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Αυτό φαντάζομαι ότι θα λένε τα παιδιά έχοντας 
στο νου τους το πυρηνικό «ατύχημα» της Ιαπωνίας. 
Τις πρωτιές στην «ανάπτυξη» τις κερδίζουν οι χώρες, 
χωρίς να μας ρωτήσουν. Και καλά αν έχουμε «φάει 
τα ψωμιά μας».  Η νέα γενιά; Από θαυμασμό για 

την εργατικότητα και την πειθαρχία των Ιαπώνων, 
γυρίσαμε στην κατάρα. Πριν από 35 χρόνια περίπου 
θυμάμαι στο κόκκινο και κίτρινο αυτοκόλλητο ένα 
από τα πρώτα οικολογικά μηνύματα «Πυρηνική 
Ενέργεια; Όχι ευχαριστώ».                  Άννα Κ-Μ

«Φοβάμαι γι’ αυτά που θα γίνουν για μένα, χωρίς εμένα…»
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Της Εύας Ρέντζου (*)

 O Jean Dubuffet, ένας 
από τους σπουδαιότερους 
μεταπολεμικούς Γάλλους 
καλλιτέχνες, έλεγε: «Η τέχνη 
βρίσκεται εκεί όπου δεν την 
περιμένεις, δεν την σκέφτεσαι 
και δεν λες το όνομά της… 
Σε όσους δημιουργούν 
υπακούοντας στον εσωτερικό 
τους κόσμο αγνοώντας την 
κλασική τέχνη ή την τέχνη 
της μόδας και των γκαλερί. 
Στους περιθωριακούς, τους 
σχιζοφρενείς, τα παιδιά, και 
τους αυτοδίδακτους, που 
χρησιμοποιούν υλικά, θέματα 
και ρυθμούς έξω από τα 
συνηθισμένα…»

Ο Νοέμβριος λοιπόν που μας 
πέρασε, ανήκε σ’ ένα «κομμάτι» 
εκείνων που ο Dubuffet τους 
αναγνωρίζει αυτή τη βαθιά 
γνησιότητα της δημιουργικής 
τους πράξης, τα παιδιά. Σ’ 
εκείνους, δηλαδή, που μπορούν 
να αποτυπώσουν πιο ειλικρινά 
από κάθε άλλον, τη φύση και την 
εικόνα της.
Δέντρα, φυλλώματα, κλαδιά, 
πουλιά, κοχύλια και κάθε είδους 
θησαυροί του φυσικού στοιχείου 
που μας περιτριγυρίζει, 
καταγράφηκαν στην πιο 
ουσιαστική και περιεκτική 
τους εκδοχή. Η ζωγραφική 
των παιδιών μοιάζει στα μάτια 
κάποιων «απλοϊκή», όμως 
τα παιδιά αυτό που κάνουν 
στην πραγματικότητα είναι να 
«πετούν» το «περιττό» και να 
συμπυκνώνουν ολόκληρη την 
ουσία της οργανικής ενότητας 
του εξωτερικού κόσμου στο 
χαρτί τους, χωρίς την ανάγκη της 
μετουσίωσης και της υπέρβασης 
της πραγματικότητας.
Τα παιδιά βίωσαν και έφτιαξαν, 
διατηρώντας ολοκληρωτικά 

την ενάργεια της σχέσης δύο 
μερών που συστήνονται και 
ανασυστήνονται διαρκώς. 
Του ανθρώπου και της φύσης. 
Σε κάθε ίχνος που αφήνει το 
χρώμα στην επιφάνεια του 
έργου τους, κρύβεται μια 
αντιληπτική ικανότητα που 
αποκαλύπτεται στο θεατή, και 
ιδιαίτερα σ’ εκείνον το θεατή με 
το πιο «γυμνασμένο» μάτι, την 
αρχέγονη όψη της φύσης όταν ο 
άνθρωπος την πρωτοαντίκρισε.
Οι εικόνες που δημιούργησαν τα 
παιδιά μέσα σ’ αυτά τα τέσσερα 
φθινοπωρινά (αλλά ευτυχώς 
και με πολλές δόσεις άνοιξης!) 
Σάββατα, μας καλούν να 
ξαναδιαβάσουμε τον κόσμο και 
να επανεισχωρήσουμε σ’ αυτόν, 
ως αυθεντικά δημιουργήματά 
του πια, απαλλαγμένοι από τα 
στοιχεία που μας αποξενώνουν.
Ο σπουδαίος κήπος του 
Μουσείου, αλλά και τα ίδια 

τα εκθέματά του, ήταν τα 
«μοντέλα» των μικρών φίλων 
για να ξαναγράψουν μια ιστορία 
που έχει ειπωθεί πολλές φορές 
στο παρελθόν, λέγεται και θα 
ξαναλέγεται όσο υπάρχουμε. 
Το κεφάλι ενός κότσυφα 
αναδημιουργείται δίχως 
την τεχνική δεξιότητα μιας 
νατουραλιστικής απόδοσης, 
όμως μας μαρτυρά με μια 
ιδιαίτερη σιγουριά πως μόνο για 
κοτσύφι πρόκειται και για τίποτε 
άλλο. Τα κλαδιά αναπτύσσονται 
μ’ έναν τρόπο σαν να πρόκειται 
για την υπόδειξη μιας διαδρομής, 
που οδηγεί σε μια αλήθεια 

