Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και
κατανάλωσης: το παράδειγμα του ελαιολάδου –
INFOIL

Διμηνιαία Εφημερίδα – Τεύχος 11ο (Απρίλιος 2012)
Συμμετοχή INFOIL στο 5ο Φεστιβάλ Ελιάς
& Ελαιολάδου

Το
Πρόγραμμα
INFOIL
(LIFE08
INF/GR/000581) υλοποιείται στα πλαίσια
της Κοινοτικής πρωτοβουλίας LIFE –
Πληροφόρηση και Επικοινωνία με στόχο τη
διάχυση της πληροφόρησης και την αύξηση
της ευαισθητοποίησης στην προώθηση
αειφόρων προτύπων παραγωγής και
κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο,
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά σε
περιοχές με υψηλή παραγωγή ελαιολάδου.
Μέσω της προώθησης αυτής, στόχος είναι
η ανάδειξη της ανάλυσης του κύκλου ζωής
(Life Cycle Assessment, LCA) κατά τη
διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης με
σκοπό την αναγνώριση αλλά και την
πρόληψη
των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Συμμετέχοντες Φορείς:
- Πολυτεχνείο
Κρήτης
–
Τμήμα
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
- Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
(ΕΘΙΑΓΕ) - Ινστιτούτο Ελιάς και
Υποτροπικών Φυτών Χανίων
- Ηλειακή Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρεία
Νομού Ηλείας
- Κοινοφελής
Επιχείρηση
Δήμου
Μουσούρων Χανίων

Το μεγάλο ραντεβού της ελαιοκομίας, το 5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου &
Ελιάς πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 6, 7 και 8 Απριλίου
2012 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στον Πειραιά. Σκοπός της
διοργάνωσης ήταν η προβολή του ελληνικού ελαιολάδου και της ελιάς
αλλά και των καινοτόμων δράσεων των ελληνικών επιχειρήσεων, η
δημιουργία δικτύων που θα αυξήσουν τις εξαγωγές και θα βελτιώσουν
τις τιμές των ελαιοκομικών προϊόντων και η ανάδειξη όλων των νέων
τεχνολογιών που αφορούν το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά. Το
φεστιβάλ αυτό αποτελεί τον κεντρικό τόπο συνάντησης των ανθρώπων
της ελαιοκομίας στη χώρα μας αλλά και τον προορισμό όλων των
ενεργών καταναλωτών για να ενημερωθούν για τις ευεργετικές
ιδιότητες του ελληνικού ελαιολάδου αλλά και τον ενδεδειγμένο τρόπο
χρήσης του. Η ατζέντα του φεστιβάλ περιλάμβανε συνέδριο για το
marketing και τις εξαγωγές ελαιολάδου, διαγωνισμό ελληνικών
εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων, παρουσιάσεις για τα ελληνικά
λαδοχώρια, διαγωνισμό μαγειρικής με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο,
παρασκευή πράσινου σαπουνιού με ελαιόλαδο, ενημέρωση
καταναλωτών για τα κριτήρια επιλογής ελαιολάδου και προϊόντων και
εκδηλώσεις για τα παιδιά.
Το INFOIL συμμετείχε στο φεστιβάλ ενεργά, με δικό του κεντρικό
περίπτερο στο οποίο οι εκπρόσωποι του Προγράμματος ενημέρωναν
το κοινό για το στόχο, τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
του με παρουσιάσεις και έντυπο ενημερωτικό υλικό.

Κοινοφελής
Επιχείρηση
Δήμου
Μουσούρων
(MUDE)
(Χανιά)

Σχολικές ενημερωτικές εκδηλώσεις INFOIL σε
σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Ν. Χανίων
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE-INFOIL σε
συνεργασία με την Α΄ & Β’/βάθμια Εκπαίδευση του
Ν. Χανίων, πραγματοποίησε επισκέψεις σε δημοτικά
σχολεία και σε γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής
του
Ν.
Χανίων.
Λόγω
της
αδυναμίας
πραγματοποίησης σχολικής επίσκεψης στο Κέντρο
Πληροφόρησης που βρίσκεται στα Χανιά,( αδυναμία
οικονομικής κάλυψης των μεταφορικών από
απομακρυσμένα σχολεία) οι εκπρόσωποι του
Προγράμματος
διοργάνωσαν
ενημερωτικές
επισκέψεις σε σχολεία.

Η πρώτη σχολική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε
στις 3 Απριλίου στο Δημοτικό Σχολείο
Κολυμβαρίου όπου τα δύο τμήματα της τρίτης
τάξης και οι δάσκαλοι τους ενημερώθηκαν για τα
οφέλη του ελαιολάδου και τις φιλοπεριβαλλοντικές
μεθόδους παραγωγής του μέσα από μια ζωντανή
παρουσίαση
από
τη
συνεργάτιδα
του
Προγράμματος κα. Α. Κοκολογιάννη, με την
προβολή μιας σειράς θεματικών εικόνων και την
ομαδική συμμετοχή σε ένα παιχνίδι φτιαγμένο για
το σκοπό της εκπαίδευσης των παιδιών αυτής της
ηλικίας.

