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Ο πλανήτης σε κρίση 

• Υπάρχει μάλλον συμφωνία σχετικά με τις χωρίς 

προηγούμενο παγκόσμιες περιβαλλοντικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 

• Επίσης μάλλον συμφωνούμε ότι οι επιστήμονες 

που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους 

πρέπει να μετατοπίσουν την προσοχή τους στα 

σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη 
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Ο πλανήτης σε κρίση 

• Υποστηρίζουμε ότι η επίσης χρηματοδοτούμενη 

από δημόσιους πόρους Π.Ε. πρέπει να στρέψει το 

ενδιαφέρον της στις ίδιες παγκόσμιες 

περιβαλλοντικές προκλήσεις με στόχο να 

‘δημιουργήσει’ πολίτες με ουσιαστική γνώση 

αυτών των πολύπλοκων ζητημάτων η οποία 

ελπίζουμε να έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή 

θεώρησης και στάσης 
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Ο πλανήτης σε κρίση 

• Η αλλαγή στάσης και θεώρησης είναι επείγουσα 

και αναγκαία 

• Οι μελλοντικοί πολίτες πρέπει να μπορούν να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 

και με τη στάση τους αλλά και με την υποστήριξη 

αντίστοιχων πολιτικών 
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Ποια είναι τα στοιχεία της κρίσης; 

• Περιβάλλον και πόροι 

1. Η ανεπάρκεια πόσιμου και εν γένει καθαρού 

νερού 

2. Η έλλειψη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

3. Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η έκλειψη 

των ειδών 

4. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στα 

οικοσυστήματα 

5. Ο υπερπληθυσμός 
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Ποια είναι τα στοιχεία της κρίσης; 

• Υγεία και ασθένειες 

1. Οι αναδυόμενες λοιμώδεις νόσοι 

2. Η αποτροπή εμφάνισης ασθενειών στον Τρίτο 

Κόσμο 

3. Η παγκόσμια πανδημία του AIDS 
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Ποια είναι τα στοιχεία της κρίσης; 

• Εκπαίδευση και τεχνολογία 

1. Αντι-νοησιαρχία και έλλειψη σεβασμού για τη 
γνώση και την ορθολογική σκέψη 

2. Έλλειψη ικανότητας της Ηθικής να 
παρακολουθήσει τιε εξελίξεις στην επιστήμη και 
την τεχνολογία 

3. Υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία 

4. Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι υπερβολικά 
πολύπλοκες για τους πολιτικούς για να τις 
κατανοήσουν επαρκώς και να τις ‘κάνουν’ 
κατάλληλες δράσεις 
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Ο πλανήτης σε κρίση 

• Υποστηρίζουμε ότι η επίσης χρηματοδοτούμενη 

από δημόσιους πόρους Π.Ε. πρέπει να στρέψει το 

ενδιαφέρον της στις ίδιες παγκόσμιες 

περιβαλλοντικές προκλήσεις με στόχο να 

‘δημιουργήσει’ πολίτες με ουσιαστική γνώση 

αυτών των πολύπλοκων ζητημάτων η οποία 

ελπίζουμε να έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή 

θεώρησης και στάσης 



Γνώση απαραίτητη για την Π. Ε. 

• Φυσικά και οικολογικά συστήματα  

• Κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά συστήματα 

• Περιβαλλοντικά ζητήματα 

• Πολλαπλές λύσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα 

• Συμμετοχή των πολιτών και στρατηγικές δράσης 
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Γνώση απαραίτητη για την Π. Ε. 

•  Φυσικά και οικολογικά συστήματα  

Σχέσεις αλληλεξάρτησης στα οικοσυστήματα, 

κύκλοι θρεπτικών και μεταφορά ενέργειας στα 

οικοσυστήματα, αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μεγάλων συστημάτων της Γης, οι ρόλοι του νερού 

στις διαδικασίες στην επιφάνεια της Γης, κλιματική 

αλλαγή και πως μοντελοποιούνται οι επιπτώσεις των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο κλίμα της Γης, 

διατήρηση και μεταφοράς της ενέργειας.  
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Γνώση απαραίτητη για την Π. Ε. 