ξεχασμένη. Κοχύλια, πουλιά και 
δέντρα μας ξανασυστήνονται 
με μια «παράδοξη», πέραν 
του συμβατικού, ανατομία και 
απεικόνιση, που τους εμφυσά 
εκ νέου ζωή. Η αποτύπωση των 
παιδιών στο χαρτί τους, ήταν για 
άλλη μια φορά, η αποτύπωση 
της πιο έντιμης ματιάς στον 
κόσμο…
Σε μια οριζόντια παράταξη των 
έργων αυτών, δημιουργείται μια 
γλώσσα συμβόλων, σχημάτων 
και νοημάτων που μοιάζει  να 
αφηγείται τη δράση ενός ιερού 
επεισοδίου, διαμορφώνοντας 
χαρακτήρες τόσο πρωτογενείς, 
που την κάνουν να φαντάζει 
σαν μια γλώσσα αυθύπαρκτη, 
που έστεκε εκεί πάντα, πριν 
από εμάς. Τα περιγράμματα  
πάλλονται και δονούνται σε 
ρυθμούς τέτοιους σαν να 
καταγράφουν τους παλμούς της 
γης σε κάθε ίχνος του μολυβιού. 
Η αποτύπωση των παιδιών στο 
χαρτί τους, ήταν για άλλη μια 
φορά, η αποτύπωση της πιο 
έντιμης ματιάς στον κόσμο…  
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(*) Η Εύα Ρέντζου είναι ζωγράφος  
της Α.Σ.Κ.Τ. με ειδική γνώση  
στη διδασκαλία της τέχνης.
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Εργαστήρια «Ζωγραφίζοντας τη φύση»
της Δέσποινας Γκίνη (*)

Βρεθήκαμε λοιπόν μαζί, τα τέσσερα 
Σάββατα του Νοέμβρη για να κάνουμε 
τι άλλο, αυτό που ξέρουμε από παιδιά 
πιο καλά, να ΖΩΓΡΑΦΙΣΟΥΜΕ! 
Πινέλα, τέμπερες, νερομπογιές, σκόνες, 
χώμα για φυσικό καφέ, απλώθηκαν 
μπροστά μας για να σχηματίσουν  
μαζί με φρούτα, φύλλα,  
κουκουνάρια και πουλιά,  
τον πιο πλούσιο και ζωντανό πίνακα!

Η πρώτη συνάντηση, έγινε στις 6/11/10. Η 
αίθουσα περίμενε τα παιδιά από νωρίς με 
καλάθια εφοδιασμένα με τα «θέματα» της 
ημέρας που σήμερα ήταν τα φύλλα, οι καρποί 
και τα αειθαλή του φθινοπώρου. Μετά τον 
κύκλο γνωριμίας, κάτσαμε στις μεγάλες 
μαξιλάρες για να  θαυμάσουμε αλλά και να 
σχολιάσουμε έργα σύγχρονων ζωγράφων, 
καθώς και τη σχέση του ανθρώπου με την τέχνη 
ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Τα παιδιά 
ανταποκρίθηκαν με εύστοχες παρατηρήσεις 
και χιούμορ σ’ αυτό το σύντομο ταξίδι στο 
χρόνο... Η μέρα μας τελείωσε στον κήπο του 
Μουσείου. Με αφετηρία μια χαρουπιά, οι μικροί 
δημιουργοί άφησαν την “πράσινη σφραγίδα” 
τους στο χαρτί αλλά και στην αυλή μας 
ζωγραφίζοντας με κιμωλίες εδάφους!
Επόμενο ραντεβού στις 13/11/10. Ξεκινήσαμε 
με προβολές για τα πράσινα της Μεσογείου 
και της υπόλοιπης Ευρώπης αλλά και με μια 
προσπάθεια κατανόησης των καλλιτεχνικών 

ρευμάτων. Στη συνέχεια, πειραματιστήκαμε 
με αποχρώσεις και μυρωδιές από “Τα Κίτρινα, 
τα Πράσινα, τα Κόκκινα”. Ο καιρός αυτή τη 
φορά δε μας επέτρεψε να απολαύσουμε τον 
κήπο και έτσι η μέρα μας ολοκληρώθηκε 
στο υδροβιολογικό τμήμα του Μουσείου για 
«υδάτινες» και «υποβρύχιες» δημιουργίες!
Στις 20/11/10, βρεθήκαμε ξανά, με πιο τολμηρές 
αναζητήσεις: Θέμα: «Τα Ζώα». Παρατήρηση, 
αφαιρετική διάθεση και σβελτάδα είναι τα 
εργαλεία ενός μικρού σκιτσογράφου. Άνθρωπος, 
χρώμα και τοπίο, οι εικόνες που επιλέχθηκαν για 
να μας ταξιδέψουν. Αργότερα οι «καλλιτέχνες» 
μας διάλεξαν να ζωγραφίσουν πουλιά του 
ελλαδικού χώρου και δημιούργησαν τη δική τους 
Lαnd Αrt στον κήπο.  
Στις 27/11/10 έγινε η τελευταία συνάντηση. 
Προβολή με τίτλο: “Η επιρροή της Φύσης 
στην καθημερινότητά μας”, ολοκλήρωσε 
τη θεωρητική προσέγγιση και άφησε στα 
παιδιά την τελευταία λέξη! Η δημιουργία 
ομαδικού έργου, ήταν ο στόχος αυτής της 
ημέρας.  Στο σχήμα της σπείρας, τα παιδιά 
αποτύπωσαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
των τεσσάρων συναντήσεων, με έμπνευση 
πάντα από τη φύση. Το έργο αυτό (βλέπε 
εξώφυλλο), βρίσκεται έξω από το φουαγιέ 
του Αμφιθεάτρου του Κέντρου ΓΑΙΑ. Και όπως 
κάνουν οι καλοί φίλοι για να μην ξεχνιούνται, 
τα παιδιά πριν αποχωριστούν ζωγράφισαν 
και αντάλλαξαν μικρά κεραμικά γλαστράκια  
σε ένα παιχνίδι μυστικού φίλου. Τέλος μετά 
από μια σύντομη αναδρομή στα τέσσερα 
εργαστήρια, κάθε παιδί πήρε το «δίπλωμά» 

