
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΕΝΑ Ε Π ΕΙΓΟΝ,  ΠΑΓΚΟΣΜΙ Ο ΚΙΝΗΜΑ   ΓΙ Α 

ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ   ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ 



 
 
 
 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας 

στην καμπάνια Save Soil του Conscious 

Planet. Αυτό το ενημερωτικό πακέτο 

περιέχει πληροφορίες για το παγκόσμιο 

κίνημα που στοχεύει να είναι βασικός 

παράγοντας αλλαγής για την οικολογική 

αποκατάσταση του πλανήτη. 

 
Σε αυτό το ενημερωτικό πακέτο θα βρείτε: 

1. Γιατί οι ενέργειες για την προστασία του χώματος είναι 

επείγουσας ανάγκης αυτή τη στιγμή. 

2. Από πού ξεκινάει το κίνημα Save Soil 

3. Γιατί χρειαζόμαστε το κίνημα Save Soil 
 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, 

ερωτήσεις και/ή προτάσεις συνεργασίας, 

γράψτε μας στο: 

contact.gr@consciousplanet.org 

mailto:contact.gr@consciousplanet.org


Περιεχόμενα 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Σχετικά με το Save Soil 

του Conscious Planet 

 Γιατί το Χώμα είναι τόσο Σημαντικό 

 Η αποτελεσματικότητα 

Περιβαλλοντικών Κινημάτων 

των Πολιτών 

 Έκκληση για δράση 

 Παράρτημα 



Σχετικά με το Save Soil του 
Conscious Planet 
Το γόνιμο έδαφος βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Το 
φαγητό μας, το νερό και ο αέρας που αναπνέουμε 
εξαρτώνται από αυτό. 

 

Αν δεν αλλάξουμε τώρα τον τρόπο που χειριζόμαστε το έδαφος, πάνω 

από το 90% μπορεί να υποβαθμιστεί μέχρι το 20501. Μια παγκόσμια 

επισιτιστική κρίση θα είναι αναπόφευκτη. 

 
Το Save Soil είναι μία απάντηση στην κρίση, ένα παγκόσμιο κίνημα πολιτών 

που παροτρύνει τον κόσμο να υιοθετήσει μία συνειδητή προσέγγιση, για 

να σώσουμε το χώμα και τον πλανήτη μας. Αυτό είναι κυρίως ένα κίνημα 

των ανθρώπων. 

 
 

 

Παγκόσμιοι ηγέτες, influencers, καλλιτέχνες, ειδικοί, πνευματικοί 

καθοδηγητές και άλλοι προσφέρουν την υποστήριξή τους για να ανανεωθεί 

η σχέση της ανθρωπότητας με την οικολογία. 

 
Μία σειρά από διαδικτυακές πρωτοβουλίες και ζωντανές εκδηλώσεις 

ετοιμάζονται ήδη για να θέσουν τα θεμέλια του κινήματος. 

 
1. Τα στατιστικά στοιχεία ανέφερε ο Εκτελεστικός Γραμματέας Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση 

της Απερήμωσης Ibrahim Thiaw, 2020: https://www.unccd.int/news-events/world-soil-day-2020-keep-soil-alive-protect- 

biodiversity 

 
Ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε πάνω 

από 3,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων (πάνω από 

το 60% του παγκόσμιου εκλογικού σώματος) για 

να κάνουμε τα οικολογικά θέματα προεκλογικά 

αιτήματα για τις κυβερνήσεις του κόσμου. 

http://www.unccd.int/news-events/world-soil-day-2020-keep-soil-alive-protect-
http://www.unccd.int/news-events/world-soil-day-2020-keep-soil-alive-protect-


Τον Μάρτιο του 2022, o Sadhguru (Γιόγκι, μπεστ σέλερ συγγραφέας 

των NY Times, και ιδρυτής του Conscious Planet) θα ταξιδέψει μόνος με 

μοτοσυκλέτα από το Λονδίνο στη Νότια Ινδία για να ευαισθητοποιήσει 

το κοινό γύρω από την εξαφάνιση του γόνιμου εδάφους. 

