
Διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα μας, 
προσδοκώ περισσότερη «παιδεία». 

Η παιδεία αφυπνίζει και αξιοποιεί 
τις πνευματικές δυνάμεις ώστε το άτομο 
να μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη 
προσωπικότητα και να αντιστέκεται στους 
μηχανισμούς ετεροκαθορισμού. Ετσι με 
γνώση και λογική οι επιλογές τροφίμων των 
καταναλωτών θα βασίζονται στα δικά τους 
κριτήρια, διότι στην τέχνη και επιστήμη 
της «διατροφής», η επιστημονική γνώση, 
το οικονομικό όφελος και τα δικαιώματα 
του καταναλωτή συμπλέκονται αλλά και 
αντιπαρατίθενται.

Προσδοκώ περισσότερη επιστημονική 
έρευνα. Κάθε πόρισμα μελέτης πριν υιο-
θετηθεί ως «καθημερινή πρακτική» από το 
ευρύ κοινό θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί 
και από άλλα ερευνητικά κέντρα. Η αναζή-
τηση της αλήθειας μέσω της επιστημονι-
κής έρευνας είναι μια μακρά και επίπονη 
διαδικασία και υπάγεται σε κανόνες που 
περιληπτικά θα μπορούσαν να είναι, το 
σε ποιο επιστημονικό περιοδικό δημοσι-
εύτηκε η έρευνα; Τι επίπεδο εγκυρότητας 
έχει το περιοδικό; Πώς χρηματοδοτήθηκε 
η έρευνα; Υποστηρίχθηκαν  τα ευρήματα 
από άλλες ερευνητικές ομάδες; Υπάρχουν 
βιοϊατρικές ενδείξεις; Ολα τα παραπάνω θα 
πρέπει να συνεκτιμώνται πριν προταθεί στο 
κοινωνικό σύνολο το α ή β προϊόν ή η γ ή δ 
στάση ζωής. Η προσέγγιση αυτή συμβάλ-
λει στην κατοχύρωση της αξιοπιστίας και 
στην αποφυγή παραπλάνησης του κοινού.

Προσδοκώ την αποφυγή παραπλάνησης 
του κοινού. Το θέμα της σωστής διατροφής 
έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις λόγω της 
ευεργετικής επίδρασής της στην υγεία. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει καταδειχθεί η ευεργε-
τική δράση της παραδοσιακής ελληνικής 
μεσογειακής διατροφής με συνακόλουθο το 
επιστημονικό ενδιαφέρον για τα τρόφιμα 
που την απαρτίζουν και συντελούν στη δια-
τήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 
Στη χώρα μας, το 1999 διαμορφώθηκαν 
από το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο 
Υγείας διατροφικές οδηγίες μεσογειακής 
διατροφής για τους ενήλικους Ελληνες. 
Η αναμενόμενη επόμενη δράση ήταν ο 
συντονισμός δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
μιας Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής. 

Προσδοκώ διαμόρφωση εθνικής πολιτι-
κής διατροφής και τροφίμων.
Το 2002 ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας 
συγκρότησε την Εθνική Επιτροπή Διατρο-
φικής Πολιτικής. Τα μέλη της Επιτροπής, 

εξετάζοντας την υπάρχουσα τότε κατάστα-
ση, έθεσαν για τον ελληνικό πληθυσμό και 
υπέβαλαν στο υπουργείο συγκεκριμένες 
σχετικές εισηγήσεις μεταξύ των οποίων 
ανεφέρετο η «Μείωση της κατανάλωσης 
κρέατος και αύξηση της κατανάλωσης 
ψαριών». Το ζητούμενο ήταν να επιτευ-
χθεί μείωση της κατανάλωσης κόκκινου 
κρέατος από τον ελληνικό πληθυσμό, με 
θετικές συνέπειες στην προαγωγή της 
υγείας και στην οικονομία της χώρας. Υπό 
την προϋπόθεση ότι η εγχώρια παραγωγή 
κρέατος παραμένει σταθερή, υποδιπλασι-
ασμός της κατανάλωσης είχε εκτιμηθεί 
ότι θα οδηγούσε σε μείωση του κόστους 
εισαγωγών κατά 25%-30%. Η κατανάλωση 
κόκκινου κρέατος στην Ελλάδα εξακολου-
θεί να είναι υψηλή.

