που εισάγονται στην Ελλάδα και αντίστοιχες αποστάσεις από την Αθήνα 

Μεταφορές… 



20 γραμμάρια ισοδυνάμων CO2 ανά τονοχιλιόμετρο 

300 γραμμάρια ισοδυνάμων CO2 ανά τονοχιλιόμετρο 

700-1.700 γραμμάρια ισοδυνάμων CO2 ανά τονοχιλιόμετρο 

Τονοχιλιόμετρο: μονάδα εκτίμησης του μεταφορικού έργου.  
Δηλώνει τη μεταφορά φορτίου βάρους 1 τόνου σε απόσταση 1 χιλιομέτρου 

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 



Σημαντικότερες πηγές μεθανίου 

 Γεωργία (κυρίως ορυζώνες) 

 Επεξεργασία αποβλήτων 

 Στερεών 

 Υγρών 

 Μηρυκαστικά ζώα: ως αποτέλεσμα της αναερόβιας δράσης 

στα στομάχια τους  



Σημαντικότερες πηγές υποξειδίου του αζώτου 

 Αζωτούχα λιπάσματα: η σημαντικότερη πηγή 

 Κοπριές παραγωγικών ζώων 

 Καύση καυσίμων που περιέχουν άζωτο  

 Μεταφορές 

 



Τι μπορούμε να κάνουμε; 

 

 Δεν πετάμε τρόφιμα 

 Τρώμε λιγότερο κρέας (κυρίως μοσχάρι) 

 Τρώμε λιγότερα ζωικά προϊόντα 

 Τρώμε φρούτα και λαχανικά εποχής 

 Τρώμε τοπικά προϊόντα 

 Μειώνουμε το χρόνο αποθήκευσης στο σπίτι 

 Χρησιμοποιούμε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές 
για μαγείρεμα 



 

 

Περισσότερες πληροφορίες / εκπαιδευτικό υλικό 

 

 ΥΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ, ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

 

 https://food.wwf.gr/ 

 

Κων/νος Αμπελιώτης,  kabeli@hua.gr 

https://food.wwf.gr/

