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1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

Η κλιματική αλλαγή είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη απειλή του 21ου αιώνα. Είναι μια 

παγκόσμια μεταβολή του κλίματος στη διάρκεια μιας μακράς περιόδου (από δεκαετίες έως 

εκατομμύρια χρόνια). Αυτές οι αλλαγές μπορούν να συμβούν τόσο σε περιφερειακό όσο και 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τον όρο κλιματική αλλαγή εννοούμε την αύξηση της 

θερμοκρασίας από τα μέσα του 20ού αιώνα έως σήμερα. Ακόμα κι αν η κλιματική αλλαγή 

μπορεί να έχει φυσικά αίτια, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη δραστηριότητα 

και τα αέρια του θερμοκηπίου.1  

1.1. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

1.1.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ  

Η γη θερμαίνεται  με σταθερό ρυθμό. Η αιτία είναι η αύξηση των αερίων του 

θερμοκηπίου που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, προκαλώντας υγειονομικές, 

οικολογικές και ανθρωπιστικές κρίσεις, τις οποίες βλέπουμε στις απαρχές τους. Οι άνθρωποι 

έχουν προκαλέσει μεγάλες κλιματικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται 

ακόμα περισσότερες. Ακόμα κι αν σταματούσαμε σήμερα την εκπομπή αερίων του 

θερμοκηπίου, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα συνέχιζε να εξελίσσεται για τουλάχιστον 

αρκετές δεκαετίες, ακόμη και αιώνες. Αυτό συμβαίνει γιατί χρειάζεται λίγος χρόνος για να 

ανταποκριθεί ο πλανήτης (για παράδειγμα, οι ωκεανοί) και επειδή το διοξείδιο του άνθρακα 

– το κυρίαρχο αέριο που παγιδεύει τη θερμότητα – παραμένει στην ατμόσφαιρα για 

εκατοντάδες χρόνια.2 Υπάρχει δηλαδή μια χρονική καθυστέρηση ανάμεσα σε ό, τι κάνουμε 

και πότε το αισθανόμαστε. 

                                                             
1 Solar Impulse Foundation, How to stop climate change? “https://solarimpulse.com/climate-change-
solutions#.” Πρόσβαση στις 23 Ιουνίου 2021.  
2 NASA, Is it too late to prevent climate change? “https://climate.nasa.gov/faq/16/is-it-too-late-to-prevent-
climate-change/.” Πρόσβαση στις 23 Ιουνίου 2021.  

https://solarimpulse.com/climate-change-solutions
https://solarimpulse.com/climate-change-solutions
https://climate.nasa.gov/faq/16/is-it-too-late-to-prevent-climate-change/
https://climate.nasa.gov/faq/16/is-it-too-late-to-prevent-climate-change/
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Εικόνα 1  Η λύση στην κλιματική αλλαγή βρίσκεται παντού γύρω μας. Πηγή: YouTube, The YEARS Project. 

 

1.1.2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η διατήρηση των πόρων και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

γεωργία, όπως η ρύπανση των υδάτων και των δασών και η προστασία της βιοποικιλότητας, 

είναι σοβαρές και ολοένα αυξανόμενες.3 Η διατήρηση των πόρων σημαίνει ότι οι πόροι από 

τους οποίους εξαρτάται η βιωσιμότητα διατηρούνται και ενισχύονται ακόμη και από την 

αγρονομική διαχείριση. Η οργανική ύλη του εδάφους είναι ένα καλό παράδειγμα  πόρου του 

οικοσυστήματος, η οποία μειώνεται εύκολα. χωρίς αποτελεσματική διαχείριση. Η οργανική 

ύλη του εδάφους μειώνεται γρήγορα σχεδόν σε όλα τα συστήματα καλλιέργειας - συνήθως 

στο 40-60% των αρχικών τιμών στη διάρκεια λίγων δεκαετιών.4 Ωστόσο, η οργανική ύλη του 

εδάφους είναι ένας πολύτιμος πόρος, που αποτελεί το  βιότοπο και παρέχει ενέργεια για 

τους οργανισμούς του εδάφους. Η δομή είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη των φυτών και τη 

διατήρηση του νερού, ενώ η χημική σύσταση είναι ευνοϊκή για τη διατήρηση των θρεπτικών 

συστατικών.  

Το βίντεο της εικόνας 1 παρουσιάζει τους τρόπους διατήρησης των φυσικών πόρων.  