Προσδοκώ τη μείωση της κατανάλω-
σης κόκκινου κρέατος. Οι 17 Στόχοι των 
Ηνωμένων Εθνών, γνωστοί ως «Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης», εκφράζουν τις σύγ-
χρονες παγκόσμιες προκλήσεις, στο να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι 
χώρες στα παγκόσμια προβλήματα, όπως 
στη διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κα-
τανάλωσης και παραγωγής τροφίμων και 
ανάληψη επείγουσας δράσης για την κατα-
πολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τις 
επιπτώσεις της. Η μεσογειακή διατροφή, 
πέραν της συμβολής στην υγεία, έχει χα-
ρακτηριστεί υπόδειγμα για τη μελέτη δυ-
νητικά βιώσιμων, διατροφικών σχημάτων 
και στο πλαίσιο αυτό, σημείο αναφοράς 
για την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος.

Προσδοκώ ότι το 2020 η Ελλάδα θα 
ενεργοποιηθεί στη διασφάλιση προτύ-
πων βιώσιμης κατανάλωσης και παρα-
γωγής τροφίμων. Γράφοντας αυτό το 
κείμενο στη σκέψη έρχεται αυτό που έχει 
πει ο André Gide: «Ολα όσα πρέπει να ει-
πωθούν έχουν ήδη ειπωθεί, αλλά μιας και 
κανένας δεν ακούει, πρέπει να γυρίζουμε 
συνεχώς πίσω και να τα λέμε όλα ξανά 
από την αρχή». Το κανείς είναι υπερβολή, 
αλλά είναι λίγοι εκείνοι που συστηματικά 
προασπίζουν την ελληνική παραδοσιακή 
διατροφή και το ελληνικό παραδοσιακό 
τρόφιμο, σε σχέση με ό,τι γίνεται σε άλλες 
χώρες και μάλιστα μεσογειακές. Υπάρχουν 
στην Ελλάδα αποσπασματικές δράσεις, 
δεν υπάρχει όμως απαρτιωμένος μακρο-
πρόθεσμος προγραμματισμός.

Η Αντωνία Τριχοπούλου είναι η πρόεδρος του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Υγείας

Ε ίτε αναφερόμαστε στον πολι-
τισμό, είτε θέλουμε να διευρύ-
νουμε τη σκέψη μας στο πεδίο 

της πολιτικής, της οικονομίας, της 
κοινωνίας, του κόσμου – ακόμα και 
σε μια σφαίρα εσωτερική και ιδιαιτέ-
ρως προσωπική για τον καθέναν από 
εμάς – η ισορροπία των αντιθέτων είναι 
που καθορίζει κάθε φορά τη ζωή μας.

Αυτό που μένει πίσω, αυτό που 
συνεχίζεται και θα κληροδοτηθεί και 
αυτό που ξεκινά για πρώτη φορά με 
το άλμα του χρόνου καθορίζεται από 
τον βηματισμό μας. Βηματισμοί που 
οφείλουν να πατάνε γερά στη γη και 
ταυτόχρονα να ονειρεύονται και να 
οικοδομούν το μέλλον.

Να σκέφτεσαι το μέλλον σημαίνει να 
σκέφτεσαι τον επόμενο βηματισμό, όχι 
ερήμην της κοινωνικής πραγματικότη-
τας που τον πλαισιώνει, αλλά με άξονα 
αυτή την πραγματικότητα. Σημαίνει 
βαθιά σκέψη και υλικά όπως η τόλμη, 
η  φαντασία, η αποφασιστικότητα, το 
ρίσκο, η σύνεση, η υπομονή, προκειμέ-
νου το μέλλον που θα χτίσεις να είναι 
πράγματι ένα βήμα παρακάτω από 
αυτό που άφησες, να είναι καινοτόμο, 
με όρια σαφώς πιο διευρυμένα από 
τα προηγούμενα, ώστε να μπορείς να 
εξελίσσεις και να εξελίσσεσαι.  