 
Στη διαδρομή θα συναντηθεί με παγκόσμιους ηγέτες, διάσημες 

προσωπικότητες και κορυφαίους επιστήμονες από τις 25 χώρες 

μέσα από τις οποίες θα περάσει. Συνολικά η διαδρομή που θα καλύψει ο 

Sadhguru είναι πάνω από 30.000 χιλιόμετρα. 

 
To Conscious Planet θα δουλέψει με επιστήμονες και εμπειρογνώμονες 

από όλο τον κόσμο για να προχωρήσει σε διαμόρφωση πολιτικής 

προκειμένου να αναστραφεί η απερήμωση του εδάφους. 

 

 

 

 
1. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2019.00008/full 

2. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-023-En.pdf 

Η αποκατάσταση του χώματος θα παίξει βασικό 

ρόλο στην εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας 

και φτώχειας, εξισορροπώντας τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα της ανθρωπότητας1, 

προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και 

εξαλείφοντας την έλλειψη νερού2. 

http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2019.00008/full
http://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2019.00008/full


 

 

Γιατί το Χώμα είναι τόσο 
Σημαντικό 

Η υποβάθμιση της καλλιεργήσιμης γης είναι μία 
από τις μεγαλύτερες απειλές της ανθρωπότητας 
επειδή επηρεάζει: 

 

1. Το Φαγητό 

 
Το 95% του φαγητού μας καλλιεργείται στη λεπτή, ανώτερη στοιβάδα 

του χώματος. Για να καλλιεργήσουμε αρκετά θρεπτικές τροφές, πρέπει 

η καλλιεργήσιμη γη να περιέχει το λιγότερο 3% οργανικού 

άνθρακα. Όμως, υπολειπόμαστε κατά πολύ: 

 

 
Εάν όλοι μαζί δεν κάνουμε άμεσα αλλαγές, μία καταστροφική επισιτιστική 

κρίση είναι αναπόφευκτη τα επόμενα χρόνια. 800 εκατομμύρια άνθρωποι 

υποφέρουν5 από ασιτία ενώ 2 δισεκατομμύρια υποφέρουν από διατροφική 

ανεπάρκεια6. 

 
1. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC24739/EUR%2020556%20EN.pdf 

2. https://www.worldwildlife.org/threats/soil-erosion-and-degradation 

3. Food Security and Climate Change in Dry Areas, Proceedings of an International Conference, Solh & Saxena, 2010 

4. https://reliefweb.int/report/world/high-price-desertification-23-hectares-land-minute 

5. https://www.actionagainsthunger.org/world-hunger-facts-statistics 

6. https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-hidden-hunger-affecting-billions/ 

 
 Στα μεγάλα Ευρωπαϊκά γεωργικά κράτη, το 45% του 

καλλιεργήσιμου εδάφους έχει λιγότερο από 

2% οργανικού άνθρακα1. 

 Το μισό του καλλιεργήσιμου εδάφους στον πλανήτη 

έχει χαθεί τα τελευταία 150 χρόνια2. 

 Το 62% του χώματος της Ινδίας έχει λιγότερο από 

0,5% οργανικού άνθρακα3. 

 Κάθε λεπτό, σε όλο τον κόσμο, ερημοποιείται έκταση 

γεωργικής γης που είναι ίση με 30 γήπεδα ποδοσφαίρου4. 

http://www.worldwildlife.org/threats/soil-erosion-and-degradation
http://www.worldwildlife.org/threats/soil-erosion-and-degradation
http://www.actionagainsthunger.org/world-hunger-facts-statistics
http://www.actionagainsthunger.org/world-hunger-facts-statistics
http://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-hidden-hunger-affecting-billions/
http://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-hidden-hunger-affecting-billions/


 
 
 

 

2. Σταθερές Κοινωνίες 

 
Σύμφωνα με έρευνες γνωρίζουμε ότι παίρνει 

περίπου 1.000 χρόνια για να δημιουργηθούν 

3 περίπου εκατοστά καλλιεργήσιμης γης1. 