του και τα έργα του που είχαν προηγουμένως 
αναρτηθεί στον τοίχο.
Οι δυο δάσκαλοι, η ζωγράφος Εύα Ρέντζου και 
ο δασολόγος Βασίλης Χατζηρβασάνης, που 
με την αρμονική μεταξύ τους συνεργασία, την 
υπομονή, το κέφι και την αγάπη τους για το 
περιβάλλον και την τέχνη, δίδαξαν στα παιδιά 
αλλά και σ’ εμάς, μικρά καλλιτεχνικά μυστικά. 
Όσο για μένα, η εμπειρία ήταν για ακόμη 
μια φορά μοναδική, αφού και σε αυτό 
το πρόγραμμα, το κάθε παιδί, με την 
προσωπικότητα, το χιούμορ, και κυρίως τη 
φαντασία του, μου απέδειξε πόσο πραγματικά 
πολύχρωμος είναι ο κόσμος!

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Το ομαδικό έργο υπογράφουν οι 
συμμετέχοντες στα εργαστήρια: 
Λήδα Ανέστη (10 ετών), Πέτρος Αντωνίου  
(8 ετών), Αλίκη Βουρβίδη (8 ετών), Έμιλυ Γκρην 
(14 ετών), Διονυσία Δωρή (8 ετών), Ελευθερία 
Καμπόλη (9 ετών), Ναυσικά Καραμάνη  
(9 ετών), Ελένη Λεφάκη (9 ετών), Αναστάσης 
Μεταξάς (12 ½ ετών), Μύριαμ Μεταξά  
(11 ετών),  Άλκηστης Μπρακουμάτσου  
(10 ετών), Νεφέλη Μπρακουμάτσου (10 ετών), 
Αθηνά Παπαναστασίου (8 ετών), Αλεξάνδρα 
Σιώκου (8 ετών), Λίββυ Σμίθ (8 ετών), Ιωάννα 
Φραγάκη (8 ετών), Δημήτρης Φράγκος  
(9 ½ ετών), Μελίνα Χατζηιωάννου (8 ετών).

(*)  Η Δέσποινα Γκίνη είναι απόφοιτος του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, εθελόντρια στο γραφείο 
των Φίλων και παρούσα σε όλα τα πιο πάνω 
εργαστήρια. 
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των  Δρ Π.Ι. Τερζόπουλου (*),  
Δρ Ρ. Θανόπουλου (*),   
Δρ Π.Ι. Μπεμπέλη (*)

Ποικιλότητα! Λέξη με θετικό 
νόημα που κλείνει μέσα της 
τη διαφορετικότητα, την  
έκπληξη, την εξέλιξη, τη 
ζωή. Βιοποικιλότητα! Φύση 
πολύχρωμη και πολύβουη! 
Αγροβιοποικιλότητα! 
Χωράφια, κήποι, περιβόλια, 
ξερολιθιές, αμπέλια με 
χρώματα κι αρώματα, 
αγριόχορτα, ξεχασμένα στην 
καθημερινότητα της πόλης, 
αγαπημένα στις αναμνήσεις 
των μεγάλων, που λείπουν από 
τη γενιά του τυποποιημένου 
φαγητού που δεν παίζει με τις 
αισθήσεις. Η κάθε περιοχή 
της Ελλάδας εκτός από τη 
δικιά της ντοπιολαλιά, τα 
δικά της τραγούδια, τις 
δικιές της φορεσιές, τη δικιά 
της αρχιτεκτονική, έχει και 
τους δικούς της καρπούς. Τα 
εδάφη άλλοτε εύφορα, άλλοτε 
πετρώδη, ηφαιστιογενή, υγρά 
ή άνυδρα. Οι καλλιέργειες 
με τη μοναδική φροντίδα 
κάθε γεωργού γίνονταν και 
παραμένουν ξεχωριστές για 
κάθε περιοχή,αναπόσπαστο 
κομμάτι του πολιτισμού και της 
ταυτότητας της .

