
 

 

 

 
 
 

World Food Day 2017 
 
 “Αλλαγή της μετανάστευσης στο μέλλον. Επένδυση στην ασφάλεια των τροφίμων και στην 
αγροτική ανάπτυξη” 
 
Ο Οργανισμός Τροφίμων & Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), θέσπισε πριν από 30 περίπου χρόνια την 16η 

Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού (World Food Day), για να τονίσει το μείζον 
πρόβλημα της πείνας, καθώς και να αναδείξει τα προβλήματα του επισιτισμού και της πρόσβασης 
στην τροφή παγκοσμίως.  
Είναι μια ευκαιρία να τονίσουμε ότι με την επένδυση σε βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και στη 
γεωργία, οδηγούμαστε όχι μόνο στην εκμηδένιση της πείνας  (Μηδενική Πείνα-Zero Hunger) αλλά 
και στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
σήμερα ο κόσμος: τη μετανάστευση και τον εκτοπισμό πληθυσμών. Το έργο του FAO να 
υποστηρίξει κοινότητες που εκτοπίζονται λόγω φυσικών καταστροφών και συγκρούσεων και να 
οικοδομήσει τη σταθερότητα των εκτοπισμένων και των κοινοτήτων υποδοχής, συμβάλλει επίσης 
στην επίτευξη αυτού του στόχου. 
 
Τα κύρια μηνύματα της φετινής καμπάνιας είναι τα εξής: 
 

 Το 2015, υπήρχαν 244 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες, κατά 40% περισσότεροι από   
ό, τι το 2000. 

 Τα άτομα που μετακινούνται εντός εθνικών συνόρων εκτιμήθηκαν σε 763 εκατομμύρια 
το 2013. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περισσότεροι εσωτερικοί 
μετανάστες από τους διεθνείς μετανάστες. 

 Το ένα τέταρτο των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο κατοικεί σε τρεις μόνο χώρες 
(Τουρκία, Πακιστάν και Λίβανο). 

 Το 2015, περισσότερα από 19 εκατομμύρια άτομα εκτοπίστηκαν εσωτερικά λόγω 
φυσικών καταστροφών. Μεταξύ του 2008 και του 2015, κατά μέσο όρο 26,4 εκατομμύρια 
άνθρωποι εκτοπίστηκαν ετησίως από καταστροφές λόγω του κλίματος ή των καιρικών 
συνθηκών. 

 Παράγεται αρκετό φαγητό για να σιτιστεί ο κόσμος, όμως, περίπου 800 εκατομμύρια 
άνθρωποι υποφέρουν από πείνα. Αυτό είναι ένα στους εννέα ανθρώπους. Το 60% αυτών 
είναι γυναίκες. 

 Περίπου το 80% των ανθρώπων που ζουν σε ακραία φτώχεια παγκοσμίως ζουν σε 
αγροτικές περιοχές, οι περισσότερες των οποίων εξαρτώνται από τη γεωργία. 

 Η πείνα οδηγεί σε θάνατο περισσότερους ανθρώπους κάθε χρόνο από ότι η ελονοσία, η 
φυματίωση και το AIDS ξεχωριστά ή/και σε συνδυασμό. 

 Ο υποσιτισμός σχετίζεται με το 45% των θανάτων στη βρεφική ηλικία. 

 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι - περισσότερο από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου 
πληθυσμού - είναι υπέρβαροι. 



 Ο FAO εργάζεται κυρίως σε αγροτικές περιοχές, σε 130 χώρες. Συνεργάζεται με τις 
κυβερνήσεις, τους πολίτες, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους εταίρους για να επιτύχει το # 
ZeroHunger. 

 
Ας συμμετάσχουμε, λοιπόν, όλοι μαζί στην προώθηση της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού!  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής hastags: #WFD2017 #WorldFoodDay 

#ZeroHunger#GlobalGoals #migration 

Επικοινωνία: Ειδ. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου,  

Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων 

Αναστασιάδου Αναστασία 