                                                             
3 Ervin, D. E. (2013) Voluntary Resource Conservation and Environmental Management in Agriculture and 
Forestry. Portland State University, Portland. 
4 Robertson, G. P., Harwood, R. R. (2001) Agriculture, Sustainable. Michigan State University, Michigan. 
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Εικόνα 2 Saving Earth's Resources | How to Conserve Natural Resources: Water, Air, and Land. Πηγή: YouTube, Kids 
Academy. 

1.1.3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  

Όπως και άλλες φυσικές διαδικασίες και φαινόμενα, η επέκταση και η συρρίκνωση της 

βιολογικής ποικιλομορφίας της Γης σε επίπεδα γενετικής, πληθυσμού, ειδών και 

οικοσυστημάτων έχουν προκύψει καθ' όλη τη διάρκεια της εξελικτικής περιόδου. Η 

σημερινή εποχή, ωστόσο, διακρίνεται από την ταχεία απώλεια της ποικιλομορφίας σε 

παγκόσμια και γεωλογικά σημαντική κλίμακα, η οποία οφείλεται στους ανθρωπογενείς 

παράγοντες της περιβαλλοντικής αλλαγής.5 Σήμερα, οι κυριότερες τάσεις που επηρεάζουν 

αρνητικά τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνουν την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και τις 

σχετικές συνέπειές της. Κάποιες από αυτές είναι η εκτεταμένη διαταραχή και μετατροπή 

χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και οικοσυστημάτων γλυκού νερού. 

Επιπλέον,  η ρύπανση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η υπεραλίευση βιολογικών 

πόρων καθώς και αποτελούν ορισμένες ακόμα συμπεριφορές  με αρνητικό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο. 

                                                             
5 Meine C. (2018) Biodiversity Conservation. In: Dominick A. DellaSala, and Michael I. Goldstein (eds.) The 
Encyclopedia of the Anthropocene, vol. 4, p. 205-214. Elsevier, Oxford.  
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Σήμερα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας αντιμετωπίζει την πρόκληση της εξέλιξης, 

ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην πραγματικότητα των επιταχυνόμενων 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα. Για να είναι 

αποτελεσματική η διατήρηση, πρέπει να εξελιχθούν και τα ηθικά της θεμέλια.6 Είναι 

απαραίτητο να αναγνωρίσουμε πώς  κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, καταλάβαμε την 

ποικιλομορφία και την εξαφάνιση ως μια εξελικτική διαδικασία που επηρεάζεται όλο και 

περισσότερο από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η εξαφάνιση δεν αποτελούσε τη μόνη 

έκφραση της εξελισσόμενης σχέσης μεταξύ προϊστορικών ανθρώπων και βιολογικής 

ποικιλομορφίας. Η εξημέρωση των ζώων και των φυτών ξεκίνησε τη διαδικασία με την οποία 

η ανθρωπότητα, μέσω της τεχνητής επιλογής, ανακατεύθυνε τα μονοπάτια της γενετικής και 

της ποικιλομορφίας των ειδών. Η εξημέρωση άλλαξε τις οικολογικές σχέσεις και διαδικασίες 

προς όφελος του ανθρώπου, καθώς επίσης συνέβαλε στην απώλεια και την ανακατεύθυνση 

της ποικιλομορφίας σε επίπεδα γενετικής, ειδών και οικοσυστημάτων.7 

1.1.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Οι περισσότεροι πόροι που χρησιμοποιούμε είναι πεπερασμένοι, γεγονός που 

σημαίνει ότι μία μέρα θα εξαντληθούν. Έτσι, οι μόνες μας επιλογές θα είναι είτε να 

παράγουμε περισσότερους (εφόσον είναι εφικτό), είτε να μεγιστοποιήσουμε τη 

χρησιμότητά τους βρίσκοντας άλλες χρήσεις για αυτούς. Ωστόσο, όλα αυτά εξαρτώνται από 

τον ρυθμό με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι. Εάν χρησιμοποιούμε τους πόρους μας 

γρηγορότερα από  ότι μπορούμε να τους παράγουμε, τότε τα επίπεδα παραγωγής θα 

δυσκολευτούν  να συμβαδίσουν χρονικά και, τελικά, όλοι οι πόροι μας θα εξαντληθούν πριν 

προλάβουμε να κάνουμε περισσότερα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να είμαστε 

προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε τους πόρους μας και τι κάνουμε με αυτούς. 