Άλλοτε και τώρα
Από τη λιτή μεσογειακή διατροφή 
που υπαγόρευε ο κάθε τόπος και η 
φτώχεια, φτάσαμε στις διατροφι-
κές συμβουλές: πώς θα αποκτήσει 
κανείς καλή υγεία, όμορφο σώμα 
αλλά και συνταγές με εξεζητημέ-
να πιάτα που κατακλύζουν τηλε-
οράσεις, περιοδικά, εφημερίδες. 
Η καθημερινή διατροφή ήταν 
και θα είναι το βασικό θέμα του 
ανθρώπου σε όλες τις κοινωνίες.  
Παράλληλα εμφανίζονται όλο και 
πιο πυκνά ειδήσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο για την επικινδυνότητα 
ορισμένων τροφών ή την αύξηση 
των τιμών σε είδη διατροφής με 
επακόλουθο τις εντάσεις σε χώρες 
του Τρίτου Κόσμου. Φαινόμενα 
όπως η ερημοποίηση και οι εντει-
νόμενες κλιματικές αλλαγές σε 
συνδυασμό με την αύξηση του 
πληθυσμού της γης θέτουν σε κίν-
δυνο την παγκόσμια διατροφική 
ασφάλεια.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μία 
πολυδιάστατη πραγματικότητα 
με πολλαπλά αιτήματα, που αφο-
ρούν και το χώρο της διατροφής. 
Αιτήματα που έχουν να κάνουν 
α) με τη βελτίωση της ποιότητας 
σε επίπεδο γεύσης και οργανολη-
πτικών συστατικών αλλά και στη 
μείωση των υπολειμμάτων από 
αγροχημικά, β) με την αύξηση της 
παραγόμενης ποσότητας και γ) με 
την εφαρμογή γεωργικών πρακτι-
κών φιλικών προς το περιβάλλον. 
Η επίτευξη των παραπάνω απαιτεί 
το συνδυασμό πολλών δράσεων. 
Μία από τις πιο σημαντικές δρά-
σεις αποτελεί η δημιουργία νέων 
βελτιωμένων φυτικών ποικιλιών 
σε όλες τις καλλιέργειες.

Βελτιωμένες  
ποικιλίες φυτών

Βελτιωμένες ποικιλίες φυτών 
είναι καλλιεργούμενοι τύποι των 
φυτών που συγκεντρώνουν σειρά 
επιθυμητών χαρακτηριστικών, 
όπως υψηλή απόδοση, ελκυστική 
γεύση και άρωμα καρπών ή και 
υψηλή περιεκτικότητα σε θρε-
πτικά συστατικά. Επίσης χαρα-
κτηριστικά που σχετίζονται με 
την ικανότητα των φυτών αυτών 
να καλλιεργούνται σε αντίξοες 
συνθήκες, να είναι ανθεκτικά σε 
ασθένειες και τελικά να μπορούν 
να καλλιεργηθούν από το γεωργό 
με όσο το δυνατόν λιγότερα προ-
βλήματα. Οι ποικιλίες είναι μεταξύ 
τους διαφορετικές και όλα τα φυτά 

που ανήκουν σε μία ποικιλία είναι 
ομοιόμορφα. Για να καλλιεργήσει 
ένας γεωργός μία ποικιλία προμη-
θεύεται σπόρους από το εμπόριο 
ή από κρατικά ινστιτούτα, τους 
οποίους και σπέρνει στα χωράφια 
του. Αντίθετα παλιότερα κρατού-
σε τους δικούς του σπόρους από 
προηγούμενη σοδειά ή τους αγό-
ραζε ή αντάλλαζε με το «γείτονά» 
του.

Δημιουργία σπόρων
Σήμερα προκειμένου να δημι-
ουργηθούν και να παραχθούν 
σπόροι τόσο για τις υπάρχουσες 
ποικιλίες όσο και για αυτές που 
προσδοκούμε να συνδράμουν 
στην επίτευξη λύσεων στα παρα-
πάνω ζητήματα, υπάρχει ένας 
ολόκληρος κόσμος  που εργά-
ζεται σε ερευνητικό και παρα-
γωγικό επίπεδο. Μπορούμε να 

σκιαγραφήσουμε αυτό το κομμά-
τι της διατροφικής βιομηχανίας 
χωρίζοντάς το στα εξής τμήμα-
τα: α) βασική έρευνα σε θέματα 
γενετικής και βελτίωσης φυτών, 
β) εφαρμοσμένη έρευνα στη βελ-
τίωση των φυτών, γ) δημιουργία 
νέου γενετικού υλικού, αξιολό-
γηση και επιλογή των ποικιλιών 
με τα πιο επιθυμητά χαρακτηρι-
στικά, δ) σποροπαραγωγή των 
ποικιλιών αυτών και επεξεργασία 
του σπόρου και ε) εμπορία του 
σπόρου. Η διαδικασία δημιουρ-
γίας μίας νέας ποικιλίας, δηλαδή 
το στάδιο γ) μπορεί να απαιτήσει 
από 7 μέχρι 10 έτη. Γενικά είναι 
μια πολυετής και επίπονη διαδι-
κασία. Το θεμέλιο σε όλο αυτό το 
οικοδόμημα είναι η αγροβιοποι-
κιλότητα. Με βάση την αγροβιο-
ποικιλότητα είναι δυνατόν μέσα 
από διασταυρώσεις, επιλογές 
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και πλείστες άλλες μεθόδους να 
δημιουργήσουμε τις πολυπόθη-
τες νέες ποικιλίες.

