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Τι είναι το Ανθρωπόκαινο

Ο όρος «Ανθρωπόκαινο» μπορεί να 
εκφραστεί με πολλούς τρόπους, όπως:
• ανθρώπινη κυριαρχία, γεωλογική εποχή, 
συμπληρωματική του oλόκαινου

• θερμή περίοδο των τελευταίων 10-12 
χιλιετιών». 



Τι είναι το Ανθρωπόκαινο

Η πλέον δύσκολη περίοδο του Aνθρωπόκαινου
μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε στο δεύτερο ήμισυ
του 18ου αιώνα, όταν οι αναλύσεις του αέρα που
παγιδεύτηκε στον πολικό πάγο, έδειξαν την αρχή των
παγκoσμίως αυξανόμενων συγκεντρώσεων διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) και μεθανίου (CH4). 

Αυτή η εποχή συμβαίνει επίσης να συμπίπτει με το
σχεδιασμό της ατμομηχανής από τον

James Watt το 1784.



Το Ανθρωπόκαινο είναι μια στιγμή στην
εξελικτική πορεία της γης

Σε ολόκληρη την ιστορία της ζωής στον πλανήτη μας, κανένα 
άλλο θηλαστικό δεν εξαπλώθηκε με τόσο ξέφρενο ρυθμό
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιβίωσή του, όπως ο

άνθρωπος.



Το Ανθρωπόκαινο λοιπόν είναι μια 
στιγμή στην εξελικτική ιστορία της γης

Εάν υποθέσουμε ότι η ιστορία της γης
γράφτηκε μέχρι σήμερα σε 1000 σελίδες, το

ανθρωπόκαινο είναι οι δυο τελευταίες
γραμμές



Την εποχή του ανθρωπόκαινου έχουμε μια ραγδαία 
αύξηση πολλών περιβαλλοντικών παραμέτρων και 

έτσι αναδύθηκε ο όρος «η μεγάλη επιτάχυνση»

The Great Acceleration



Τα κύματα της επιταχυνόμενης καινοτομίας

Χαρακτηριστικό είναι η συνεχώς αυξανόμενη 
ένταση και ο συνεχώς μειούμενος χρόνος  



Την εποχή του ανθρωπόκαινου μαζί με την αύξηση 
των περιβαλλοντικών παραμέτρων άρχισε να 

αυξάνεται ταυτόχρονα και ο πληθυσμός της γης



Τι συνέβη-συμμβαίνει την εποχή της
βιομηχανικής επανάστασης;  

Σε διάστημα περίπου 200 ετών, 
καταναλώσαμε ορυκτούς πόρους 
(καύση κλπ) που αναλογούν σε
50-150 εκατ, χρόνια από τα 500 
εκατ. χρόνια που χρειάστηκαν για 
να σχηματισθούν τα σημερινά
αποθέματα των ορυκτών πόρων.

Το CO2 ορυκτής προέλευσης 
εκλύθηκε στο περιβάλλον και 
διατάραξε την ισορροπία.   
Το CO2 ορυκτής προέλευσης είναι 
μετρήσιμο διότι διαφέρει 
ισοτοπικά από το CO2 του 
βιολογικού κύκλου του άνθρακα. 



‘Αρα έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος μάλλον
υποφέρει μαζί με τον κατοίκους του… από το 
γνωστό πλέον φαινόμενο του θερμοκηπίου

Όλους?



‘Οχι όλους, γιατί
κάποιοι

υπερσιτίζονται
και κάποιοι άλλοι
λιμοκτoνούν.

