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1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ  

 

Εικόνα 1 Περμακουλτούρα, συντήρηση εδάφους και νερού για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πηγή: YouTube, 
Caribbean Climate Hub. 

 

1.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η κλιματική αλλαγή παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για τη 

γεωργία. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά από 

τις αλλαγές στις υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες, τα συχνότερα ακραία κλιματολογικά 

φαινόμενα καθώς και την αύξηση της ετήσιας μεταβλητότητας του καιρού, με επιπτώσεις 

στις καθιερωμένες πρακτικές διαχείρισης.1  

Οι έντονες τάσεις στην αλλαγή του κλίματος είναι ήδη εμφανείς. Η πιθανότητα 

εμφάνισης περαιτέρω αλλαγών και η αυξανόμενη κλίμακα των πιθανών κλιματικών 

επιπτώσεων καθιστούν αναγκαία τη γεωργική προσαρμογή2. Υπάρχουν πολλές πιθανές 

 
1 Cradock-Henry, N. A., Blackett, P., Hall, M., Johnstone, P., Teixeira, E., Wreford, A. (2020) Climate adaptation 
pathways for agriculture: Insights from a participatory process. Environmental Science & Policy, Volume 107.  
2 Howden, S. M., Soussana, J. F., Tubiello, F. N., Chhetri, N., Dunlop, M., Meinke, H. (2017) Adapting agriculture 
to climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences. 
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επιλογές προσαρμογής για  αλλαγή των υφιστάμενων γεωργικών συστημάτων, οι οποίες 

αποτελούν συνήθως παραλλαγές της υπάρχουσας διαχείρισης του κλιματικού κινδύνου.  

Ο προγραμματισμός της προσαρμογής των γεωργικών και δασικών τοπίων στην 

κλιματική αλλαγή παραμένει δύσκολος, καθώς υπάρχει ανάγκη ενσωμάτωσης σημαντικού 

όγκου πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες κυμαίνονται από κλιματικά σενάρια, 

πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας, κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και αρκετά πιθανά 

μέτρα προσαρμογής.3 Επομένως, πρέπει να υπάρξει άμεσα ένα πλαίσιο που θα μπορεί να 

οργανώσει στρατηγικές και μέτρα προσαρμογής στους τομείς της γεωργίας και της 

δασοκομίας. 

1.2. ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η περμακουλτούρα είναι μια σύνθετη προσέγγιση που συνδέει περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές και οικονομικές πτυχές. Περμακουλτούρα σημαίνει νέες ευκαιρίες για την 

προστασία του εδάφους, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την εξασφάλιση 

μεγαλύτερης αυτάρκειας.4 Ως ένα σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για βιωσιμότητα, μας 

διδάσκει πώς να σχεδιάζουμε φυσικά σπίτια και συστήματα παραγωγής τροφίμων, να 

αναδημιουργούμε υποβαθμισμένα τοπία και οικοσυστήματα και πολλά άλλα. Η 

περμακουλτούρα επικεντρώνεται περισσότερο στις διασυνδέσεις μεταξύ πραγμάτων και όχι 

τόσο σε μεμονωμένα . Περιλαμβάνει τον συνδυασμό αποθήκευσης και παραγωγής 

τροφίμων, παροχής νερού, ενέργειας, επεξεργασίας λυμάτων με οικολογική αποκατάσταση 

και ενασχόληση με ζώα.5  

Δεύτερον, η περμακουλτούρα έχει πολυάριθμες πτυχές, με μία από τις πιο 

αναζωογονητικές και βιώσιμες να είναι ο τρόπος διαχείρισης του νερού. Οι οικολόγοι 

πιστεύουν ότι είναι πιθανό να μεταβούμε από την προστασία του νερού, στην ενεργοποίηση 

και τη διατήρηση υπόγειων αποθεμάτων ύδρευσης. Η εξοικονόμηση νερού μπορεί να 

εφαρμοστεί με τη συλλογή του νερού της βροχής, την αξιοποίησή του με τον πιο 

 
3 Vizinho, A.; Avelar, D.; Branquinho, C.; Capela Lourenço, T.; Carvalho, S.; Nunes, A.; Sucena-Paiva, L.; Oliveira, 
H.; Fonseca, A.L.; Duarte Santos, F.; (2021) et al. Framework for Climate Change Adaptation of Agriculture and 
Forestry in Mediterranean Climate Regions. 
4 Vovk, A., Zeman, S. (2016). Soil protection with permaculture gardening. 2016. 12-18. 
5 Ibidem. 
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αποτελεσματικό τρόπο, την εκ νέου αξιοποίηση καθώς επίσης με τη διαχείριση των λυμάτων 

με οικονομικό τρόπο.6 

 

1.3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η απώλεια της βιολογικής ποικιλομορφίας στη γεωργία είναι ένα αυξανόμενο παγκόσμιο 

πρόβλημα, όπως υποστηρίζει ο Nesbitt. Η καλλιέργεια λιγότερων ποικιλιών και η εξάρτηση 

από δαπανηρά εισαγόμενα αγροχημικά, λιπάσματα και σπόρους, έχει ως αποτέλεσμα η 

γενετική κληρονομιά της γεωργίας σταδιακά να χάνεται.7 

Επί του παρόντος, ασκείται κριτική στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς παράγουν 

πάρα πολλά αέρια θερμοκηπίου. Η ενσωμάτωση της περμακουλτούρας, ακόμη και σε μικρό 

βαθμό, σε οποιαδήποτε γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της 

κλιματικής αλλαγής. Ο πειραματισμός με τις τεχνικές περμακουλτούρας μπορεί να βελτιώσει 