Εδώ συμπεριλαμβάνουμε τους ανθρώπους ως 

μεταβλητές στα οικοσυστήματα και τα συστήματα 

της Γης, και περιλαμβάνουμε έννοιες που συνδέονται 

με: τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και του 

φυσικού κεφαλαίου στο οποίο οι άνθρωποι (και όλη 

η ζωή) εξαρτάται, τις αρνητικές ανθρώπινες 

επιδράσεις στα συστήματα αυτά,  τους ανθρώπους 

ως παράγοντες για την προστασία και την 

αποκατάσταση των συστημάτων αυτών 
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Η Π.Ε. στον κόσμο  

• Αυστραλία (Nillumbik Shire)  

1. Ελαχιστοποίηση αποβλήτων 

2. Βιοποικιλότητα 

3. Ποιότητα νερού και διατήρησή του 

4. Ατμόσφαιρα 

5. Χρήσεις γης και διαχείριση 
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• Waste minimisation 
Focuses on resource conservation and waste minimisation. Includes games and 
sorting activities that introduce students to the issues associated with waste 
management. Looks at recycling of various materials including plastics, glass and 
organic matter, and local students learn about Council’s waste management system 
- GRO towards zero landfill.  
 
Biodiversity 
Focuses on local plant and animal species and the importance of diversity. Students 
learn about local endangered species, look for minibeasts, help revegetate the local 
creek area and find out the effects of introduced species on a food web. 
 
Water quality and conservation 
Focuses on human impact on our natural waterways. Students examine and 
compare aquatic life forms and conduct simple chemical tests in the nearby 
Diamond Creek and Edendale dam. Includes indigenous plant and weed 
identification, litter surveys along the creek and information about how Edendale 
helps protect water quality. 
 
Atmosphere 
Focuses on the impact of energy use on the enhanced greenhouse effect. Looks at 
where most of Victoria’s energy comes from, what gasses add to the greenhouse 
effect, energy saying devises and passive solar design. 
 
Land use and management  
Focuses on the impact of human settlement on the land. Includes activities 
introducing students to erosion, loss of habitat and the need to conserve 
biodiversity  
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Η Π.Ε. στον κόσμο 

• Αυστραλία (Botany Bay EEC) 

1. Γιατί έχουμε Εθνικά Πάρκα; 

2. Υγρά και Ξηρά Περιβάλλοντα 

3. Περιβαλλοντικές Σπουδές 

4. Θαλάσσιο Περιβάλλον 

5. Διαχείριση Ακτών 

6. Οικοσυστήματα σε κίνδυνο 
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Η Π.Ε. στον κόσμο 
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Η Π.Ε. στον κόσμο 
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Βιολογική Ποικιλότητα 

• Η Βιοποικιλότητα πρέπει να προσεγγισθεί ως 

χαρακτηριστικό του οικοσυστήματος που είναι 

θεμελιώδες για τη συνέχιση της λειτουργίας του 

• Η Βιοποικιλότητα πρέπει να προσεγγισθεί ως 

χαρακτηριστικό του οικοσυστήματος που 

προσφέρει στις ανθρώπινες κοινωνίες αγαθά που 

ενώ έχουν ανυπολόγιστη οικονομική αξία 

θεωρούνται δεδομένα 
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Βιολογική Ποικιλότητα 

• Γνωρίζουμε ότι η βιοποικιλότητα per se (πλούτος 

ειδών) επηρεάζει τη λειτουργία του 

οικοσυστήματος (όπως π.χ. την παραγωγικότητα) 



Απειλές ενάντια στη βιοποικιλότητα 

• η κλιματική αλλαγή  

• η απώλεια των ενδιαιτημάτων,  

• η υποβάθμιση  των ενδιαιτημάτων 

(συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης και του 

ευτροφισμού),  

• ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων,  

• η υπερεκμετάλλευση των ειδών για ανθρώπινη χρήση, 

(αλιεία και ειδικά με συρόμενα εργαλεία)  

• η εισαγωγή ξενικών ειδών και  

• η αυξημένη εξάπλωση ασθενειών.  
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Βιολογική Ποικιλότητα 

• Τα φυσικά οικοσυστήματα προσφέρουν αγαθά 

(goods) και υπηρεσίες (services) από τα οποία 

εξαρτώνται οι ανθρώπινες κοινωνίες 

• Ο κατάλογος αυτών είναι μακρύς! 



