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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.   

Δραστηριότητα 1 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και επιλέξτε αν είναι σωστές ή λάθος. 
Κυκλώστε ή υπογραμμίστε την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει καλύτερα. 

 
 
1) Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά από 

λιγότερο συχνά ακραία κλιματολογικά φαινόμενα και τη μείωση της ετήσιας 

μεταβλητότητας του καιρού. Σωστό / Λάθος 

2) Η κλιματική αλλαγή παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για τη 
γεωργία. Σωστό / Λάθος 

3) Ως οικολογικό σύστημα σχεδιασμού για τη βιωσιμότητα, η περμακουλτούρα μας 

διδάσκει πώς να σχεδιάζουμε φυσικά σπίτια και άφθονα συστήματα παραγωγής 

τροφίμων. Σωστό / Λάθος 

4) Η Περμακουλτούρα περιλαμβάνει τον συνδυασμό αποθήκευσης και παραγωγής 

τροφίμων, παροχής νερού, ενέργειας, επεξεργασίας λυμάτων με οικολογική 

αποκατάσταση και ενασχόληση με τα ζώα. Σωστό / Λάθος 

5) Η ενσωμάτωση της περμακουλτούρας, ακόμη και σε μικρό βαθμό, σε οποιαδήποτε 

γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. 

Σωστό / Λάθος 

6) Ο πειραματισμός με τις τεχνικές περμακουλτούρας μπορεί να βελτιώσει την 

αποδοτικότητα και να διατηρήσει τους περιορισμένους αγροτικούς πόρους. Σωστό / 

Λάθος 

7) Ένας από τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους η περμακουλτούρα μπορεί να 

βοηθήσει στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι η προστασία της ποικιλομορφίας. 

Σωστό / Λάθος 

8) Κατά τη φύτευση δέντρων διαφορετικών ειδών και ποικιλιών, αναμένεται ότι 

τουλάχιστον μερικά από αυτά θα ευδοκιμήσουν σε 150 ή 200 χρόνια. Σωστό / Λάθος 

Δραστηριότητα 2 



 

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.   

 
Διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση και ολοκληρώστε το κουίζ επιλέγοντας την 
απάντηση που πιστεύετε ότι είναι σωστή. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες 
από μία σωστές απαντήσεις. 

 
1. Ο προγραμματισμός της προσαρμογής της περμακουλτούρας στην κλιματική αλλαγή 

παραμένει δύσκολος, λόγω της ανάγκης ενσωμάτωσης σημαντικού όγκου 
πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες κυμαίνονται από: 

α. πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας 

β. κλιματικά σενάρια 

γ. κοινωνικοοικονομικά στοιχεία 

2. Περμακουλτούρα σημαίνει: 

α. σημαντικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες για τη γεωργία 

β. προσαρμογή των γεωργικών και δασικών τοπίων στην κλιματική αλλαγή 

γ. νέες ευκαιρίες για την προστασία του εδάφους και την εξοικονόμηση φυσικών 

πόρων 

3. Ως σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τη βιωσιμότητα, η περμακουλτούρα 

διδάσκει: 

α. πώς να σχεδιάσουμε πλούσια συστήματα παραγωγής τροφίμων 

β. διαφορετικούς τρόπους για να κατορθώσουμε μια επαρκή και βιώσιμη γεωργία 

γ. αναδημιουργία υποβαθμισμένων τοπίων και οικοσυστημάτων 

4. Η ενσωμάτωση της περμακουλτούρας, ακόμη και σε έναν μικρό βαθμό, σε 

οποιαδήποτε γεωργική εκμετάλλευση ανεξαρτήτου μεγέθους: 

α. δεν μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής 

β. μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής 

γ. πρέπει να ενσωματωθεί μόνο εξ ολοκλήρου 

5. Κατά τη φύτευση δέντρων διαφορετικών ειδών και ποικιλιών, αναμένεται ότι 
τουλάχιστον μερικά από αυτά θα ευδοκιμήσουν σε: 

α. 50-100 χρόνια 

β. 100-150 χρόνια 

γ. 150-200 χρόνια 



 

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.   

Δραστηριότητα 3 

Σκεφτείτε πράγματα στο σπίτι σας που χρειάζονται ενέργεια. Στη συνέχεια, 

συνεργαστείτε σε ομάδες, σκεφτείτε ιδέες και απαριθμήστε τους τρόπους με τους 

οποίους σπαταλιέται η ενέργεια και πώς θα μπορούσε να εξοικονομηθεί. Μετά από 

αυτό, μπορείτε να επεκτείνετε τη λίστα, συμπεριλαμβάνοντας ιδές για εξοικονόμηση 

ενέργειας και πόρων που δεν χρησιμοποιούν άμεσα ηλεκτρική ενέργεια, π.χ. 

ανακύκλωση, αγορά τροφίμων με λιγότερο υλικό συσκευασίας κ.λπ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - 

Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές . 
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