Βάζοντας όλα αυτά στο καλάθι του 
λογισμού, σκέφτομαι την Ελλάδα του 
2020 πιο ανοιχτή, πιο θαρραλέα, πιο 
αληθινή.

Θα ήθελα να δω ιδέες, προτάσεις, 
έργα που να εμφορούνται από την 
ανάγκη να διαπερνιούνται τα όρια: 
ανάμεσα στην τέχνη και στην επιστή-
μη, στην κοινωνία και στο άτομο, ανά-
μεσα στις γενιές και στις ιδεολογίες. 

Θα ήθελα να δω περισσότερες από-
πειρες σύνθεσης, ακόμα και αντίθετων 
ή ετερόκλητων μερών. 

Ας μη φοβηθούμε να δοκιμάσουμε. 
Οσο πιο κοντινός ο ορίζοντας, τό-

σο πιο συγκεκριμένος ο σχεδιασμός 
και το όραμα, πάντα με στόχο όσο ο 
ορίζοντας διευρύνεται στο μέλλον, ο 
σχεδιασμός αυτός να γέρνει λιγότερο 
στο εγώ και να προσεγγίζει το εμείς, το 
γενικό. Ετσι καλλιεργείς τις συνθήκες 
και δημιουργείς έναν ιστό ικανό και 
σταθερό για να ευημερήσουν ιδέες, 
άνθρωποι, περιβάλλον και τέχνη. Ετσι 
μπορείς να συνθέσεις, να συνθέτεις 
τα ανόμοια και τα διαφορετικά και να 
τα οδηγείς σε μια νέα αρμονία. Αυτό 
σημαίνει εξέλιξη με θετικό πρόσημο. 

Χωρίς σκοτάδι. 
Ας είναι αυτός ο δρόμος – όχι μια 

υπόδειξη – αλλά μια υπενθύμιση για 
όλους μας με άξονα όλα τα επίπεδα, 
ξεκινώντας από την οικογένεια, το 
κοινωνικό μας περιβάλλον, τον χώρο 
εργασίας μας, τη χώρα γενικότερα.

Μ πορεί να ακουστεί κοινότο-
πο, αλλά το σκοτεινό κομ-
μάτι που κρύβεται βαθιά 

μέσα στον άνθρωπο πάντα βρίσκει 
έναν τρόπο να εισχωρήσει στη σκέψη 
και επομένως στη ζωή, προκαλώντας 
φόβο και επομένως δυσαρμονία, και 
πρέπει να απαλλαγούμε πολύ σύντομα 
από αυτό αν θέλουμε να κάνουμε το 
επόμενο βήμα. 

Φαίνεται πως μπορούμε να κάνουμε 
τα πάντα και να μένουμε αμόλυντοι. 
Αλλά το τίμημα είναι βαρύ.

Δεν είμαστε ασθενείς, αλλά δυνατοί 
και αποφασισμένοι.

Η συνοχή είναι η λέξη. 
Και να επανεξετάζουμε από την αρχή 

έννοιες και πράξεις. Να ξαναδούμε 
από την αρχή το τι σημαίνει άνθρωπος, 
πίστη, καλό. 

Το μεγάλο μας στοίχημα είναι ο άν-
θρωπος.

Πάντα κάτι θα λείπει, κάτι που ίσως 
δεν θα μάθουμε ποτέ.

Ας βρούμε έναν τρόπο το 2020 να 
το καταστήσουμε αναπάντεχα ανθρώ-
πινο.

Ο Νίκος Διαμαντής είναι καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
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5+1 προσδοκίες για σωστή 
διατροφή τον νέο χρόνο

Να κάνουμε το 2020 
αναπάντεχα ανθρώπινο
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