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Θα ικελα να ςυγχαρώ τουσ διοργανωτζσ αυτισ τθσ πολφμοχκθσ διαδικαςίασ, τον 

Γαςτρονόμο και τουσ ανκρώπουσ που τον διακονοφν, μζςα από τθν οποία 

διαδικαςία  αναδεικνφονται οι προςπάκειεσ των μεμονωμζνων ατόμων και των 

επιχειριςεων να προβάλουν με ςωςτό τρόπο τα προϊόντα κυρίωσ τθσ ελλθνικισ γθσ με 

ςεβαςμό ςτον ςυνάνκρωπο καταναλωτι.  

   

   Όταν το 1993 ανζλαβα μια ζρευνα για τα Ελλθνικά Επώνυμα Τοπικά Προϊόντα», που πιρε 

ςάρκα και οςτά το 2000 ςε μια τρίγλωςςθ ζκδοςθ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Προώκθςθσ 

Εξαγωγών, δθμιουργώντασ ταυτότθτεσ για 264 ελλθνικά τοπικά προϊόντα, πολλά από τα 

οποία ςιμερα είναι ΠΟΠ, αξιοποιώντασ προθγοφμενθ ζρευνά μου ςτο υλικό του Κζντρου 

Λαογραφίασ, ιταν θ περίοδοσ που είχαν ξεκινιςει δειλά οι πρώτεσ ατομικζσ και 

εταιρικζσ  προςπάκειεσ  για τθν αξιοποίθςθ του κθςαυροφ τθσ ελλθνικισ γθσ, αλλά και οι 

ανθςυχίεσ για τθν κατάχρθςθ τθσ γεωργικισ βιοτεχνολογίασ με τθν εξαφάνιςθ των τοπικών 

ποικιλιών και τθν αλόγιςτθ χριςθ φυτοφαρμάκων και λιπαςμάτων. 

 

Με δεδομζνο ότι ςιμερα, ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΟΗΕ, καλλιεργοφνται ςτον κόςμο 

μόνον το 10% των παραδοςιακών ποικιλιών που καλλιεργοφνταν πριν από 100 χρόνια, 

γεγονόσ καταςτροφικό για τθν βιοποικιλότθτα, θ προςπάκεια να διατθρθκεί ενεργό αυτό 

το 10% που ζχει απομείνει, οφείλουμε να είναι εντατικι και ςυντονιςμζνθ. Οπωςδιποτε 

μζροσ των πολφτιμων ςπόρων άγριων και καλλιεργουμζνων ςυγγενών φυτών ζχουν 

διαςωκεί ςε τράπεηεσ γενετικοφ υλικοφ αγροτικών ιδρυμάτων του ελλθνικοφ δθμοςίου και 

ιδιωτικών φορζων και βεβαίωσ ςτθν παγκόςμια τράπεηα ςπόρων ςτο νθςί Σπιτς-μπζργκεν 

του νορβθγικοφ αρχιπελάγουσ Σβάλ-μπαντ που από το 2008 ςυντθρεί γενετικό υλικό από 

κάκε γνωςτό είδοσ φυτοφ τθσ γθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι αν ποτζ επζλκει μια αντίςτοιχθ με τον 

βιβλικό κατακλυςμό ι του Δευκαλίωνα καταςτροφι ςτον πλανιτθ Γθ θ κιβωτόσ κα 

διαςώςει το γενετικό υλικό για τθν επόμενθ μζρα. Ωςτόςο, αυτι θ καταςτροφι αργι ςτθν 

αρχι και τώρα με γοργό ρυκμό απειλεί τθ βιοποικιλότθτα του πλανιτθ, πριν από κάκε 

κατακλυςμό. Τα τελευταία πενιντα χρόνια οι νζεσ βελτιωμζνεσ ποικιλίεσ που αρχικά 

δθμιουργι-κθκαν από επιςτθμονικά κρατικά ιδρφματα, πρώτα απ’ όλα για λόγουσ 

αποδοτικότθτασ τθσ γεωργίασ, ζχουν εκτοπίςει ςε παγ-κόςμιο επίπεδο τισ εγκλιματιςμζνεσ 

και ανκεκτικζσ ςτισ ιδιαίτε-ρεσ ςυνκικεσ τοπικζσ ποικιλίεσ. Η ποςοτικι παραγωγι και το 

πολφ καλά οργανωμζνο μάρκετιγκ λειτοφργθςαν καταλυτικά απζναντι ςτθν  ποιότθτα με 

αποτζλεςμα να εξαφανιςτοφν οι ποικιλίεσ που καλλιεργοφνταν από παλιά ςε κάκε περιοχι. 