Για παράδειγμα, υπάρχουν επιστημονικές 

αποδείξεις ότι το χώμα που καταστράφηκε από 

τις γεωργικές πρακτικές των Μάγια, ακόμα και 

σήμερα, πάνω από χίλια χρόνια μετά, δεν έχει 

επανέλθει πλήρως2. 

 
Το καλλιεργήσιμο έδαφος έχει παίξει 

καθοριστικό ρόλο σε σύγχρονες κοινωνικές 

αναταραχές. Στη Συρία, μία περίοδος τριών 

χρόνων έντονης ξηρασίας, 2007-2010, 

προκάλεσε εκτεταμένη βλάβη των καλλιεργειών 

και μαζική μετανάστευση των αγροτικών3 

οικογενειών στα αστικά κέντρα μεγιστοποιώντας 

τις εντάσεις και συμβάλλοντας στην αυξανόμενη 

δυσαρέσκεια4. 

 

3. Μία βόμβα Κλιματικής Αλλαγής 

 
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η 

υποβάθμιση του εδάφους είναι μία βόμβα 

κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τις 

τρέχουσες προβλέψεις, καθώς η υπερθέρμανση 

του πλανήτη συνεχίζεται, τα κατεστραμμένα 

εδάφη μπορούν να απελευθερώσουν 850 

δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, 

δηλαδή την ίδια ποσότητα εκπομπών άνθρακα 

της ανθρώπινης δραστηριότητας των τελευταίων 

30 ετών5. 

 
 

1. Δήλωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών το 2014 

2. https://www.nature.com/articles/s41561-018-0192-7 

3. https://www.pnas.org/content/112/11/3241 

4. https://iiss.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00396338.2011.571006#. 

Ycul8BPP3OQ 

5. https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201102072915.htm 

 
 
 
 
 

 

http://www.nature.com/articles/s41561-018-0192-7
http://www.pnas.org/content/112/11/3241
http://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201102072915.htm


Η αποτελεσματικότητα 
Περιβαλλοντικών Κινημάτων των 
Πολιτών 

Ο σπόρος για το κίνημα Conscious Planet φυτεύτηκε πριν από δύο 

δεκαετίες μέσω μιας σειράς περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που κέρδισαν 

την στήριξη εκατομμυρίων ανθρώπων στη Νοτιοανατολική Ασία με 

αποτέλεσμα μια θέση στο βιβλίο με τα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες για τον 

μεγαλύτερο αριθμό δέντρων που φυτεύτηκαν μέσα σε τρεις μέρες1. 

 

Εδώ είναι μερικά από τα εκπληκτικά πράγματα που 

μπορούν να συμβούν όταν συνεργαζόμαστε: 

 

1998: Ο Sadhguru μαζί με 100 περίπου εθελοντές φύτεψαν 

6 εκατομμύρια σπόρους σε 22 μέρες για την αντιμετώπιση της 

απερήμωσης του εδάφους, γύρω από την πόλη Coimbatore της 

Νότιας Ινδίας. 

 

2004: Ο Sadhguru ξεκίνησε το Project Greenhands2. 70,000 

αγρότες στη Νότια Ινδία υιοθέτησαν την δενδροκαλλιέργεια. Πάνω 

από 30 εκατομμύρια δενδρύλλια έχουν φυτευτεί3. Μέσα στη δεκαετία 

που ακολούθησε αναπτύχθηκαν καλύτερα μοντέλα ανάπτυξης και 

δυνατοτήτων. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν σχέσεις με καίρια πρόσωπα και 

υπήρξαν θετικές ιστορίες από αγρότες. Χάρη σε αυτές τις επιτυχίες που 

διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα, δημιουργήθηκε θετικό κλίμα4. 