Αλλά τα 
αποτελέσματα
επηρεάζουν όλο
τον πλανήτη



Η διεθνής κοινότητα από το 1970 άρχισε 
να συζητά το θέμα αυτό σε πολλαπλά

επίπεδα. ‘Επρεπε να περάσουν δεκαετίας
για να θεσπιστούν οι 8 στόχοι της

χιλιετίας (2000) δεσμεύοντας 189 κράτη
και Δ.Ο. να τους ακολουθήσουν και να τους 

ποσοτικοποιήσουν (monitoring)

Εξάλειψη της ακραίας 
φτώχειας και της πείνας

Επίτευξη παγκόσμιας 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προώθηση της ισότητας των 
φύλων και ενίσχυση των γυναικών

Μείωση της παιδικής 
θνησιμότητας

Βελτίωση της υγείας των 
μητέρων

Καταπολέμηση του AIDS, της 
ελονοσίας και άλλων 

ασθενειών.

Διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας

Ανάπτυξη παγκόσμιας 
συνεργασίας για ανάπτυξη

https://el.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1


Τα αποτελέσματα των 8 μέτρων, μετά από μετρήσεις για 
μια 15ετία, ήταν εντυπωσιακά

Παρόλαυτα….



Το 2015 ανακοινώθηκαν 
οι 17 ΣΒΑ και 2030..??



Αποτύπωση του παγκόσμιου χάρτη
στρατηγικών για τους 17 ΣΒΑ

Στρατηγική = πολιτική.
Σχέδιο δράσης = χρονική και οικονομική δέσμευση



Ποια είναι το πλέον άμεσο πρόβλημα;

Είναι αυτό που ζούμε: Άνιση κατανομή του
παγκόσμιου πλούτου σε απίστευτο βαθμό.



Τι γίνεται με το πετρέλαιο;

Η εποχή του πετρελαίου θα τελειώσει πριν
τελειώσει το πετρέλαιο, όπως τελείωσε η λίθινη

εποχή πριν τελειώσουν οι πέτρες.

Σεΐχης Γιαμανί, 1930- , Σαουδάραβας υπουργός πετρελαίου
Υπουργός Πετρελαίου από το 1962 ως το 1986 και πρωταγωνιστής την εποχή της πρώτης

πετρελαϊκής κρίσης, τη δεκαετία του 1970.



Τι γίνεται με το πετρέλαιο;

Σημερινή 
παραγωγή 

Γνωστά
αποθέματα 

Προβλεπόμενες
νέες πηγές



Τι γίνεται με το πετρέλαιο-ορυκτά 
καύσιμα;

Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, η
συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα ήταν
περίπου 300 ppm και σήμερα είναι περίπου
400 ppm. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
καύση ορυκτών πρώτων υλών. 

Από την έναρξη της στοιχιοθετημένης
μέτρησης το 1958, η συγκέντρωση του CO2
αυξήθηκε κατά περίπου 100 ppm.

Βέβαια το μεθάνιο είναι πολύ περισσότερο 
δραστικό από το CO2 και δεν αναφέρεται.

Κύρια αιτία η γραμμική οικονομία



Τι γίνεται με το πετρέλαιο-ορυκτά 
καύσιμα;

Βέβαια το μεθάνιο είναι πολύ περισσότερο δραστικό (Χ25) στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου από το CO2 αλλά δεν αναφέρεται.

Κύρια αιτία η γραμμική οικονομία



Χρήση ορυκτών καυσίμων στον πλανήτη

Κύρια αιτία η γραμμική οικονομία



Μπορούμε να ανακυκλώσουμε 
τεχνολογικά το CO2?

Βασική ιδέα της Κυκλικής ΒιοΟικονομίας



Ποια είναι τα καυτά προβλήματα;

•Yπερπληθυσμός και τροφική
ανασφάλεια

•Μονόδρομη υπερκατανάλωση
των φυσικών πόρων

•Υπερθέρμανση του πλανήτη
•Κακή διαχείρηση των υδάτινων
πόρων



Από την Γραμμική στην Κυκλική Οικονομία και 
την «Κυκλική» Βιο-Οικονομία (ΒιοΚυκλικότητα)

Αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι η γραμμική
οικονομία είναι η αιτία, προχωράμε με κάποια 

βήματα στην οικονομία της ανακύκλωσης αλλά η
τελική λύση είναι η Κυκλική ΒιοΟικονομία.



