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ΕΝΩ 1 ΔΙΣ. ΑΝΡΩΠΟΙ ΥΠΟΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ

Στα σκουπίδια
τόνοι τροφίμων

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων σε όλο τον κόσμο, που
αντιστοιχούν στο 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων, καταλήγουν
κάθε χρόνο στα σκουπίδια ενώ την ίδια στιγμή, υπολογίζεται ότι 1
δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη υποσιτίζονται.

Τ

ο σοβαρό αυτό πρόβλημα, που έχει σκουπίδια από τη στιγμή που θα τα παράγουσυνέπειες τόσο στον ανθρώπινο πλη- με. Μιλάμε για τις χωματερές που θέλουμε να
θυσμό όσο και στο περιβάλλον καθώς τις κλείσουμε αλλά δεν τις κλείνουμε, τους
τα συγκεκριμένα απόβλητα συμβάλ- ΧΥΤΑ που γενικώς αρνούμαστε να δημιουρλούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, φέρνει γήσουμε αν είναι κοντά στον τόπο μας και τις
στην επιφάνεια το πρόγραμμα "Ανάπτυξη και μεθόδους επεξεργασίας που θα ακολουθήσουεπίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της με. Ολα αυτά όμως αναφέρονται στα απόβλητα από τη στιγμή που θα έπρόληψης των αποβλήτων
χουν δημιουργηθεί.
για την Τοπική ΑυτοδιοίΗ σημαντικότερη όμως
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚ
LTD Κύπρου και τον Δήμο Παραλιμνίου ΚύΟπως εξήγησε η συντονίστρια του προπρου, είναι να συμβάλλει στην πρόληψη του
φαινομένου αναπτύσσοντας δράσεις που θα ε- γράμματος, τα απόβλητα τροφίμων είναι ένα
ειδικό πρόβλημα αλλά και επίκαιρο σε επίπελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα τροφίμων.
Η συντονίστρια του προγράμματος, ανα- δο Ε.Ε. και παγκόσμια γιατί, όπως τόνισε, επληρώτρια καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανε- κτός από τις περιβαλλοντικές συνέπειες ενέχει
πιστημίου και πρόεδρος του Ελληνικού Οργα- και σοβαρότατα ηθικά ζητήματα: «Αυτή τη
νισμού Ανακύκλωσης, Κάτια Λαζαρίδη, μιλώ- στιγμή υπολογίζεται ότι 1,3 δισ. τόνοι τροφίντας χθες από τα Χανιά, τόνισε ότι σκοπός του μων πετάγονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο.
προγράμματος είναι η πρόληψη η οποία πα- Αυτό αντιστοιχεί στο 1/3 της παγκόσμιας παρότι βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της πυ- ραγωγής τροφίμων. Είναι τρομακτικό το νούραμίδας διαχείρισης αποβλήτων, δεν έχουν α- μερο αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου 1 δισ. άνναπτυχθεί ακόμα οι αναγκαίες δράσεις που θρωποι πεινάνε. Παράλληλα, προκαλούνται
θα δρομολογήσουν την εφαρμογή της σε ευ- και περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού η παρεία κλίμακα. «Κυρίως ασχολούμαστε με τα ραγωγή τροφίμων ευθύνεται για ένα μεγάλο

ΣΤΗ ΔΕΔΙΣΑ

Αλλαγή
φρουράς

Α

λλαγή φρουράς
για τη ΔΕΔΙΣΑ Ο νέος πρόεδρος και
αφού η χθεσινή διευθύνων σύμβουλος
Γενική Συνέλευση ανέ- της ΔΕΔΙΣΑ Βασίλης
δειξε νέο Διοικητικό
Καστρινάκης.
Συμβούλιο. Πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο Βασίλης Καστρινάκης στη
θέση της Χαρούλας Μυλωνάκη και του Λευτέρη Κοπάση αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής: πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Καστρινάκης, αντιπρόεδρος
Μαρία Κοκκινάκη, μέλη Μανώλης Κεμεσίδης, Κώστας Πρωτοπαπαδάκης, Μανώλης
Μαυρεδάκης, Γιώργος Ξανθουδάκης, Χαρά
Μυλωνάκη, Γιώργος Δαμιανάκης και Γιώργος Τσαπάκος ενώ τον Δήμο Πλατανιά θα
εκπροσωπεί ο δήμαρχος Γιάννης Μαλανδράκης.
Ο εκπρόσωπος του Δήμου Χανίων στη
Γ.Σ. που όρισε και το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας
υλοποιώντας την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ο Κώστας Πρωτοπαπαδάκης ευχήθηκε η ΔΕΔΙΣΑ να συνεχίσει το σημαντικό παραγωγικό και ανταγωνιστικό έργο που
επιτελούσε μέχρι σήμερα ενώ ερωτηθείς για
τη χρονική στιγμή αλλαγής της σύνθεσης

Στιγμιότυπο από τη χθεσινή συνάντηση των εταίρων του προγράμματος για
την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων από τρόφιμα. Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, η ΔΕΔΙΣΑ και ο
Δήμος Παραλιμνίου της Κύπρου.
Στις σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες
που ενέχει η απόρριψη τροφίμων στα σκουπίδια, αναφέρθηκε η
συντονίστρια του προγράμματος και αναπληρώτρια
καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Κάτια Λαζαρίδη.

