
Τις τελευταίες δεκαετίες οι άνθρωποι εισβάλλουν στο φυσικό 
περιβάλλον όλο και πιο έντονα, γεγονός που οδηγεί σε κλιμα-
κούμενα επίπεδα επαφής μεταξύ ανθρώπων, ζώων εκτροφής 
και άγριας ζωής. Ως αποτέλεσμα, η συχνότητα και το πλήθος 
των νέων ζωονόσων, που ξεκινούν από τα ζώα και μεταδίδονται 
στον άνθρωπο, έχει αυξηθεί δραστικά τον τελευταίο αιώνα. 
Κάθε χρόνο αναδύονται περίπου 3-4 νέες ζωονόσοι. Πρόκειται 
για νέες ασθένειες που δυνητικά αποτελούν σοβαρή απειλή για 
την ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας θανατηφόρες επιδημίες 
όπως το HIV/AIDS, το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο 
(SARS) και, πιο πρόσφατα, το COVID-19.

Η αυξανόμενη εμφάνιση ζωονόσων συνδέεται με δύο ευρύτε-
ρους περιβαλλοντικούς κινδύνους:

 ● 	Εξαιτίας	των	μη	βιώσιμων	διατροφικών	συστημάτων,	
η	μεγάλης	κλίμακας	μετατροπή	γης	σε	καλλιέργειες	
αυξάνει	τις	αλληλεπιδράσεις	μεταξύ	άγριας	ζωής,	
ζώων	εκτροφής	και	ανθρώπων.	Η αλλαγή χρήσης γης 
καταστρέφει και κατακερματίζει δάση και άλλους φυσι-
κούς οικότοπους ανά τον κόσμο, και οδηγεί σε υψηλότερα 
επίπεδα επαφής μεταξύ άγριας ζωής, ζώων εκτροφής και 
ανθρώπων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα επιδεινωθεί 
καθώς η πρόκληση της εξασφάλισης τροφής για τον αυξανό-
μενο ανθρώπινο πληθυσμό διογκώνεται και οι διατροφικές 
συνήθειες αλλάζουν.

 ● 	Τα	χαμηλά	επίπεδα	των	προτύπων	διατροφικής	ασφά-
λειας,	που	επιτρέπουν	την	εμπορία	και	κατανάλωση	
ειδών	υψηλού	κινδύνου,	αυξάνουν	την	έκθεση	του	
ανθρώπου	σε	παθογόνα	των	ζώων.	Παγκοσμίως, η ζήτη-
ση για κρέας από είδη άγριας ζωής αυξάνεται, είτε ως έδεσμα 
είτε ως είδος βασικό είδος διατροφής, γεγονός που οδηγεί σε 
αυξημένη προσφορά και ζήτηση και, αυξάνοντας τις πιθα-

νότητες έκθεσης σε ασθένειες μέσα από υψηλού κινδύνου 
πρακτικές παραγωγής, μεταποίησης και προετοιμασίας.

 ● Ο	κίνδυνος	να	εμφανιστεί	μια	νέα	ζωονόσος	στο	
μέλλον	είναι	υψηλότερη	από	ποτέ,	κάτι	που	μπορεί	
να	επιφέρει	χάος	στην	υγεία,	τις	οικονομίες	και	την	
παγκόσμια	ασφάλεια.	Η κρίση του COVID-19 είναι ένα 
παράδειγμα του καταστροφικού κόστους των παγκόσμιων 
πανδημιών. Μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2019 και του Μαΐου 
του 2020, πάνω από 370.000 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες 
που σχετίζονται με τον COVID-19 σε περισσότερες από 
200 χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/3 περίπου των 
ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από ένοπλες 
συγκρούσεις ή τρομοκρατικές ενέργειες. Ο οικονομικός 
αντίκτυπος εκτιμάται μεταξύ 2,4 και 8,8 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων σε απολεσθείσα παραγωγή, ποσό τριπλάσιο από 
το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου. Σχεδόν το μισό εργατικό 
δυναμικό διεθνώς κινδυνεύει να χάσει τα προς το ζην, ενώ οι 
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες επηρεάζουν δυσανά-
λογα ήδη περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως είναι οι γυναί-
κες και οι αυτόχθονες λαοί. Οι δραματικές αλλαγές λόγω 
του COVID-19 απειλούν επίσης την παγκόσμια διατροφική 
ασφάλεια, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι ο αριθμός των 
ανθρώπων που απειλούνται από ακραία πείνα θα μπορούσε 
να αυξηθεί από τα 135 εκατομμύρια στα 265 εκατομμύρια 
μέχρι το τέλος του 2020. Επιπλέον, ο COVID-19 μπορεί να 
επηρεάσει την παγκόσμια σταθερότητα, με τις εντάσεις να 
κλιμακώνονται σε ήδη «εύφλεκτες» περιοχές και οι γεωπο-
λιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών να εκτιμάται ότι θα 
ενταθούν. Πέρα από αυτό το ήδη δυσβάσταχτο κόστος, οι 
ίδιες αιτίες που ενισχύουν τον κίνδυνο πανδημιών επιδεινώ-
νουν επίσης την τρέχουσα πλανητική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης σε επίπεδο απώλειας φύσης και κλιματικής αλλα-
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Νέες ζωονόσοι αναδύονται με ανησυχητικούς ρυθμούς, οι οποίοι οφείλονται
στην τραυματισμένη σχέση της ανθρωπότητας με τη φύση.