Αγροβιοποικιλότητα  
και τοπικές  
ποικιλίες φυτών

Τι είναι όμως η αγροβιοποικιλότη-
τα; Περιλαμβάνει πολλούς τύπους 
βιολογικών πόρων που συνδέο-
νται στενά με τη γεωργία: φυτο-
γενετικούς πόρους, αγροτικά ζώα, 
έντομα, βακτήρια, μύκητες και 
άλλους οργανισμούς. Η αγροβι-
οποικιλότητα όμως δεν περιλαμ-
βάνει μόνο μία τεράστια ποικιλία 
ειδών αλλά και τους διαφορετι-
κούς τρόπους με τους οποίους οι 
γεωργοί  μπορούν να αξιοποιή-
σουν τη βιολογική ποικιλότητα 
για να παράγουν και να διαχει-
ριστούν τις καλλιέργειες, το έδα-
φος, το νερό, τα έντομα και όλους 

τους οργανισμούς στο αγροτικό 
οικοσύστημα. Σε ό,τι αφορά στην 
ποικιλία των φυτικών ειδών αυτά 
αποτελούνται κυρίως από άγρια 
αυτοφυή είδη και καλλιεργούμε-
νες ποικιλίες στις οποίες περιλαμ-
βάνονται και οι τοπικές ποικιλίες. 
Οι τοπικές ποικιλίες ή ορθότερα 
εγχώριοι πληθυσμοί ή παραδοσι-
ακές ποικιλίες ή ποικιλίες διατή-
ρησης, είναι πληθυσμοί που δεν 
έχουν προκύψει από βελτιωτικά 
προγράμματα. Είναι δημιούργη-
μα της επιλογής της φύσης και 
των αγροτών. Οι τοπικές ποικιλίες 
έλκουν την καταγωγή τους από 
την περίοδο εκείνη της ανθρώπι-
νης ιστορίας, όπου ο άνθρωπος 
εξημερώνει ορισμένα είδη και τα 
καλλιεργεί με κύριο σκοπό τη δια-
τροφή, τη δικιά του αλλά και των 
οικόσιτων ζώων.
Από εκείνα τα πρώτα βήματα 

μέχρι σήμερα δημιουργούνται 
χιλιάδες εγχώριοι πληθυσμοί σ’ 
όλο τον κόσμο μέσα από συνε-
χείς μετακινήσεις πληθυσμών και 
το εμπόριο. Αρκεί να θυμηθού-
με την «εισαγωγή» στην Ευρώπη 
της τομάτας, του καλαμποκιού, 
της πατάτας από τον Νέο Κόσμο 
και αντίστροφα των σιτηρών και 
των οπωροφόρων. Μπορούμε να 
πούμε ότι οι εγχώριοι πληθυσμοί 
είναι δημιούργημα των επιλογών 
των αγροτών και της φύσης, τυχαί-
ων μεταλλάξεων και διασταυρώ-
σεων και της συνεχούς προσαρ-
μογής τους στο περιβάλλον όπου 
καλλιεργήθηκαν ή καλλιεργού-
νται. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των τύπων των καλλιεργούμενων 
φυτών σε κάθε τόπο αλλά και η 
ιδιαίτερη γνώση για τη διαχείρισή 
τους, αποτελούσαν και αποτελούν 
ακόμη στοιχεία του πολιτισμού.

Γενετικά  
χαρακτηριστικά  
των εγχώριων  
πληθυσμών

Βασικά χαρακτηριστικά τους είναι 
η ετερογένεια (οι βελτιωμένες 
ποικιλίες είναι ομοιόμορφες) και η 
προσαρμοστικότητα στις αγροοι-
κολογικές συνθήκες της περιοχής 
αφού παρουσιάζουν ομοιόσταση. 
Αποτέλεσμα αυτών είναι να καλ-
λιεργούνται με γεωργικές πρα-
κτικές χαμηλών εισροών, δηλαδή 
χωρίς ή με λίγα χημικά λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα, νερό κλπ, προσφέ-
ροντας παράλληλα προϊόντα με 
ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά. Οι αγρότες τις καλλιεργούσαν 
κυρίως μέχρι την εμφάνιση των 
βελτιωμένων ποικιλιών. Από την 
εμφάνιση των βελτιωμένων ποι-
κιλιών και ύστερα, δηλαδή από το 
τέλος του 19ου αιώνα και κυρίως 
τον 20ο αιώνα, οι αγρότες άρχισαν 
να καλλιεργούν τις πιο αποδοτι-
κές βελτιωμένες ποικιλίες κι έτσι 
οι εγχώριοι πληθυσμοί φθίνουν, 
καλλιεργούνται σε όλο και λιγό-
τερες εκτάσεις παγκοσμίως. Αυτή 
η αλλαγή έγινε πιο ραγδαία σε 
φυτά μεγάλης καλλιέργειας, όπως 
καλαμπόκι και σιτάρι και λιγότερο 
έντονη στα κηπευτικά που δια-
τηρήθηκαν σε μικρούς κήπους 
όπως η τομάτα, τα κολοκύθια και 
τα φασόλια. 
Ωστόσο, επειδή έχουν γενετι-
κή ποικιλότητα αποτελούν πολύ 
σημαντική πηγή γονοτύπων βάσει 