Για περισσότερες πληροφ ορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

www.infoil.gr & wwww.infoil.tuc.gr

Σχολικές ενημερωτικές εκδηλώσεις INFOIL σε σχολεία
της ευρύτερης περιοχής του Ν. Χανίων
Την τρίτη και την τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου
Βουκολιών
επισκέφτηκαν
οι
συνεργάτες
του
Προγράμματος
για
τις
σχολικές
ενημερωτικές
εκδηλώσεις οι κ.κ. Α. Κοκολογιάννη και Α. Λίτου στις 4
Απριλίου ενώ στις 5 του ίδιου μήνα επισκέφτηκαν το
Δημοτικό σχολείο Καντάνου. Ανά δύο τάξεις, οι μαθητές
παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο
ήταν προσαρμοσμένο ανά ηλικία ώστε να μπορέσουν
όλα τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες της αειφορίας
και της βιολογικής παραγωγής.

Οι
σχολικές
εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι συνεργάτες του
Προγράμματος θα συνεχίσουν και την επόμενη
σχολική χρονιά αντίστοιχες δραστηριότητες.

EDITORIAL
Αειφορία στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων:
προσαρμογή απέναντι στο μεταβαλλόμενο φυσικό,
κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον;
Υπάρχουν παλαιά και νέα ζητήματα που
χαρακτηρίζουν τη γεωργία και τα τρόφιμα
σήμερα. Τα παλαιά ζητήματα έχουν κυρίως
σχέση με τη σταθεροποίηση των τιμών και των
αγροτικών εισοδημάτων. Στα νέα ζητήματα
περιλαμβάνεται ό,τι έχει σχέση με την εξάντληση
των φυσικών και ενεργειακών πόρων στους
οποίους στηρίζεται η γεωργική δραστηριότητα,
την επίδραση των νέων τεχνολογιών, την
απελευθέρωση του εμπορίου, τις κλιματικές
αλλαγές, τα θέματα της ανάπτυξης των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών, τη δυνατότητα και τις
προϋποθέσεις αξιοποίησης της σύγχρονης
τεχνολογίας, την υγεία των καταναλωτών, την
ασφάλεια των τροφίμων, κλπ.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τον προηγούμενο
αιώνα, η αγροτική παραγωγή σημείωσε
σημαντικότατη αύξηση με τη βοήθεια των μη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των χημικών
λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, των νέων
ποικιλιών, της άρδευσης και της εκμηχάνισης.
Σήμερα,
οι
αγρότες
στις
οικονομικά
αναπτυγμένες χώρες, αποτελούν ένα μικρό
τμήμα του συνολικού πληθυσμού, διαχειρίζονται
μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, παραδίδουν τη
συγκομιδή σε
επιχειρήσεις
διανομής
ή
μεταποίησης οι οποίες πωλούν προϊόντα
διατροφής στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.
Ο καταναλωτής βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση
από τον παραγωγό αλλά και οι δύο υπόκεινται
στην κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων
πολλαπλασιαστικού
υλικού,
αγροχημικών,
ζωοτροφών, μηχανημάτων, καυσίμων, κλπ.
καθώς και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

Η γεωργία όπως και άλλες ανθρώπινες
δραστηριότητες έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η παρέμβαση στα οικοσυστήματα με την
επέκταση της μονοκαλλιέργειας έχει επιδεινώσει
τη ραγδαία εξαφάνιση των ειδών. Η γεωργία
συμβάλλει στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου ενώ η
κλιματική μεταβολή θα επηρεάσει αρνητικά τη
γεωργία. Η παγκοσμιοποίηση και η εκβιομηχάνιση
του συστήματος των τροφίμων έχει υποβαθμίσει
την ποιότητα των προϊόντων διατροφής. Οι
κάτοικοι των αστικών κέντρων δεν έχουν
επίγνωση της ποιότητας των μεταποιημένων
τροφίμων
που
καταναλώνουν
ούτε
των
επιπτώσεων που έχει η παραγωγή αυτών των
προϊόντων στο περιβάλλον.
Οι τάσεις αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις με
τη μορφή κινημάτων που επιδιώκουν την
ανάπτυξη, κατά το δυνατό, της παραγωγής των
αναγκαίων τροφίμων τοπικά χωρίς αυτό να
σημαίνει κατάργηση του εμπορίου αγροτικών
προϊόντων, εξέλιξη που θα έβλαπτε παραγωγούς
και
καταναλωτές.
Επιδιώκεται
ο
αναπροσανατολισμός της παραγωγής ώστε οι
κοινωνίες να μπορούν να βασισθούν σε τοπικές
πηγές για την εξασφάλιση των αναγκαίων
προϊόντων. Η αναζωογόνηση της τοπικής
παραγωγής θα οδηγήσει και στην ανανέωση των
τοπικών οικονομιών. Οι καταναλωτές θα
εξασφαλίσουν τρόφιμα καλύτερης ποιότητας και η
όξυνση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών
που συνδέεται με τις μεταφορές θα περιορισθεί.
Πηγή: http://www.etagro.gr

Για περισσότερα άρθρα και πληροφ ορίες επισκεφ τείτε το portal στη διεύθυνση
www.infoil.gr

