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Περιεχόμενα

1 Ο ορισμός της
περμακουλτούρας

2 Οι τρεις ηθικές αξίες της
περμακουλτούρας

3 Οι 12 αρχές της
περμακουλτούρας

4 Τα κύρια προϊόντα της 
περμακουλτούρας

5 Πλεονεκτήματα &
Μειονεκτήματα της 
περμακουλτούρας



ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Η περμακουλτούρα είναι ένας συνδυασμός μόνιμης γεωργίας και μόνιμης καλλιέργειας. Είναι 

ένα καινοτόμο πλαίσιο για τη δημιουργία βιώσιμων τρόπων ζωής και μια πρακτική μέθοδος 

ανάπτυξης οικολογικά αρμονικών, αποδοτικών και παραγωγικών συστημάτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, οπουδήποτε. 

Η ουσία της περμακουλτούρας είναι ο σχεδιασμός ενός οικολογικά υγιούς τρόπου ζωής - στα 

νοικοκυριά, τους κήπους, τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις μας. 

Δημιουργείται σε συνεργασία με τη φύση, φροντίζοντας τη γη και τους ανθρώπους της.
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ2

Η φροντίδα της Γης - φροντίδα για το

ζωντανό έδαφος. Μειώνοντας την

κατανάλωση «υλικών», μειώνουμε τον

αντίκτυπό μας στο περιβάλλον, που

είναι ο καλύτερος τρόπος για να

φροντίσουμε όλα τα έμβια όντα.

Αναδιανομή του πλεονάσματος βάσει

των αναγκών του καθενός - Υπάρχουν

πολλοί τρόποι με τους οποίους

επωφελούμαστε δίνοντας ένα δίκαιο

μερίδιο από το σύνολο σε άλλους στην

κοινότητά μας.

Η φροντίδα για τους ανθρώπους - ξεκινά από εμάς 

και επεκτείνεται για να συμπεριλάβει τις οικογένειές 

μας, τους γείτονες και τις ευρύτερες κοινότητες. Η 

αυτάρκεια γίνεται πιο εφικτή όταν εστιάζουμε στη 

μη υλική ευημερία, φροντίζοντας να παράγουμε ή να 

καταναλώνουμε περιττούς υλικούς πόρους.



ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ03



Εάν έχετε γλάστρες (παρτέρια), τότε δημιουργήστε έναν κήπο περμακουλτούρας. Θα 

έχετε μια πλούσια συγκομιδή, εξοικονομώντας χρόνο όχι μόνο αυτή τη σεζόν, αλλά και 

την επόμενη. 

4 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

 Το μαρούλι και το σπανάκι δεν χρειάζονται βαθύ στρώμα χώματος, καθώς οι 

ρίζες τους είναι βρίσκονται αρκετά κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. 

 Εάν θέλετε να καλλιεργήσετε ριζωματώδη λαχανικά ή μεγάλες ποικιλίες 

ντομάτας και πιπεριάς, τότε το στρώμα του εδάφους θα πρέπει να είναι 

βαθύτερο έτσι ώστε τα φυτά να μπορούν να ριζώσουν καλά. 

Οι ντομάτες, οι πιπεριές και οι μελιτζάνες πρέπει να καλλιεργούνται αρχικά ως 

φιντάνια (φυτό που μπορεί να μεταφυτευτεί). 



o Η περμακουλτούρα προωθεί τον υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς οι 

πόροι που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τη φύση και το 

άμεσο περιβάλλον. 

o Το αρχικό κόστος είναι χαμηλότερο → δεν υπάρχει ανάγκη για 

μεγάλα μηχανήματα ή εντατική εργασία για την αύξηση της 

παραγωγικότητας της γης. 

o Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί αρχικά να απαιτούν 

μεγάλες επενδύσεις (όπως φωτοβολταϊκά πάνελ), αλλά 

αποπληρώνονται μακροπρόθεσμα και αποτελούν μεγάλο 

πλεονέκτημα, καθώς μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας 

και τη ρύπανση. 

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Η περμακουλτούρα συμβάλλει στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού όλων 

των ηλικιών. Προωθεί το μήνυμα ότι 

πρέπει να φροντίζουμε τον πλανήτη, 

βελτιώνοντας  πολλές  πτυχές  της  

ποιότητας  της  ζωής  μας.



Yπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα της περμακουλτούρας, τα οποία όμως μπορεί να 

θεωρηθούν λίγα σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα.

o Η παραγωγή είναι χαμηλότερη, επομένως δεν συμβάλλει στη σίτιση όσων ζουν σε 

περιοχές χωρίς πρόσβαση σε κήπους περμακουλτούρας.

o Η τεχνική αυτή απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο, αφοσίωση και εργασία από άλλες 

μορφές καλλιέργειας τροφίμων και παραγωγής ενέργειας. 

↓

Επομένως ο καταναλωτής, παρόλο που μένει στην περιοχή, ενδέχεται να πληρώσει 

περισσότερα χρήματα από ότι για τα μεταποιημένα και βιομηχανικά προϊόντα (καθώς η 

ποσότητα είναι μικρότερη και συνεπώς το κόστος είναι μεγαλύτερο).

05 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Permaculture: A Quiet Revolution - Συνέντευξη με
τον Bill Mollison

https://scott.london/interviews/mollison.html

ΒΙΝΤΕΟ 1

ΒΙΝΤΕΟ 2

https://www.youtube.com/embed/QXTXNSWOAqQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/QXTXNSWOAqQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/6RD1GW-vOHg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/6RD1GW-vOHg?feature=oembed
https://scott.london/interviews/mollison.html
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