των οποίων υλοποιείται η βελτί-
ωση των φυτών.  Το γεγονός ότι 
ανήκουν στο ίδιο φυτικό είδος 
με τις ποικιλίες που θέλουμε να 
δημιουργήσουμε διευκολύνει, 
αφού μειώνει το χρόνο δημιουρ-
γίας τους. Αντιθέτως σε βελτιω-
τικά προγράμματα που χρησιμο-
ποιούνται άγρια είδη, ο χρόνος 
δημιουργίας των νέων ποικιλιών 
είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Οι 
πρώτες βελτιωμένες ποικιλίες, 
όπως η ποικιλία σιταριού ‘Λήμνος’, 
προέκυψαν από επιλογές τοπικών 
ποικιλιών ή διασταυρώσεις των 
τοπικών ποικιλιών μεταξύ τους ή 
με άλλες βελτιωμένες ποικιλίες.

Τράπεζες  
γενετικού  
υλικού

Τον περασμένο αιώνα φωτισμέ-
νοι γενετιστές με πρωτοπόρο τον 
Ρώσο Nikolai Vavilov κατέγραψαν, 
συνέλεξαν και διέσωσαν μεγάλο 
μέρος του παγκόσμιου γενετικού 
πλούτου στις Τράπεζες Γενετικού 
Υλικού. Μετά από αυτόν ακολού-
θησαν πολλοί άλλοι. Παράλληλα 
η εργασία των βελτιωτών των 
φυτών, με πρωτοπόρο το νομπελί-
στα Norman Borlaug, οδήγησε στη 
δημιουργία υψηλοαπαδοτικών 
ποικιλιών με μεγάλες παραγωγι-
κές δυνατότητες, με προϋπόθεση 
τη χρήση υψηλών εισροών (όπως 
αγροχημικών και άρδευσης), που 
έσωσαν από την πείνα σημαντι-
κές περιοχές στη γη. Παρόλα αυτά 
λόγω εσφαλμένων αντιλήψεων 
και πρακτικών στην αγροτική 
παραγωγή παγκοσμίως, όπως της 
μονοκαλλιέργειας, της καλλιέργει-
ας περιορισμένου αριθμού βελτι-
ωμένων ποικιλιών που δε διέφε-
ραν πολύ μεταξύ τους, την υποτί-
μηση της ανάγκης συστηματικής 
διατήρησης των εγχώριων πληθυ-
σμών μέσω της καλλιέργειάς τους, 
οδήγησε στη γενετική διάβρωση 
δηλαδή στην απώλεια πολύτιμου 
γενετικού υλικού και στο «στένε-
μα» της γενετικής βάσης. Έκτοτε η 
εντεινόμενη γενετική διάβρωση, 
δηλαδή η μείωση του γενετικού 
πλούτου που συνέβαινε και συμ-
βαίνει ποικιλότροπα, όπως με την 
εξαφάνιση εγχώριων πληθυσμών 
και πληθυσμών άγριων φυτικών 
ειδών, έκανε τους διατηρημέ-
νους εγχώριους πληθυσμούς στις 
Τράπεζες Γενετικού Υλικού και 
αυτούς που διατηρήθηκαν σε καλ-
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λιέργεια από διάφορους αγρότες, 
πολύτιμο υλικό για την επιστημο-
νική κοινότητα αλλά και για τους 
καταναλωτές. 
Η γενετική διάβρωση εξακολουθεί 
να λαμβάνει χώρα στους εγχώρι-
ους πληθυσμούς αφού, αναπαρα-
γόμενοι σε μικρές ποσότητες εκτός 
του τόπου προέλευσής τους (δηλα-
δή στις Τράπεζες Γενετικού Υλικού) 
και χωρίς την αλληλεπίδραση με 
το αρχικό τους περιβάλλον, αλλά-
ζουν τα χαρακτηριστικά τους. Οι 
εγχώριοι πληθυσμοί σε αντίθεση 
με τα άγρια είδη δεν μπορούν να 
αναπαραχθούν και να επιβιώσουν 
χωρίς την φροντίδα του γεωργού 
και για το λόγο αυτό η απειλή 
εξαφάνισής τους είναι μεγαλύτε-
ρη από κάθε άλλο φυτογενετικό 
πόρο. Οι εγχώριοι πληθυσμοί είναι 
εξελισσόμενοι αφού πάνω τους 
δρα η φυσική επιλογή. Εξ ορισμού 
συνυπάρχουν με τον γεωργό που 
τις καλλιεργεί. Παράλληλα δηλαδή 
με τη φύλαξή τους στις τράπεζες 
γενετικού υλικού, οι εγχώριοι πλη-
θυσμοί πρέπει να καλλιεργούνται 
και στον αγρό, που βρίσκεται εκεί 
όπου διαμορφώθηκαν. 