 
1. https://www.ishafoundation.org/component/option,com_newscomponent/Itemid,242/act,view/id,528/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=_nMRXV0xaPk&ab_channel=IshaFoundation 

3. https://isha.sadhguru.org/sg/en/blog/article/project-greenhands-people-behind-30-million-saplings 

4. https://www.youtube.com/watch?v=-1IVpmYqFfQ&list=PLzrPlq_txbZGJbUjjihFb-uunLnM-bxmJ&index=7&ab_ 

channel=IshaFoundation 

http://www.ishafoundation.org/component/option%2Ccom_newscomponent/Itemid%2C242/act%2Cview/id%2C528/
http://www.ishafoundation.org/component/option%2Ccom_newscomponent/Itemid%2C242/act%2Cview/id%2C528/
http://www.youtube.com/watch?v=_nMRXV0xaPk&ab_channel=IshaFoundation
http://www.youtube.com/watch?v=_nMRXV0xaPk&ab_channel=IshaFoundation
http://www.youtube.com/watch?v=_nMRXV0xaPk&ab_channel=IshaFoundation
http://www.youtube.com/watch?v=-1IVpmYqFfQ&list=PLzrPlq_txbZGJbUjjihFb-uunLnM-bxmJ&index=7&ab_
http://www.youtube.com/watch?v=-1IVpmYqFfQ&list=PLzrPlq_txbZGJbUjjihFb-uunLnM-bxmJ&index=7&ab_


 
 
 

 
 
 
 

 

2017: Αρκετά ποτάμια της Ινδίας είχαν 

σε μεγάλο βαθμό στερέψει. Οι αγρότες των 

γύρω περιοχών δυσκολεύονταν να παράξουν 

αρκετή σοδειά ώστε να επιβιώσουν. Πολλοί 

δεν τα κατάφεραν. 

 
Ο Sadhguru ξεκίνησε το Rally for Rivers1. 

Η καμπάνια κέρδισε την υποστήριξη 162 

εκατομμυρίων ανθρώπων2. 

 
Η σύσταση πολιτικής του Rally for Rivers 

για την αναζωογόνηση των ποταμών της 

Ινδίας παρουσιάστηκε στην Ινδική 

Κυβέρνηση και στη συνέχεια μετατράπηκε 

σε συμβουλευτική πολιτική. 

 

2019: Ο όγκος του ποταμού Cauvery 

στη Νότια Ινδία είχε μειωθεί κατά 40% 

τα προηγούμενα 40 χρόνια3. Ο Sadhguru 

ανταποκρίθηκε ξεκινώντας το Cauvery 

Calling. 

 
Το Cauvery Calling αποσκοπεί στο να 

βοηθήσει 5.2 εκατομμύρια αγρότες να 

φυτέψουν 2.42 δισεκατομμύρια δέντρα 

στην λεκάνη απορροής του ποταμού 

Cauvery μέσα σε διάστημα 12 ετών. Μέχρι 

στιγμής, 125,000 αγρότες έχουν φυτέψει 

62 εκατομμύρια   δέντρα,   κάνοντάς   το 

το Μεγαλύτερο Οικολογικό Κίνημα 

Παγκοσμίως που Πρωτοστατούν οι 

Αγρότες. 

 
 

Το 2022, από τη συμβολή αυτών των 

προσπαθειών, την επιστημονική κατανόηση, 

και την ευαισθητοποίηση του κόσμου 

δημιουργείται ένα νέο κίνημα, το Save Soil. 

 
 
 

1. https://isha.sadhguru.org/rally-for-rivers/ 

2. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/28938 

3. https://isha.sadhguru.org/rally-for-rivers/ourdyingrivers/cauvery/ 

 
 

 



Έκκληση για Δράση 

Θέλουμε ολόκληρος ο κόσμος να 
μιλάει για το χώμα για 100 μέρες… 

 

… από τις 21 Μαρτίου όταν ο Sadhguru θα ξεκινήσει από το Λονδίνο. 

Τα ΜΜΈ, κορυφαίοι πολιτικοί και influencers θα οδηγούν τη συζήτηση. 

 
Το Save Soil είναι κίνημα όλων μας και ευελπιστούμε 

να κινητοποιήσουμε και να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να πάρει 

το θέμα στα χέρια του και να αναλάβει δράση. 

 
 

 

Ας το κάνουμε πράξη. 
 
 

 

 

Η μεγαλύτερη οικολογική πρόκληση αυτή τη στιγμή 

είναι η υποβάθμιση του γόνιμου εδάφους. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσουμε ότι αν εξοντώσουμε το έδαφος, 

θα εξοντώσουμε τον πλανήτη. Όλα τα άλλα ζητήματα 

αποκτούν νόημα μόνο αν έχουμε τον πλανήτη.” 

