
  

   

   

                                

Είμαστε 42 νέοι άνθρωποι από 34 χώρες, που εκτείνονται σε πέντε ηπείρους. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα απόψεων : 
είμαστε σεφ, αγρότες, γαστρονόμοι, δικηγόροι, μαθητές και ερευνητές σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές επιστήμες και 
επιστήμες τροφίμων, πολεοδομικού σχεδιασμού, οικονομικών και επικοινωνίας. Μοιραζόμαστε το πάθος και την 
ανησυχία για τα συστήματα τροφίμων, και την αναγνώριση για επείγουσα ανάγκη για αλλαγές στο μέχρι τώρα 
μοντέλο- αλλά είμαστε γεμάτοι ελπίδα. Προτείνουμε λύσεις, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο των πέντε στοιχείων: 

ΤΟ NEΡΟ είναι ένα κοινό και μη ανανεώσιμο αγαθό, που αντιμετωπίζει συνεχείς απειλές. Θα πρέπει να 
προστατευτεί για τις μελλοντικές γενιές , χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητά του. 

1. Διαβεβαίωση για την ισότιμη πρόσβαση στο νερό, ενισχύοντας τη συλλογική διαχείριση και την παρεμπόδιση της 
κερδοσκοπίας, χρηματιστικοποίηση και την εμπορευματοποίηση  

2. Συντήρηση της χρήσης του νερού στο σύστημα τροφίμων, με βελτίωση της αποτελεσματικότητας της άρδευσης 
και της μεταποίησης  

3. Πρόληψη της μόλυνσης του νερού ελαχιστοποιώντας τη μόλυνση από τη γεωργία και τη βιομηχανία  

4. Επένδυση σε καινοτόμες πρακτικές, όπως η συλλογή των υδάτων της βροχής και ανακύκλωση ακάθαρτου νερού  

5. Ενδυνάμωση μικρής κλίμακας αλιευτικών κοινοτήτων και ενίσχυση των οικολογικά-υπεύθυνων πρακτικών στην 
ιχθυοκαλλιέργεια 

Ο ΑΕΡΑΣ είναι το κυκλοφοριακό σύστημα που ρυθμίζει τη βιόσφαιρα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις μη 
αναστρέψιμες αλλαγές στο κλίμα μας. Πρέπει επίσης, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις μας στον αέρα και να 
υιοθετήσουμε άμεσες αλλαγές, έτσι ώστε να δώσουμε ανάσα στις μελλοντικές γενιές.  

1. Προώθηση γεωργικών πρακτικών που παράλληλα μειώνουν τις εκπομπές (αερίων) και προστατεύουν τη 
ποιότητα αέρα  

2. Ενθάρρυνση λιγότερων αερίων των θερμοκηπίων και εντατικές αλυσίδες εφοδιασμού μέσω 
παρακολούθησης και φορολόγησης των εκπομπών αυτών  

3. Ενθάρρυνση καταναλωτών να μειώσουν την υπερβολική κατανάλωση κρέατος και να υιοθετήσουν 
διατροφές βασισμένες στα φυτά 

Η ΓΗ, ο ζωντανός οργανισμός στον οποίο μεγαλώνουμε, είναι σε κίνδυνο εξαιτίας της τεχνοκρατικής κουλτούρας της 
περιορισμένης ανάπτυξης, της αμέλειας και της απάθειας. Όταν σπέρνουμε θύελλες, θα θερίσουμε ανέμους. Ομοίως, 
όταν φυτεύουμε δηλητήριο θα θερίσουμε δηλητήριο. Θα πρέπει να ενσωματώσουμε τους εαυτούς μας στον κύκλο 
της γης και να δώσουμε τροφή στο έδαφος, αντί για τις αποδόσεις. 