Διαχείρηση εγχώριων  
πληθυσμών

Έτσι προέκυψε η ανάγκη συλλο-
γής, διατήρησης αλλά και ορθο-
λογικής διαχείρισης των εγχώριων 
πληθυσμών. Η ορθολογική αυτή 
διαχείριση εμπεριέχει πρακτικές 
όπως ο σωστός αναπολλαπλασι-
ασμός τους ώστε να μην υπάρξει 
γενετική διάβρωση λόγω μη αντι-
προσωπευτικής αναπαραγωγής, η 
καλλιέργειά τους σε αγρούς (on 
farm) με τρόπο που να διασφα-
λίζει τη διατήρηση αλλά και την 
αύξηση του υπάρχοντος γενετι-
κού πλούτου. Για να πραγματωθεί 
η ορθολογική χρήση τους υπάρ-
χει, κυρίως σε άλλες χώρες, μία 
στενή συνεργασία ερευνητικών 
ιδρυμάτων και αγροτών με βάση 
επιστημονικά στοιχειοθετημένα 
προγράμματα. 

Οι δυνατότητες  
των εγχώριων  
πληθθυσμών σήμερα

Εκτός από το όφελος της διατή-

ρησης του γενετικού πλούτου, 
η ελληνική και η διεθνής πραγ-
ματικότητα έχουν δείξει ότι οι 
εγχώριοι πληθυσμοί σήμερα 
μπορούν να αποτελέσουν, κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες, μια 
επικερδή δραστηριότητα για τον 
αγρότη, αφού τα προϊόντα που 
προκύπτουν από τέτοιες καλλιέρ-
γειες, μπορούν να πουληθούν σε 
εξειδικευμένες αγορές, με υψηλές 
τιμές λόγω των ιδιαίτερων ποιο-
τικών τους χαρακτηριστικών και 
της υψηλής τους προστιθέμενης 
αξίας. Ως εκ τούτου μπορούν να 
συμπληρώσουν σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό το εισόδημα 
των αγροτών. 
Αξίζει να δούμε μερικά παρα-
δείγματα. Η φακή Εγκλουβής, μια 
μικρόσπερμη γευστική ποικιλία, 
παράγεται στο ομώνυμο χωριό, 
στα ορεινά της Λευκάδας και η 
ζήτησή της δεν καλύπτεται από 
την παραγωγή, για την οποία δεν 
γίνεται καμμία τυποποίηση και 
διακινείται μέσω προσωπικών 
γνωριμιών.  Αντίθετα 27 παρα-
γωγοί ίδρυσαν τον Συνεταιρισμό 
Φασολοπαραγωγών Πρεσπών 
«Πελεκάνος» με σκοπό την παρα-
γωγή και εμπορία δύο ποικιλιών 
(μεγαλόσπερμα πλακέ και γίγα-
ντας-ελέφαντας) της περιοχής, 
τα συσκευάζουν και τα εμπο-
ρεύονται εκτός της περιοχής σε 
πανελλαδική εμβέλεια. Πρόσφατα 
μάλιστα τιμήθηκαν με το πρώτο 
βραβείο, το «Νew Μillennium 
Αward, Οctober 2010», κατά τις 
εργασίες του 38ου Ιnternational 
Τrophy for Quality που πραγματο-
ποιήθηκε στη Γενεύη. Η παραγωγή 
ξηρών σύκων γνωρίζει μια ιδιαί-
τερη παράδοση και δράση στην 
Ελλάδα, όπως στην Κύμη από 
συκόδενδρα τοπικής ποικιλίας. 
Ο συνεταιρισμός συσκευάζει και 
πουλά τα ξηρά σύκα στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Το τοματάκι 
Σαντορίνης παράγεται ξηρικό σε 
ηφαιστειογενή εδάφη έχει ιδιαίτε-
ρο άρωμα και γεύση και συσκευ-
άζεται ως πελτές ή ως λιαστό. Την 
ίδια πολύ καλή ποιότητα έχει και 
άλλο ένα προϊόν της Θηραϊκής 
γης η φάβα που προέρχεται από 
το τοπικό λαθούρι. Η φάβα που 

παρασκευάζεται από αλεσμένα 
όσπρια συναντάται και σε άλλα 
νησιά με διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά που μπορούν να αναδει-
χτούν και να αποτελέσουν τοπικά 
προϊόντα όπως ο αύκος (φάβα)    
της Λήμνου. Τα κεράσια Αγιάσου 
είναι πολύ πιθανόν να περιλαμ-
βάνουν δύο ποικιλίες με τραγανό 
καρπό, αλλά διαφορετικό χρώμα. 
Η Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου 
καλλιεργείται σε 800 στρέμματα 
και διακρίνεται για τη  γλυκιά της  
γεύση και τα χρώματα του καρ-
πού της  (δύο τόνους του μωβ σε 
ραβδώσεις). Ένα τελευταίο παρά-
δειγμα θα παρουσιάσουμε από 
το αμπέλι. Η ποικιλία Βερτζαμί 
θεωρείται ότι εισήχθη από τους 
Ενετούς το 1674 στη Λευκάδα, 
όπου εγκλιματίστηκε με επιτυχία 
και καλλιεργείται κατά κύριο λόγο 
για οινοπαραγωγή.