Δεδομένου ότι αυτές οι ενότητες αφορούν τα απόβλητα τροφίμων, θα εστιάσουμε μόνο 

                                                             
6 Ibidem. 
 
7 Meine C. (2018) Biodiversity Conservation. In: Dominick A. DellaSala, and Michael I. Goldstein 
(eds.) The Encyclopedia of the Anthropocene, vol. 4, p. 205-214. Elsevier, Oxford. 
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στους πόρους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, όπως το νερό, η γη και 

τα ίδια τα τρόφιμα.8 

Η αποτελεσματική χρήση των πόρων αφορά την αξιοποίηση της Γης με βιώσιμο 

τρόπο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.. Χρησιμοποιώντας 

τους φυσικούς πόρους πιο αποτελεσματικά, μπορούμε να ζούμε πιο υγιεινά, να 

εξοικονομούμε χρήματα, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, να ενισχύουμε την οικονομία 

μας και να σεβόμαστε τα όρια του πλανήτη. Η αποτελεσματική χρήση των πόρων δεν είναι 

μόνο ένα όφελος για εμάς καθώς αξιοποιούμε περισσότερο τον ίδιο πόρο, αλλά βοηθά και 

την ίδια την οικονομία. Χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, με πιο αποτελεσματικό τρόπο, 

βοηθάμε επίσης την Ευρώπη να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, 

δημιουργώντας πράσινη ανάπτυξη, βιώσιμες θέσεις εργασίας και να προστατεύοντας ακόμα 

καλύτερα το περιβάλλον.9 

1.1.5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

 
Εικόνα 3 Ecological Footprint for Sustainable Living in Japan. Πηγή: WWF Japan and Global Footprint Network. 

Ο απλούστερος τρόπος για να ορίσουμε το οικολογικό αποτύπωμα είναι να το 

χαρακτηρίσουμε ως έναν τρόπο για να μετράμε τις επιδράσεις που προκαλούν πάνω στη Γη 

οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Πρόκειται για τον  αντίκτυπο των ανθρώπινων 

                                                             
8 Food Aware project consortium (2020) Module: Resource efficiency.  
9 Ibidem. 
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δραστηριοτήτων. σε σχέση με την έκταση της βιολογικά παραγωγικής γης και νερού που 

απαιτούνται για την παραγωγή των καταναλωμένων αγαθών, και την αφομοίωση των 

παραγόμενων αποβλήτων. Πιο απλά, είναι το ποσό του περιβάλλοντος που απαιτείται για 

την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη 

ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής.10 Ένας άλλος ενδιαφέρων τρόπος για να δούμε το 

οικολογικό αποτύπωμα είναι ως μέτρο βιωσιμότητας - τι ποσότητα καταναλώνουν τα έθνη 

έναντι της ποσότητας που έχουν στην πραγματικότητα. 

Το οικολογικό αποτύπωμα είναι η μόνη μέτρηση που υπολογίζει πόσους φυσικούς 

πόρους έχουμε και πόσους χρησιμοποιούμε. Υπολογίζει τη ζήτηση ενός ατόμου ή ενός 

πληθυσμού για φυτικά τρόφιμα και προϊόντα από ίνες, ζώα και ψάρια, ξυλεία και άλλα 

δασικά προϊόντα. Επιπλέον, υπολογίζει το χώρο για αστικές υποδομές και δάση που 

χρειάζονται για να απορροφήσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ορυκτά 

καύσιμα. Το οικολογικό αποτύπωμα μπορεί να υπολογιστεί για ένα άτομο, πόλη, περιοχή, 

χώρα και ολόκληρο τον πλανήτη. 11  

Το οικολογικό αποτύπωμα βοηθά :  

→ τις ΧΩΡΕΣ να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα και την ευημερία,  

→ τους ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ να βελτιστοποιήσουν τις επενδύσεις δημοσίων 

έργων,  

→ τα ΑΤΟΜΑ να κατανοήσουν τον αντίκτυπό τους στον πλανήτη.12 

                                                             
10 WWF, Ecological Footprint. 
“https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/teacher_resources/webfieldtrips/ecological_balance/eco_f
ootprint/?.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.  
11 Earth Overshoot Day, What is the Ecological Footprint? “https://www.overshootday.org/kids-and-teachers-
corner/what-is-an-ecological-footprint/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.  
12 Global Footprint Network, Ecological Footprint. “https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-
footprint/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου 2021.  

https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/teacher_resources/webfieldtrips/ecological_balance/eco_footprint/?
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/teacher_resources/webfieldtrips/ecological_balance/eco_footprint/?
https://www.overshootday.org/kids-and-teachers-corner/what-is-an-ecological-footprint/
https://www.overshootday.org/kids-and-teachers-corner/what-is-an-ecological-footprint/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της 

παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Εικόνα 4 Η εξήγηση του οικολογικού αποτυπώματος Πηγή: YouTube, Moovly. 
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