1. Κατεύθυνση της ασφάλειας τροφίμων και της δημόσιας υγείας στις πόλεις, μέσω προώθησης της αστικής 
γεωργίας και κοινοτικά βασισμένα μοντέλα της διανομής  

2. Ενδυνάμωση αστικών-αγροτικών διασυνδέσεων για διευκόλυνση πρόσβασης της αγοράς και άμεσης επαφής 
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών  

3. Διευκόλυνση αγροτικής μεταρρύθμισης, με σκοπό τα δίκαια συστήματα της γης και κατοχής (γης) για μικρής 
κλίμακας και νέους αγρότες, όσο και για παραδοσιακές και ιθαγενείς κοινωνίες  



  

   

   

                                

4. Δημιουργία πολιτικών μηχανισμών για να προστατευθούν η γόνιμη γη από την καταπάτηση τηςεπέκτασης 
των πόλεων  

5. Βελτίωση υποδομών και αλλαγή στο μάρκετινγκ και τις καταναλωτικές πρακτικές, για να μειωθεί η απώλεια 
φαγητού και αποβλήτων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.  

6. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης στο επίπεδο του αγρού, για να αποκατασταθεί και να 
προστατευθεί η γονιμότητα τους εδάφους  

7. Ενθάρρυνση οργανισμών και μοίρασμα γνώσεων μεταξύ γεωργών, ως κίνητρο για ευέλικτη και 
επανορθωτική οικογενειακή γεωργία  

8. Επένδυση στην υπευθυνότητα στην αγροτική ανάπτυξη και διευκόλυνση πρόσβασης σε υποδομές, 
τεχνολογία και εκπαίδευση  

9. Ενθάρρυνση στη κυριαρχία σπόρων και προστασία βιοποικιλότητας, αξιοποιώντας ντόπιες ποικιλίες φυτών, 
εξασφαλίζοντας τον έλεγχο στους αναπαραγωγικούς πόρους 

Η ΦΩΤΙΑ είναι μια έκφραση ενέργειας, η οποία ωθεί την ανάπτυξη και δημιουργία του πολιτισμού. Η ενέργεια δεν 
μπορεί να φτιαχτεί ή να καταστραφεί, μόνο μετασχηματίζεται. Ως εκ τούτου, πρέπει να βάζουμε ως προτεραιότητα 
καθαρότερες πηγές ενέργειας, που μεταχειρίζονται σωστά και υπεύθυνα, για να γιατρέψουμε το σύστημα τροφίμων 
μας. 

1. Μετάβαση σε ανανεώσιμες και υπεύθυνες πηγές ενέργειας, παράλληλα με την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων  

2. Διαχείριση και αποθήκευση ενέργειας στην παραγωγή τροφίμων, αποθήκευση, διανομή και σύστημα αποβλήτων  

3. Ενθάρρυνση αποδοτικής ενέργειας, τοπικής και μικρής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και εποχιακά 
καταναλωτικά συνήθεια  

4. Αναγνώριση δίκαιης ανθρώπινης εργασίας, ως πολύτιμη πηγή ενέργειας στο σύστημα φαγητού  

5. Διαβεβαίωση οτι η παραγωγή βιοκαυσίμων, δε διακινδυνεύει τη προστασία φαγητού. 

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ενώνει όλα τα άλλα και αντιπροσωπεύει το φαγητό, ως κάτι περισσότερο από καύσιμο ή 
σύνολο όλων των τμημάτων του. Είναι ένα απ τα υπάρχοντά μας, είναι εκτίμηση, είναι συνδετικό με όλα. Τρέφει το 
ανθρώπινο πνεύμα και σώμα. Ωστόσο, αποτελεί στο στοιχείο που λείπει από το τωρινό σύστημα τροφίμων και 
αναπόσπαστο για ένα νέο σύστημα. Πρέπει να επαναλάβουμε και να στηρίξουμε τις αξίες μας καθώς και να 
γαλουχήσουμε διασυνδέσεις μεταξύ μας και με τα οικοσυστήματα που στηρίζουν τη ζωή. 