 
Για να συζητήσουμε τρόπους που μπορείτε 

και ΕΣΕΙΣ να συμβάλλετε ενεργά παρακαλώ 

επισκεφθείτε: 

www.consciousplanet.org/join-the- 

movement-volunteer/ 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε 

μαζί μας στο: 

contact.gr@consciousplanet.org 

http://www.consciousplanet.org/join-the-movement-volunteer/
http://www.consciousplanet.org/join-the-movement-volunteer/
http://www.consciousplanet.org/join-the-movement-volunteer/
http://www.consciousplanet.org/join-the-movement-volunteer/
http://www.consciousplanet.org/join-the-movement-volunteer/
mailto:contact.gr@consciousplanet.org


Appendix  
 
 

 

 

Ο Sadhguru είναι κύριος ομιλητής στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών, είναι τακτικός συμμετέχων στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 

και ήταν ειδικός προσκεκλημένος στην πλατφόρμα TED. Πολλά ιδρύματα 

όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το House of Lords (Ηνωμένο Βασίλειο), 

το World Presidents’ Organization, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και της Οξφόρδης, 

η Google και η Microsoft φιλοξενούν τα προγράμματα και τις ομιλίες του. 

 

 
18εκ. συνδρομητές στο 

Youtube* 

 

250+ εκατομμύρια ώρες 

παρακολούθησης 

βίντεο**όλες οι γλώσσες 

 
 
 
 

5.2 εκατ.ακόλουθοι στο 

Facebook 

 
 
 

 
3.7 εκατ.ακόλουθοι στο 

Twitter 

 
 
 
 

6.6 εκατ.ακόλουθοι στο 

Instagram 

Επίσης, ο Sadhguru είναι η καθοδήγηση και έμπνευση πίσω από το 

Sadhguru Center for a Conscious Planet που ίδρυσε η Ιατρική Σχολή 

του Χάρβαρντ Beth Israel Deaconess Center. 

 

 
 

 

 

 
 
 

Ο Sadhguru έλαβε το Padma Vibhushan, τη δεύτερη υψηλότερη βράβευση 

πολιτών της Ινδίας, για το έργο του στην εξέλιξη και ανύψωση της ανθρώπινης 

συνείδησης τα τελευταία 40 χρόνια. Παράλληλα με τις περιβαλλοντικές 

πρωτοβουλίες, έχει ιδρύσει: 

Isha Foundation 

 11 εκατ. εθελοντές, 300 κέντρα παγκοσμίως 

 Καθεστώς ενεργού παρατηρητή στο UNCCD (Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης) 

στο COP14 (2019) 

 Μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) (2020) 

 Διαπίστευση από το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για 

το Περιβάλλον (UNEP) (2020) 

 Καθεστώς ενεργού παρατηρητή στη Συνέλευση των Ηνωμένων 

Έθνών για το Περιβάλλον (UNEA) του UNEP το (2020) 

 

Κοινωνικές Δραστηριότητες της Isha 

 Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε 11.3 εκατ. αγροτικού πληθυσμού 

 Εκπαίδευση σε πάνω από 9.000 μη προνομιούχους μαθητές των 

αγροτικών περιοχών 

 Ρόλος “ειδικού συμβούλου” στο Οικονομικό και 

Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. 

Yogi, visionary and two-time NY Times best-selling author, Sadhguru 

has touched over 1 billion people through his transformational yoga 

programmes and large-scale social outreach environmental projects. He is 

the World’s Most Watched Yogi with over 1 billion views on YouTube 

and 20M+ followers on social media. 

https://www.youtube.com/c/sadhguru
https://www.youtube.com/c/sadhguru
https://www.youtube.com/c/sadhguru
https://www.youtube.com/c/sadhguru
https://www.youtube.com/c/sadhguru
https://www.facebook.com/sadhguru
https://www.facebook.com/sadhguru
https://twitter.com/SadhguruJV
https://twitter.com/SadhguruJV
https://www.instagram.com/sadhguru/
https://www.instagram.com/sadhguru/
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