μέρος των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και βέβαια ενέχει και ηθικά ζητήματα
καθώς καταναλώνουμε πολλούς σπόρους για
να παράγουμε κάτι που όμως μετά το πετάμε»,
επεσήμανε η κα Λαζαρίδη ενώ πρόσθεσε ότι
από έρευνες που έχουν γίνει προκύπτει ότι
στις χώρες της Ε.Ε. κάθε νοικοκυριό πετάει
κάθε χρόνο τρόφιμα (που θα μπορούσαν να
καταναλωθούν) αξίας 480 ευρώ.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο αυτό η κα Λαζαρίδη υπογράμμισε ότι μέσω του προγράμματος πρόκειται να προωθηθούν διάφορες δράσεις, μεταξύ
αυτών η οικιακή κομποστοποίηση, με στόχο
τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων τροφίμων.
«Στο πρόγραμμα εστιάζουμε στο επίπεδο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή στην τοπική εφοδιαστική αλυσίδα, τα σούπερ μάρκετ
και τον καταναλωτή. Θα γίνουν δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών, για
το πώς θα γίνουν πιο συνειδητοί καταναλωτές, δράσεις με σούπερ μάρκετ έτσι ώστε τρόφιμα που κοντεύουν να λήξουν να αξιοποιηθούν καλύτερα, όπως επίσης και δράσεις για
αξιοποίηση των υπολειμμάτων. Ταυτόχρονα
θα προσπαθήσουμε να ποσοτικοποιήσουμε το
μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα γιατί
αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσα απόβλητα
του συμβουλίου απάντησε: «Εκτελάσαμε την
υλοποίηση νέων νομοθετημάτων τα οποία
μας επέβαλαν ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε το
Δ.Σ. μέσα από διαδικασία Γ.Σ.».
Ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ Βασίλης Καστρινάκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε σχετικά: «Είναι τιμή να αναλάβω τη θέση του
προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου στην
Επιχείρηση. Θεωρώ ότι η Επιχείρηση έχει
κατακτήσει μια πρωτιά πανελλαδικά αφού
είναι από τις πρώτες στον τομέα που δραστηριοποιείται. Είναι ένα εργαλείο όχι μόνο για
τον Δήμο Χανίων αλλά για όλο τον νομό το
οποίο θα ζήλευαν πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι, σε συνεργασία με το επιστημονικό και εργατικό προσωπικό της Επιχείρησης, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης».

τροφίμων πετάμε στη χώρα μας», σημείωσε η
κα Λαζαρίδη και συμπλήρωσε πως οι Δήμοι
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα επιλέξουν 2 ακόμα πιλοτικές δράσεις από μια σειρά
δράσεων μεταξύ των οποίων μπορεί να αφορούν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα ρούχα κ.ά..

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Ο διευθυντής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης της
ΔΕΔΙΣΑ, Κώστας Πατεράκης, μιλώντας για
το ίδιο θέμα υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι
το πρόγραμμα αποσκοπεί να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση της παραγωγής των αποβλήτων. «Ηδη έχουμε ξεκινήσει μια δράση ενημέρωσης οικιακής κομποστοποίησης στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και αυτό αποτελεί την
απαρχή για την εξάπλωση του προγράμματος
στα όρια του Δήμου Χανίων με 100 κάδους οι
οποίοι θα διανεμηθούν και θα παρακολουθούνται. Οικιακή κομποστοποίηση πρακτικά
σημαίνει ότι προσπαθούμε τα υπολείμματα
τροφών να τα διαχειριστούμε μέσα στο σπίτι
μας και να μην οδηγηθούν στον πράσινο κάδο. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούμε και πόρους γιατί η συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία στο εργοστάσιο κοστίζει. Άρα το οικονομικότερο είναι να μπορεί να διαχειριστεί
κανείς τα απορρίμματα στον τόπο παραγωγής
που είναι το σπίτι ενώ μέσω της οικιακής κομποστοποίησης παράγει εδαφοβελτιωτικό
που μπορεί να χρησιμοποιήσει στον κήπο, τα
παρτέρια ή τα λουλούδια του», τόνισε ο κ. Πατεράκης.
Τέλος, η εκπρόσωπος του Δήμου Παραλιμνίου της Κύπρου Λίτσα Λουκά Φυτιρή δήλωσε ότι μέσα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, ο Δήμος Παραλιμνίου επιδιώκει να
αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία για το πώς θα
περιοριστεί η παραγωγή αποβλήτων τροφών
την οποία στη συνέχει θα μεταφέρει στους δημότες της. «Ηδη κάναμε μια δράση στο πλαίσιο του προγράμματος και είδαμε ότι υπάρχουν τρόποι να αποφύγουμε να πετάμε τρόφιμα επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την τσέπη μας. Ετσι ξαναμαγειρέψαμε κάποια τρόφιμα που διαφορετικά θα πετάγονταν στα σκουπίδια και τα σερβίραμε σε νέα μορφή».

