
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
H φύση προσφέρει τα βασικά για τη ζωή μας: τον αέρα που 
αναπνέουμε, το νερό, την τροφή και όλους τους πόρους για να 
κατασκευάζουμε αγαθά και για να έχουμε ενέργεια για το σπίτι, το 
αυτοκίνητο και τα εργοστάσιά μας. Τα τελευταία 50 χρόνια, όμως, η 
ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της Γης αύξησε δραματικά τη 
ζήτηση για έδαφος ενέργεια και νερό. Έτσι, η Γη αδυνατεί πια να 
αναπληρώσει τους φυσικούς πόρους που της στερούμε και να 
απορροφήσει τα σκουπίδια που παράγουμε. 

Ο άνθρωπος κατοικεί τη Γη εδώ και 200.000 χρόνια. Πολύ λίγο, αν αναλογιστεί 
κανείς τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ιστορίας της Γης! Ωστόσο η επίδρασή του 
στον πλανήτη ήταν τεράστια. Παντού στον κόσμο κόβουμε τα δάση, στερούμε το 
νερό από τα ποτάμια και τη θάλασσα από τα ψάρια της και εξωθούμε είδη στην 
εξαφάνιση. Για να ζήσουν όμως άνθρωπος και φύση μαζί, τώρα και στο μέλλον, 
χρειαζόμαστε έναν υγιή πλανήτη, με ποικιλία ζώων και φυτών και υγιή 
οικοσυστήματα. Στη φύση, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Όπως όταν ρίχνεις μια 
πέτρα σε μια λίμνη, τα κύματα φτάνουν μακριά, έτσι και οι συνέπειες της 
ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν όλον τον πλανήτη. Πρέπει να 
καταλάβουμε πώς ακριβώς η δράση μας επιδρά στο φυσικό κόσμο, για να τον 
προστατεύσουμε. 

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

Η αναφορά Ζωντανός Πλανήτης 
2018 ετοιμάστηκε από το WWF, 
ειδικούς επιστήμονες και άλλους 
οργανισμούς για να 
κατανοήσουμε την κατάσταση 
του πλανήτη και τις κυριότερες 
απειλές που αντιμετωπίζει. Εδώ 
και 20 χρόνια οι επιστήμονες 
καταγράφουν τις μεταβολές 
στους πληθυσμούς 
εκατοντάδων ειδών ζώων σε 
όλον τον κόσμο, μετρώντας, 
π.χ.,  τον αριθμό των γκνου στη 
σαβάνα ή βιντεοσκοπώντας τις 
μετακινήσεις των τάπιρων στα 
δάση βροχής του Αμαζονίου. Τα 
συμπεράσματά τους δεν είναι 
ευχάριστα. Η ποικιλία ζωής στη 
Γη χάνεται ταχύτατα..
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ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Σύμφωνα με την αναφορά Ζωντανός Πλανήτης ψάρια, πουλιά, θηλαστικά, 
αμφίβια και ερπετά έχασαν κατά μέσο όρο το 60% των πληθυσμών τους 
μέσα σε λιγότερο από 50 χρόνια( 1970-2014).  Αυτό οφείλεται στην 
υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, το παράνομο κυνήγι, τη γεωργία 
και την απώλεια βιοτόπων. Η πιο σημαντική μείωση παρατηρείται στα 
τροπικά δάση βροχής, στους ποταμούς, τις λίμνες και τους 
υγροτόπους.

ΟΙ ΠΑΓΟΙ ΛΙΩΝΟΥΝ
Η κλιματική αλλαγή εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζει είδη όπως η πολική 
αρκούδα και οι θαλάσσιοι ίπποι στην Αρκτική. Oι πάγοι είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση 
αυτών των ειδών. Είναι εφαλτήρια για την κατάδυση και το κυνήγι της τροφής τους ενώ φιλοξενούν 
και φύκη πολύτιμα για τη ζωή στους πάγους.

 
ΠΟΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
ΟΙ ΜΕΓΑΠΤΕΡΕΣ ΦΑΛΑΙΝΕΣ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΠΤΟΥΝ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η εντατική γεωργία έχει 
προκαλέσει την 
υποβάθμιση του εδάφους 
σε πολλά μέρη του κόσμου 
και τη μείωση του 
πληθυσμού της μέλισσας 
και άλλων εντόμων. Σε 
αυτά όμως οφείλεται η 
επικονίαση του 75% των 
ειδών που καλλιεργούμε.

ΤΑ ΔΑΣΗ ΒΡΟΧΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ
Τα τροπικά δάση βροχής φιλοξενούν τη 
μεγαλύτερη ποικιλία ζώων και φυτών στη 
Γη. Παράγουν ένα μεγάλο μέρος του 
οξυγόνου που αναπνέουμε και 
συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος. 
Αλλά εξαφανίζονται με γοργό ρυθμό. 
Μέσα σε 50 χρόνια κόψαμε το 20% 
περίπου των δασών βροχής του 
Αμαζονίου για να πάρουμε ξυλεία και να 
κάνουμε δρόμους, πόλεις, ορυχεία, 
χωράφια και βοσκοτόπια.

ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΣΤΕΡΕΥΟΥΝ
Κάθε χρόνο ψαρεύουμε εκατομμύρια τόνους ψαριού από τους ωκεανούς. Οι πληθυσμοί δεν 
μπορούν να ανακάμψουν. Μεγάλη απειλή συνιστά και η ρύπανση από τα πλαστικά. Τα  
θαλασσοπούλια είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Στο 90% των ειδών ανιχνεύονται κομματάκια 
μικροπλαστικού! 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
Πολλά εμβληματικά είδη όπως οι τίγρεις,
οι ελέφαντες και οι ρινόκεροι πέφτουν
θύματα παράνομου κυνηγιού για τη
γούνα, τους χαυλιόδοντες και τα κόκαλά
τους. Ο Αφρικανικός ελέφαντας έχασε το
90% του πληθυσμού του τον 20ο αιώνα.

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Τα ποτάμια, οι λίμνες και οι υγρότοποι καλύπτουν ένα 
ελάχιστο μέρος της επιφάνειας της Γης (λιγότερο από το 1%). 
Φιλοξενούν όμως περισσότερο από το 10% των ζωικών ειδών 
που γνωρίζουμε ενώ προσφέρουν επίσης πόσιμο νερό και 
νερό για άρδευση. Τα οικοσυστήματα αυτά όμως απειλούνται 
από τη ρύπανση, την υπεράντληση υδάτων και τα μεγάλα 
φράγματα των ποταμών. 
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Για να σταματήσουμε την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, 
χρειάζεται μια πραγματική αλλαγή σε όλον τον κόσμο. Πρέπει 
να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μιας ανθρωπότητας που 
αυξάνεται διαρκώς προστατεύοντας ταυτόχρονα τη φύση και 
το κλίμα. Όλοι –κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες 
και πολίτες – έχουν έναν ρόλο να παίξουν. 

Οι περισσότερες χώρες του κόσμου 
έχουν συμφωνήσει σε σαφείς στόχους για 
την αποτροπή της περαιτέρω 
υποβάθμισης της φύσης. Οι ενήλικες και 
οι πολιτικοί πρέπει να ΔΡΑΣΟΥΝ 
ΑΜΕΣΑ.  

● Πες το δυνατά! Μίλα για τη σημασία της
προστασίας της φύσης με τους φίλους,
την οικογένεια και τους δασκάλους σου.

● Κινητοποίησε το σχολείο ή τη γειτονιά  
για τον πλανήτη φυτεύοντας δέντρα 
ή εξοικονομώντας ενέργεια.

● Σκέψου την τροφή σου. Ο τρόπος που
παράγουμε την τροφή μας έχει τεράστιο
αντίκτυπο στη φύση. Μια περισσότερο
χορτοφαγική διατροφή βοηθάει.  Για την
παραγωγή 1 κιλού μοσχαρίσιου κρέατος 
χρειάζεται 70 φορές περισσότερη γη σε 
σχέση με την παραγωγή  1 κιλού 
λαχανικών!

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
●  Γράψε μια επιστολή σε έναν πολιτικό 

η σε μια επιχείρηση και πες τους για 
ένα περιβαλλοντικό ζήτημα που σε 
καίει Και μη φοβάσαι να κάνεις 
ερωτήσεις!

●  Βοήθα τους επιστήμονες 
καταγράφοντας την βιοποικιλότητα 
της περιοχής σου παιρνοντας μέρος 
σε μια δράση επιστήμης των πολιτών.

● Φτιάξε οικοσυστήματα άγριας ζωής 
στην αυλή σου (π.χ. φωλιές πουλιών, 
ξενοδοχείο εντόμων, κούτσουρα για 
σκαθάρια, κλπ)

● Φύτεψε φυτά για να προσελκύσεις 
μέλισσες, πεταλούδες και άλλους 
επικονιαστές.

● Μείωσε, επαναχρησιμοποίησε, 
ανακύκλωσε το πλαστικό.

● Αγόρασε πράγματα που δε χαλάνε 
εύκολα και μπορούν να 
επισκευαστούν. Π.χ. τα ποδήλατα και 
τα ρούχα επιδορθώνονται.

● Ανακάλυψε και απόλαυσε τη φύση.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ;

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΛΗΠΤΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ 
ΗΓΕΤΕΣ ΑΚΟΥΝ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΚΟΥΝ
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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΟ-
ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
«Ως το 2050 η ανθρωπότητα θα πρέπει να έχει καταλάβει την αξία της βιοποικιλότητας, 
να την προστατεύει, να φροντίζει για την αποκατάστασή της, να τη χρησιμοποιεί σωστά 
και να φροντίζει για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα οικοσυστήματα και, τελικά, για 
την ευημερία όλων των ανθρώπων.»
«Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα», το όραμα για το 2050. 

Ως το 2030, η ανθρωπότητα πρέπει «να λάβει επειγόντως μέτρα για να αντιστρέψει την 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, να αναστρέψει την απώλεια της βιοποικιλότητας και 
να προστατεύσει τα είδη υπό εξαφάνιση.»
«Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξης», στόχος 15.5.

• ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
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