γής, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των σημερινών αλλά και 
των μελλοντικών γενεών.

 ● Η	κρίση	του	COVID-19	καταδεικνύει	ότι	χρειάζονται	
συστημικές	αλλαγές	για	να	αντιμετωπιστούν	οι	αιτίες	
των	πανδημιών. Μέχρι σήμερα, οι προσπάθειες ενίσχυ-
σης της βιωσιμότητας των διατροφικών συστημάτων, με 
ενέργειες κατά της αποψίλωσης των δασών και της αλλαγής 
χρήσεων γης, καθώς και μέσα από την αντιμετώπιση της 
διακίνησης και κατανάλωσης ειδών υψηλού κινδύνου, έχουν 
φέρει κάποια αποτελέσματα. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις 
δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους και κάποιες κυβερνήσεις είτε 
δεν έχουν θεσμοθετήσει, είτε έχουν αποτύχει να εφαρμό-
σουν τη σχετική νομοθεσία. Η πανδημία έδειξε ότι, είτε 
πρόκειται για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημά-
των ή για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων, οι λύσεις 
πρέπει να αναγνωρίζουν τη βαθιά αλληλεπίδραση των 
διαφορετικών συστημάτων. Η κρίση κατέδειξε την αποτε-
λεσματικότητα του παγκόσμιου συντονισμού αναφορικά με 
την προώθηση συστημικών αλλαγών, με άνευ προηγουμέ-
νου αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι 
άνθρωποι – από τον σεβασμό της κοινωνικής αποστασιο-
ποίησης έως, σε κάποιες χώρες, την προσφορά εθελοντικής 
εργασίας από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. Κατά συνέπεια, σήμερα υπάρχει 
μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία ώστε να εργαστούμε μαζί 
για την αντιμετώπιση των μη βιώσιμων πιέσεων που δέχεται 
το περιβάλλον.

Τώρα	είναι	η	στιγμή	για	μια	μεταρρυθμιστική	δράση,	
προκειμένου	να	προστατευτούν	τα	φυσικά	οικοσυστήμα-
τα	προκειμένου	να	μειωθεί	ο	κίνδυνος	μελλοντικών	παν-
δημιών	και	να	οικοδομήσουμε	κοινωνίες	φιλικές	προς	τη	
φύση,	κλιματικά	ουδέτερες,	βιώσιμες	και	δίκαιες.	

Μια συλλογική απάντηση στην κρίση πρέπει να προστατεύει τη 
φύση μέσω:

• Της δέσμευσης των κυβερνήσεων σε μια Νέα Συμφωνία 
για τη Φύση και τον Άνθρωπο, ώστε να αναλάβουν αξιό-
πιστες δράσεις που θα ανασχέσουν και θα αντιστρέψουν 
την απώλεια βιοποικιλότητας, θέτοντας τη φύση σε ένα 
μονοπάτι ανάκαμψης έως το 2030, προς όφελος όλων των 
ανθρώπων και του πλανήτη.

• Της άμεσης διακοπής της παράνομης, ανεξέλεγκτης και 
υψηλού κινδύνου εμπορίας και κατανάλωσης ειδών άγριας 
ζωής, και της εφαρμογής υγειονομικών πρακτικών και 
πρακτικών ασφαλείας στις αγορές και στα σημεία πώλησης 
και κατανάλωσης.

• Της διακοπής της μετατροπής της γης, της αποψίλωσης των 
δασών και του κατακερματισμού των φυσικών οικοσυ-
στημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατροφή του 
αυξανόμενου πληθυσμού.