21 

Υπηρεσίες και Αγαθά 

• Για τον καθαρισμό του αέρα και του νερού, 

• Για το μετριασμό των ξηρασιών και των πλημμυρών, 

• Για τη δημιουργία και διατήρηση των εδαφών και την 
ανανέωση της γονιμότητάς τους, 

• Για την αποτοξικοποίηση και αποδόμηση των 
αποβλήτων, 

• Για την επικονίαση της γεωργικής και φυσικής 
βλάστησης, 

• Για την ανακύκλωση και κυκλοφορία των θρεπτικών, 
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Υπηρεσίες και Αγαθά 

• Για τον έλεγχο της μεγάλης πλειοψηφίας 
πιθανών γεωργικών ζιζανίων, 

• Για την προστασία των ακτών από τη 
διάβρωση λόγω των κυμάτων, 

• Για τη μερική σταθεροποίηση του κλίματος, 

• Για το μετριασμό της έντασης των ακραίων 
καιρικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους, 

• Για την αισθητική αξία της 
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Φάρμακα από φυτά 
Φυτό Φάρμακο Ιδιότητα 

Belladonna  Ατροπίνη 

 Επιδρά στο παρασυμπαθητικό 

νευρικό σύστημα, διαστέλλει 

τις κόρες των ματιών 

 Καφές Καφεϊνη  Διεγερτικό 

 Όπιο Κωδεϊνη, μορφίνη  Αναλγητικό 

 Madagascar 

periwinkle 
 Vinblastine  Αντικαρκινικό 

 Chondrodendron 

species 
 Tubocurarine  Μυοχαλαρωτικό 

 Pacific yew  Taxol 
 Αντικαρκινικό (ωοθηκών, 

στήθους, Caposi) 

 Foxglove  Digitoxin  Καρδιο-διεγερτικό 

 Yellow cinchona  Κινίνο  Ελονοσία 

 Wild yam  Diosgenin  Γυναικείο αντισυλληπτικό 
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Οικονομική αποτίμηση  

Αγαθών και Υπηρεσιών 

• Nature 387, 253-260 
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Οικονομική αποτίμηση  

Αγαθών και Υπηρεσιών 

• Εκτίμησαν την οικονομική αξία 17 

οικοσυστημικών αγαθών και υπηρεσιών από 16 

μεγαδιαπλάσεις (biomes) 

• Τα περισσότερα από αυτά είναι εκτός αγορών! 

• Η αξία σε τιμές 1997 ήταν 16-54 τρις (1012) USD 

με μέση τιμή τα 33 τρις USD.\ 

• Το παγκόσμιο ΑΕΠ ήταν το 1997 18 τρις USD 

περίπου 
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Οικονομική αξία των αδιατάρακτων παράκτιων 

συστημάτων  
(Costanza et al 1997 Nature) 

• Εκβολές ποταμών      US$   22.832 ha-1 yr-1 

• Λιβάδια                          US$   19.004 ha-1 yr-1 

• Μανγκρόβια                          US$     9.990 ha-1 yr-1 

• Πλημμυρίζοντα έλη    US$   19.580 ha-1 yr-1 

• Κοραλλιογενείς ύφαλοι             US$     6.075 ha-1 yr-1 

• Υφαλοκρηπίδα          US$    1.610 ha-1 yr-1 

 

Συνολικά αξία των υπηρεσιών από τα παράκτια συστήματα  US$ 

12.568 yr-1 x 109 
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Κλείνοντας... 

• Υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη αναγνώρισης 

από την κοινή γνώμη της εξάρτησης των 

κοινωνιών μας από τη βιοποικιλότητα και τα 

φυσικά οικοσυστήματα για την οποία είναι 

υπεύθυνοι και οι επιστήμονες 

• Αυτή η άγνοια αντιπροσωπεύει έναν από τους 

πολλούς αλληλεπιδρώντες παράγοντες που είναι 

υπεύθυνοι για τη σειρά ανθρωπογενών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων 
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Κλείνοντας... 

• Υποστηρίζουμε ότι αν η Π.Ε. υιοθετήσει την 

προσέγγιση άρσης του σημερινού καθεστώτος της 

άγνοιας θα προσφέρει ίσως μια από τις πιο 

σημαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια που έχει 

στόχο τη σωτηρία του Πλανήτη μας 
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Κλείνοντας... 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