H Κυκλική Βιο-Οικονομία
Είναι το μέλλον της οικονομίας



Βασικό περιεχόμενο των τριών 
αρχών της αειφορίας 



From BioEconomy to BioFconomy

BioEconomy είναι η
νέα οικονομία των 4F.

Food

Fuels

Fibers

Feed



H Βιοτεχνολογία διαχωρίζεται στους εξής κλάδους

1. H «λευκή» βιοτεχνολογία χρησιμοποιεί ένζυμα και μικροοργανισμούς
για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής βάσης σε ποικίλους τομείς,
π.χ. χημικά, τρόφιμα, ζωοτροφές, χαρτοπολτός, κλωστοϋφαντουργία,
κλπ.

2. Η «γκρίζα» βιοτεχνολογία περιλαμβάνει τεχνολογικές λύσεις που
δημιουργήθηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος, π.χ.
αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων, καθαρισμός λυμάτων, κλπ.

3. Η «πράσινη» βιοτεχνολογία εφαρμόζεται σε γεωργικές διαδικασίες,
π.χ. ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, αύξηση
γεωργικής απόδοσης, βελτίωση τεχνικών αναπαραγωγής φυτών, κλπ.

4. Η «μπλε» βιοτεχνολογία περιγράφει τις θαλάσσιες και υδάτινες
εφαρμογές της βιοτεχνολογίας.

5. Η «κόκκινη» βιοτεχνολογία σχετίζεται με εφαρμογές και καινοτομίες
στον τομέα της υγείας.



Η βιοτεχνολογία μας δίνει τη βασική γνώση και
τεχνολογία που πρέπει να την ανεβάσουμε σε

κλίμακα, ακόμη και εάν είναι προσωρινά ασύμφορο.



Τι είναι σημαίνει για τους νέους ανθρώπους 
αυτή η επερχόμενη νέα πραγματικότητα

‘Οσες πρώτες ύλες και να έχετε δεν θα είναι αρκετές 
εάν δεν ξέρετε να τις αξιοποιήσετε => ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Τι είναι σημαίνει για τους νέους ανθρώπους 
αυτή η επερχόμενη νέα πραγματικότητα

Για να τα 
καταφέρουμε
πρέπει να 
γνωρίζουμε τα 
πλανητικά
μας όρια ….



Τι είναι σημαίνει για τους νέους ανθρώπους 
αυτή η επερχόμενη νέα πραγματικότητα

Tα 9 Πλανητικά Όρια» αναφέρονται 
στις βασικές 9 διεργασίες του γήινου 
συστήματος που αφορούν την:

Κλιματική Αλλαγή – Ακεραιότητα της 
Βιόσφαιρας που περιλαμβάνει τη 
γενετική ποικιλότητα-βιοποικιλότητα 
και τη λειτουργική ποικιλότητα- Τις 
βιογεωχημικές ροές των κύκλων του 
αζώτου (Ν) και του φωσφόρου (P)



Τι είναι σημαίνει για τους νέους ανθρώπους
αυτή η επερχόμενη νέα πραγματικότητα
Για να επιτύχουμε τον μετασχηματισμό σε μια βιώσιμη οικονομία

πρέπει να γνωρίζουμε τα πλανητικά μας όρια ….και να μην
σκεφτόμαστε με παρωπίδες και να αναθεωρήσουμε την υπαρξή

μας σε πλανητικό επίπεδο (όπως σε ένα διαστημόπλοιο)



Mahatma Gandhi

“Earth provides enough to 
satisfy every man's needs, but 

not every man's greed.”

Η Γη παρέχει αρκετά για να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε 

ανθρώπου, αλλά όχι την απληστία κάθε 
ανθρώπου.



Τι είναι σημαίνει για τους νέους ανθρώπους
αυτή η επερχόμενη νέα πραγματικότητα

Executive Committee of the ICA European Community of Practice for Bioeconomy 
Education (ICA CoP Bio-Edu)



Ποιο είναι το γενικό σχόλιο που αυνήθως ακούμε: 
Aυτά δεν γίνονται!!!



Ευχαριστώ