την αποδοτικότητα και να διατηρήσει τους περιορισμένους αγροτικούς πόρους.8 

Η περμακουλτούρα προσφέρει σημαντικές προοπτικές και εργαλεία για την 

αντιμετώπιση της καταστροφικής κλιματικής αλλαγής. Χρησιμοποιεί συστηματική σκέψη, 

παρατηρεί μοτίβα,  σχέσεις και  ροές. Επιπλέον, συνδέει τις λύσεις με στρατηγικές 

συνεργασίας που λειτουργούν στη φύση και ταιριάζουν με τις τοπικές συνθήκες, το έδαφος 

και τους πολιτισμούς.9 Η περμακουλτούρα μας διδάσκει διαφορετικούς τρόπους για το πώς 

η γεωργία μπορεί να γίνει επαρκής και βιώσιμη με τρόπο ωφέλιμο για το περιβάλλον. Όσοι 

ακολουθούν αυτή την κουλτούρα, παράγουν γεωργικά προϊόντα χρησιμοποιώντας μια 

αρμονική ενσωμάτωση ανθρώπινων κατοικιών, μικροκλίματος, φυτών, ζώων, εδάφους και 

νερού με παραγωγικό και σταθερό τρόπο.10 

 
6 World Permaculture Association; Water Conservation With Permaculture 
“https://worldpermacultureassociation.com/water-conservation-with-permaculture/.” Πρόσβαση στις 25 
Ιουνίου.  
7 Gantz, A. (2018) How farming with permaculture can mitigate climate change  
„https://www.wattagnet.com/articles/33641-how-farming-with-permaculture-can-mitigate-climate-change.” 
Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου.  
8 Ibidem. 
9 Permaculture Climate Change; Permaculture Solutions for Climate Change 
“http://www.permacultureclimatechange.org/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου.  
10 Gardenerdy; What are the Benefits of Permaculture? “https://gardenerdy.com/what-are-benefits-of-
permaculture/.” Πρόσβαση στις 24 Ιουνίου.  

https://worldpermacultureassociation.com/water-conservation-with-permaculture/
https://www.wattagnet.com/articles/33641-how-farming-with-permaculture-can-mitigate-climate-change
http://www.permacultureclimatechange.org/
https://gardenerdy.com/what-are-benefits-of-permaculture/
https://gardenerdy.com/what-are-benefits-of-permaculture/
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Στην περμακουλτούρα, τα απόβλητα ανακυκλώνονται και καταλήγουν στη γη με τη 

μορφή κομπόστ. Χρησιμοποιούνται αργότερα ως φυσικό λίπασμα, κι έτσι όλοι οι πόροι 

αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, η χρήση φυσικών και οργανικών 

λιπασμάτων για καλλιέργεια και κηπουρική βοηθά στην ανθεκτικότητα των προϊόντων 

έναντι στις  επιβλαβείς χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα φυτοφάρμακα.11 Το 

γεωργικό σύστημα που εφαρμόζεται στην περμακουλτούρα επιτρέπει έτσι το ίδιο το  φυσικό 

οικοσύστημα να εκτελεί τις λειτουργίες των φυτοφαρμάκων. 

1.4. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

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

βοηθήσει στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αφορά την προστασία της ποικιλομορφίας , η 

οποία έχει σημαντική θέση στην περμακουλτούρα. Παραδείγματος χάριν, κατά τη φύτευση 

δέντρωνένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς θα είναι το 

κλίμα όταν τα δέντρα αναπτυχθούν. Έτσι, όταν φυτεύουμε δέντρα διαφορετικών ειδών και 

ποικιλιών - μερικά από τα οποία προσαρμόζονται καλύτερα σε θερμότερα κλίματα και άλλα 

σε πιο δροσερά - τότε αναμένεται ότι τουλάχιστον μερικά από αυτά θα ευδοκιμήσουν μέσα 

στα επόμενα 50 ή 100 χρόνια. Στην περμακουλτούρα, δίνεται μεγάλη έμφαση στις λύσεις 

που μπορούν να εφαρμοστούν σε ατομικό, οικογενειακό ή τοπικό επίπεδο.12 

«Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι τεχνικές της περμακουλτούρας υποστηρίζονται και 

αναγνωρίζονται με σκοπό να μπορούν να αναπαραχθούν σε κάθε περιοχή του κόσμου, με 

τεχνολογίες και τεχνικές προσαρμοσμένες στην κάθε περιοχή. Κάθε άτομο που εφαρμόζει 

την περμακουλτούρα γνωρίζει ότι όταν τα στοιχεία τοποθετούνται σε μια αμοιβαία 

επωφελής σχέση, τα οφέλη είναι εκθετικά. Φανταστείτε τις δυνατότητες, αν συνδυάσουμε 

όλες τις καλύτερες αναζωογονητικές αγροτικές λύσεις, τον καλύτερο σχεδιασμό της πόλης, 

τη θαλάσσια περμακουλτούρα, την εκπαίδευση, την αποκατάσταση των οικοτόπων ».13  

Maddy Harland, ειδικός περμακουλτούρας 

 
11 Ibidem. 
12 Whitefield, P. (2014) How can permaculture help farmers address climate change? 
“http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o-klimacie/jak-permakultura-moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-
zmian-klimatu.” Πρόσβαση στις 25 Ιουνίου.  
13 Harland, M. (2017) Can permaculture reverse climate change? Down to Earth. 

http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o-klimacie/jak-permakultura-moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-zmian-klimatu
http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o-klimacie/jak-permakultura-moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-zmian-klimatu
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