Τα λιπάςματα και τα φυτοφάρμακα αφξθςαν τθν ποςότθτα και τθν εμφάνιςθ των 

προϊόντων αλλά τα υποβάκμιςαν ποιοτικά και τα κατζςτθςαν επικίνδυνα για τθν υγεία. 

Στθν πατρίδα μασ οι τοπικζσ ποικιλίεσ διαμορφωμζνεσ από τισ ιδιαίτερεσ κλιματικζσ, 

γεωγραφικζσ, εδαφικζσ ςυνκικεσ διαςώκθκαν μζχρι πρόςφατα και κα μποροφςαν να 

ξαναδώςουν γεφςθ ςτα αγροτικά μασ προϊόντα και να υποςτθρίξουν τθν επάνοδο ςτθν 

γεωργικι και κτθνοτροφικι απαςχόλθςθ νζων.  



 

Οι τράπεηεσ ςπόρων είναι, όπωσ ςωςτά ζχει τονιςτεί, απα-ραίτθτοσ ςυμπλθρωματικόσ 

τρόποσ προςταςίασ τθσ βιοποικιλό-τθτασ, ςε καμία περίπτωςθ δεν αντικακιςτά τθν 

καλλιζργεια ςτον αγρό, όπου ο γεωργόσ ζχει τον πρώτο λόγο, όπωσ ςυνζβαι-νε ανζκακεν. 

Στον ελλθνικό αγροτικό χώρο, όπωσ διαςώηει θ λαογραφικι ζρευνα, ο γεωργόσ απζδιδε 

μεγάλθ ςθμαςία ςτθν επιλογι, εξαςφάλιςθ και ςυντιρθςθ γενετικοφ υλικοφ, ςπόρων 

δθλαδι και φυτών, όπωσ και αναπαραγωγικών ηώων. Ο ςπόροσ για τθν επόμενθ 

χρονιά  ιταν το πρώτο μζλθμά του. 

 

Ζτςι για παράδειγμα ςτα δθμθτριακά θ επιλογι του ςπόρου γινόνταν ςτο χωράφι, όπου 

ζμπειροι ςυγκζντρωναν προςεκτικά τα καλφτερα ςτάχυα, τα οποία δεν αλώνιηαν, για να μθ 

χτυπθκοφν, αλλά ζτριβαν με τα χζρια. Τα ςυντθροφςαν ςε ειδικό χώρο με φφλλα ςυκιάσ για 

τα ζντομα. Το ίδιο γινόταν με τα όςπρια, ενώ για τα λαχανικά επιλζγονταν οι καλφτεροι 

καρποί για ςπορίτεσ και αφινονταν να ωριμάςουν πάνω ςτο φυτό.  Η επιςτροφι ςτισ 

τοπικζσ ποικιλίεσ είναι βεβαίωσ δφςκολθ. Όμωσ είναι μονόδρομοσ πλζον ςε ζναν κόςμο, ο 

οποίοσ δεν αντζχει τουσ νεωτεριςμοφσ ςτα κζματα αξιοποίθςθσ των φυςικών πόρων. 

Η ςυμβολι του Πελίτθ, ζνα όραμα του εμπνευςτι του Παναγιώτθ Σαϊνατοφδθ κι όςων το 

ενςτερνίςτθκαν, εδώ και 20 χρόνια, είναι ςθμαντικι, κυ-ρίωσ γιατί δεν εξαντλείται ςτθν 

δθμιουργία μιασ πλοφςιασ και διαρκώσ εμπλου-τιηόμενθσ τράπεηασ γενετικοφ υλικοφ. Η 

ενθμζρωςθ του κοινοφ, με όλα τα προσ-φορα μζςα για το πρόβλθμα και οι προτεινόμενεσ 

λφςεισ μζςα από τθν ανταλ-λαγι γενετικοφ υλικοφ, αποτελεί τθν ουςιαςτικι ςυμβολι του 

ςτθν αποτροπι εξαφάνιςθσ  παραδοςιακών τοπικών ποικιλιών, ςτθν ενκάρρυνςθ νζων 

κυρίωσ αγροτών να αςχολθκοφν ςυςτθματικότερα με τισ καλλιζργειζσ τουσ και γενικά ςτθν 

διάςωςθ  ςθμαντικοφ γενετικοφ  κεφαλαίου για τισ επόμενεσ γενιζσ. 

Συγχαρθτιρια κερμά για τθν πρωτοβουλία, τισ προςπάκειεσ και τθν ςθμαντικι προςφορά 

ςτθν βιοποικιλότθτα, τθ φυςικι κλθρονομιά τθσ πατρίδασ μασ. 