• Της οικοδόμησης μιας νέας σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύ-
σης μέσα από μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομική ανάκαμψη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΝΕΩΝ ΖΩΟΝΟΣΩΝ

1

Μη βιώσιµα διατροφικά
συστήµατα
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Περιβαλλοντικός κίνδυνος Ανθρώπινη δραστηριότητα Αποτέλεσµα Συνέπειες

Παράνοµη και υψηλού κινδύνου
εµπορία και κατανάλωση άγριας 
ζωής  

• Κατανάλωση κρέατος 
από είδη άγριας ζωής, ως είδος 
πολυτελείας ή ως εναλλακτική 
πηγή ζωικής πρωτεΐνης

• Μη ασφαλείς και ανθυγιεινές 
πρακτικές εµπορίου

• Αυξηµένη 
έκθεση 
σε ζωικής 
προέλευσης 
παθογόνα κατά 
την αλληλεπίδραση 
µεταξύ φύσης, 
ανθρώπων 
και ζώων 
εκτροφής

• Αυξηµένη 
ευπάθεια 
σε ζωικής 
προέλευσης 
παθογόνα

• Αυξημένος 
κίνδυνος 
εμφάνισης 
νέων ζωονόσων

• Ευρύτερες 
αρνητικές 
περιβαλλοντικές 
συνέπειες, 
συμπεριλαμβα-
νομένης 
της κλιματικής 
αλλαγής και 
της απώλειας 
βιοποικιλότητας

• Αλλαγή χρήσης γης 
για καλλιέργειες

• Κατακερµατισµός οικοτόπων

• Εντατικοποίηση αγροτικής 
παραγωγής
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Η	τραυματισμένη	σχέση	της	ανθρωπότητας	με	τη	φύση	
συνεπάγεται	κόστος. Το κόστος αυτό αποκαλύπτεται με τραγικούς 
τρόπους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας του COVID-19: 
από τις αυξανόμενες απώλειες ζωών και τον ανείπωτο πόνο των 
οικογενειών τους, έως το παγκόσμιο οικονομικό σοκ που καταστρέφει 
θέσεις εργασίας και μέσα επιβίωσης. Όσο περισσότερο συνεχίζεται 
η κρίση, τόσο μεγαλύτερη καθίσταται η απειλή για την παγκόσμια 
ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα. Ωστόσο, υπάρχει μια πραγματική 
ευκαιρία εν μέσω αυτής της τραγωδίας να επουλώσουμε τη σχέση μας 
με τη φύση και να περιορίσουμε τον κίνδυνο μελλοντικών πανδημιών.

Νέες	ζωονόσοι	αναδύονται	με	ανησυχητικό	ρυθμό. H 
υγειονομική κρίση του COVID-19 καταδεικνύει τον τρόπο με 
τον οποίο άνθρωποι και φύση αλληλοσυνδέονται, αλλά και τον 
τρόπο με τον οποίο ο αρνητικός μας αντίκτυπος στον φυσικό 
κόσμο αυξάνει τις τον κίνδυνο μελλοντικών πανδημιών. Όσο 
συνεχίζεται η εκμετάλλευση ειδών υψηλού κινδύνου και η κατα-
πάτηση του φυσικού περιβάλλοντος, ο κίνδυνος αυξάνεται. Στον 
ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο/ενιαίο/ συνδεδεμένο κόσμο 

μας, η πιθανότητα μια νέα ασθένεια να εξελιχθεί σε παγκόσμια 
πανδημία είναι μεγαλύτερη από ποτέ, με σοβαρές συνέπειες για 
την υγεία μας, τις οικονομίες και τα οικοσυστήματα. 

Αυτή	είναι	μια	καθοριστική	στιγμή	για	να	χτίσουμε	ένα	
ασφαλέστερο	μέλλον	για	τους	ανθρώπους	και	τον	πλανή-
τη. Η μελέτη COVID-19: Επείγον Κάλεσμα για την Προστασία του 
Ανθρώπου και της Φύσης δείχνει ότι οι κύριες αιτίες για την εμφάνιση 
νέων ζωονόσων είναι οι αλλαγές χρήσεις γης, η επέκταση και εντατι-
κοποίηση της γεωργίας και της ζωικής παραγωγής και η κατανάλωση 
υψηλού κινδύνου ειδών άγριας ζωής. Το WWF παροτρύνει τις κυβερ-
νήσεις, τις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες/ιδιώτες να αντιμετω-
πίσουν αυτές τις αιτίες/δρώσες δυνάμεις και έτσι να δημιουργήσουν 
έναν πιο υγιή κόσμο για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Παρόλο	που	δε	μπορούμε	πάντα	να	προβλέπουμε	και	να	
αποτρέπουμε	τέτοιες	ασθένειες,	μπορούμε	να	δράσουμε	για	
να	επουλώσουμε	την	τραυματισμένη	σχέση	μας	με	τη	φύση	
και	να	μειώσουμε	τον	κίνδυνο	μελλοντικών	πανδημιών.
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ΤΟ WWF ΚΑΛΕΙ ΟΛΕΣ  
ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ:

 ●  Να βάλουν τέλος στο υψηλού κινδύνου 
εμπόριο άγριας ζωής και να ενισχύσουν τους 
μηχανισμούς ελέγχου ώστε να αντιμετωπι-
στεί η παράνομη εμπορία άγριας ζωής.