1. Τρώμε προσεγμένα και απολαμβάνουμε την εμπειρία ποιοτική γεύση  

2. Διαβεβαιώνουμε την ποιότητα τροφίμων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δίκαιες εργασιακές συνθήκες και την 
καλή διαβίωση ζώων και οικολογίας  

3. Σεβόμαστε τη πολιτιστική κληρονομιά, παραδόσεις και δικαιώματα γύρω από το φαγητό και τη γη, και την 
ενσωματωμένη παραδοσιακή, την ιθαγενή σοφία στα συστήματα τροφίμων  

4. Ενισχύουμε την ανθρώπινη ηθική του σεβασμού,την ευαισθητοποίηση και την εμπάθεια απέναντι στηγη,στο νερό, 
στον αέρα και το φαγητό  



  

   

   

                                

5. Χτίζουμε μια κοινότητα, μοιράζοντας γνώση και εμπειρίες στο σύστημα τροφίμων 6. Αναγνωρίζουμε το φαγητό 
σαν ιερό, σαν στύλο της κυριαρχίας του φαγητού. 

Πιστεύουμε πως πρέπει να επικοινωνήσουμε τα βαθύτερα αίτια του παγκόσμιου φαγητού και της γεωργικής κρίσης, 
αντί για τα συμπτώματα. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να αναμορφώσουμε το οικονομικό σύστημά μας, ενισχύοντας τη 
διαφάνεια και τον επαναπροσδιορισμό των μέτρων για επιτυχία, από την ανταγωνιστική στην ολιστική (που αφορά 
στην περιγραφή ή αντιμετώπιση ενός ζητήματος από όλες τις πλευρές). Από την ποσότητα στην ποιότητα, από την 
ανάπτυξη στη σταθερότητα και την ελαστικότητα. Μακροπρόθεσμα, χρειαζόμαστε μια κοινονικοπολιτιτική στροφή 
από την εγωκεντρική σκέψη και δεοντολογία του ανταγωνισμού και της εμπορευματοποίησης, στην οικοκεντρική και 
συνεταιριστική ηθική της συνεργασίας και της κοινότητας. Αυτές οι αλλαγές εφαρμόζονται με την προώθηση 
βασικών δραστηριοτήτων και της κυριαρχίας του φαγητού. Σεβασμός και ενσωμάτωση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και παραδοσιακής οικολογικής γνώσης όπως για παράδειγμα : αναδασμός των εκπαιδευτικών 
συστημάτων πληροφόρησης, απαιτώντας μια διατομεακή προσέγγιση της ισότητας, που ενσωματώνει το φύλο, την 
εθνικότητα, κοινωνικοοικονομική τάξη, την ηλικία και την ικανότητα, αποκέντρωση και ανακατανομή της εξουσίας 
στις τοπικές κοινωνίες, μεταρρυθμίσεις στην πολιτική διακυβέρνηση για να εδραιωθεί η αλλαγή. 

Καμία λύση δεν θα είναι αποτελεσματική αν εφαρμοστεί μεμονωμένα, πρέπει λοιπόν να υιοθετηθεί μαζικά. Όπως 
εμείς, η νεολαία του καλοκαιρινού σχολείου 2015 «Eating City» ,γυρνώντας πίσω στις χώρες μας, θα εργαστούμε 
προς αυτούς τους σκοπούς μέσω της δέσμευσής μας στο σύστημα τροφίμων. Καθώς αναγνωρίζουμε τον επείγοντα 
χαρακτήρα της τρέχουσας κατάστασης, αναμένουμε ότι αυτές οι λύσεις θα ενσωματωθούν στην πολιτική και στη 
λήψη αποφάσεων σε ποικίλες κλίμακες. 

Ζητάμε να δράσουμε, για μια αλλαγή στο μοντέλο του συστήματος των τροφίμων μας. 

La Bergerie de Villarceaux, 19 Αυγούστου του 2015 

Δήλωση Villarceaux 2015 – Eating City Summer Campus - Ενωμένοι για τα Τρόφιμα: Ο αντίκτυπος του διατροφικού 
μας συστήματος στa 4 φυσικά στοιχεία, μεταφράστηκε στα Ελληνικά από Eftychia Adamidou 