 ●  Να υιοθετήσουν και να επιβάλουν ένα νέο 
θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές για την εξάλει-
ψη της αποψίλωσης των δασών και της αλλοί-
ωσής τους από τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

 ●  Να δεσμεύσουν και να παράσχουν επαρκείς 
οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή ενός 
φιλόδοξου Παγκόσμιου Πλαισίου για τη 
Βιοποικιλότητα για μετά το 2020.

 ● Να δεσμευτούν σε μια Νέα Συμφωνία για 
τη Φύση και τον Άνθρωπο, η οποία βάζει τη 
φύση σε έναν δρόμο ανάκαμψης προς όφε-
λος όλων των ανθρώπων και του πλανήτη, 
με τρεις στόχους:
• Την προστασία και αποκατάσταση των 

φυσικών οικοτόπων
• Την προστασία της ποικιλίας της ζωής
• Τη μείωση κατά 50% του αποτυπώματος 

της κατανάλωσης και παραγωγής.
 ●  Να υιοθετήσουν μια προσέγγιση «Ενιαίας 
Υγείας» -συνδέοντας την υγεία των ανθρώ-
πων, των ζώων και του κοινού μας περιβάλλο-
ντος- στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων 
για την άγρια ζωή και τις αλλαγές χρήσης γης.

 ●  Να σχεδιάσουν πακέτα οικονομικής ανά-
καμψης για τη μετά-COVID εποχή, τα οποία 
διασφαλίζουν μια «πράσινη» και δίκαιη 
μετάβαση και διευκολύνουν την ενίσχυση 
των επενδύσεων σε βιώσιμα και ανθεκτικά 

επιχειρηματικά μοντέλα.
 ●  Να προσφέρουν στήριξη σε ευάλωτες κοινό-
τητες ώστε να προστατέψουν τη διατροφική 
τους ασφάλεια και τον τρόπο ζωής τους με 
βιώσιμους και ανθεκτικούς τρόπους, συ-
μπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών επί της 
γης και των υδάτινων πόρων τους. 

ΤΟ WWF ΚΑΛΕΙ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ:

 ●  Να εφαρμόσουν και να ενισχύσουν όλα τα 
εθελοντικής μορφής περιβαλλοντικά μέτρα 
κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση.

 ●  Να προβούν σε αποτελεσματικές δρά-
σεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των εφοδιαστικών αλυ-
σίδων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της βιώσιμης παραγωγής, 
της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας των 
προμηθευτών και της ενθάρρυνσης των 
καταναλωτών προς την κατεύθυνση των 
βιώσιμων διατροφικών επιλογών.

 ●  Να υποστηρίξουν πολιτικές και νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν ότι το 
σύνολο της παραγωγής και κατανάλωσης 
αγροτικών προϊόντων προστατεύει τα δάση 
από την αποψίλωση και τα φυσικά οικοσυ-
στήματα από τη μετατροπή.

 ●  Να ενσωματώσουν την προσέγγιση της «Ενι-
αίας Υγείας» σε όλες τις επιχειρηματικές και 
χρηματοδοτικές αποφάσεις, ειδικά απέναντι σε 
κινδύνους που απειλούν την παγκόσμια υγεία.

 ●  Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν και-
νοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
και λύσεις με θετικά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά αποτελέσματα.

ΤΟ WWF ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:

 ●  Να υποστηρίξουν τις ευάλωτες κοινότητες 
που επηρεάζονται άμεσα από την κρίση και 
από τις περιβαλλοντικές αιτίες της, διασφα-
λίζοντας ότι αντιπροσωπεύονται επαρκώς 
στις προσπάθειες ανάκαμψης.

 ●  Να εργαστούν μαζί με τις κυβερνήσεις και τις 
επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν βιώσιμες 
λύσεις που μειώνουν την παράνομη και 
υψηλού κινδύνου εμπορία άγριας ζωής και να 
μετασχηματίσουν τα διατροφικά συστήματα.

 ●  Να ενισχύσουν τη λογοδοσία των διεθνών 
θεσμών, κυβερνήσεων και επιχειρηματικών 
κλάδων που αποτυγχάνουν να αναλάβουν 
δράση στον απόηχο της κρίσης.

ΤΟ WWF ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
 ●  Να έρθουν σε επαφή με τους βουλευτές για 
να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις θα δε-
σμευτούν σε μια Νέα Συμφωνία για τη Φύση 
και τον Άνθρωπο, θα αναλάβουν δράση για 
την προστασία των φυσικών οικοσυστημά-
των και θα ενισχύσουν τις περιβαλλοντικές 
και κλιματικές δεσμεύσεις τους.

 ●  Να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν 
ηγετικό ρόλο, μειώνοντας τις αρνητικές τους 
επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον.

 ●  Να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες επιλογές στις δι-
ατροφικές και καταναλωτικές τους συνήθειες.