Επίλογος
Αυτά τα ενδεικτικά παραδείγμα-
τα δείχνουν το μεγάλο δυναμικό 
των εγχώριων πληθυσμών αν 
συνειδητοποίησουμε το μεγάλο 
πλούτο τους, τις δυνατότητές τους 
αλλά και τα όριά τους. Αν λοιπόν η 
παραγωγή τους οργανωθεί σωστά 
και προωθηθεί μπορεί να προσφέ-
ρει διέξοδο σε πολλούς αγρότες 
και ποιοτικό προϊόν στους κατα-
ναλωτές. Αυτά τα προϊόντα μπο-
ρούν να πλουτίσουν το ράφι του 
μανάβη με επιπλέον γεύσεις και 
αρώματα δίνοντας έτσι στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα επι-
λογής από μεγαλύτερη ποικιλία 
προϊόντων. Ωστόσο, θα πρέπει να 
έχουμε κατά νου ότι αυτά τα προϊ-
όντα, ειδικά όσα προκύπτουν από 
ετήσιες καλλιέργειες, δεν μπορεί 
να υπάρχουν στην ίδια αφθονία 
με τα προϊόντα που προκύπτουν 
από βελτιωμένες ποικιλίες αφού 
παράγονται τοπικά και σε περιο-
ρισμένες εκτάσεις, προς το παρόν 
τουλάχιστον για κάποια από αυτά. 
Εκτός όμως από την οικονομική 
σημασία των τοπικών ποικιλιών 
και τη γνώση που τις συνοδεύ-
ει αυτές συνυπάρχουν και με 
την ιστορια, τον πολιτισμό κάθε 
περιοχής, πλευρές που πρέπει να 
ερευνηθούν και να αναδειχτούν 

παράλληλα. Διότι ο πολιτισμός 
κάθε περιοχής σχετίζεται πρώτα 
και κύρια με τις συμπεριφορές των 
ανθρώπων, με το πώς ντύνονται, 
πώς τραγουδούν, πώς χορεύουν 
αλλά βέβαια και με το τι τρώνε, 
πώς καλλιεργούν την τροφή, τι 
σχέση έχουν έχουν μαζί της. Ο ιδι-
αίτερος τρόπος καλλιέργειας όπως 
η ξηρική καλλιέργεια τομάτας 
αλλά και η ιδιαίτερη χρήση των 
παραγόμενων προϊόντων, δηλα-
δή οι μεθόδοι μεταποίησής τους 
μπορούν να οδηγήσουν στη δημι-
ουργία πρωτότυπων προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας που 
θα σηματοδοτούν παράλληλα την 
ιδιαιτερότητα της περιοχής και θα 
της δίνουν ιδιαίτερο χρώμα.
Συνεπώς η αξιοποίηση του εγχώ-
ριου γενετικού υλικού έχει πολλα-
πλά οφέλη κυρίως για τις τοπικές 
κοινωνίες και την ανάπτυξη μιας 
βιώσιμης αγροτικής παραγωγής 
αλλά και τη διατήρηση της πολι-
τιστικής κληρονομιάς που πρέπει 
να διασωθεί για τις μελλοντικές 
γενιές.

ΓΛΩΣΣAΡΙ
Οργανοληπτικά συστατικά: 
αποτελούν εκείνα τα συστατικά 
των τροφών που σχετίζονται με 
τις αισθήσεις μας.
Αγροχημικά: το σύνολο 
των χημικών προϊόντων που 
χρησιμοποιούμε στην αγροτική 
παραγωγή όπως φυτοφαρμακα 
και λιπάσματα.
Ομοιόσταση: η δυνατότητα 
ενός συστήματος (κλειστού ή 
ανοιχτού) να αυτορυθμίζεται 
ώστε παρά την αλλαγή των 
εξωγενών περιβαλλοντικών 
συνθηκών αυτό να παραμένει 
σταθερό.

(*)  Πηνελόπη Μπεμπέλη: Καθηγήτρια 
Βελτίωσης των Φυτών στο Γεωπονικό 
Παν/μιο Αθηνών (ΓΠΑ)

(*)  Ροίκος Θανόπουλος: Yπεύθυνος  
του Αγροκτήματος Κωπαίδας του ΓΠΑ

(*)  Παναγιώτης Τερζόπουλος: 
Προϊστάμενος Τμήματος Διασφάλισης 
Ποιότητας στην εταιρεία Αγροτικός 
Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.  
Όλοι έχουν εργασθεί ερευνητικά  
με τους εγχώριους πληθυσμούς.

Αγροβιοποικιλότητα, τοπικές ποικιλίες και γεωργία
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Δωρεάν ξεναγήσεις των Φίλων

10/10/10 στη Βραυρώνα ξενάγηση από τή φιλόλογο-φιλόσοφο  
κ. Αγάθη Μαρκάτη και τον ορνιθολόγο κ. Κώστα Γαγάνη

17/12/10 στο κτήριο και τον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου  
από την κ. Διονυσία Λιάπη (εικόνες δεξιά)

16/1/11 στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, ξενάγηση  
από την κ. Αγγελική Κονίδα

23/1/11 στο Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής ξενάγηση  
από την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ. Φωτεινή Κατσαούνη

27/2/11  στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και την Έκθεση για τη 
Δούκισα της Πλακεντίας ξενάγηση από τον ιστορικό κ. Στάθη Γκότση

13/3/11 στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Νεμέας  
από τον Αρχαιολόγο υπεύθυνο της ανασκαφής κ. Στέφανο Μίλερ  
(εικόνα κάτω)

20/3/11 στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του Συλλόγου 
ΑΡΧΕΛΩΝ από τον υπεύθυνο conservation κ. Νίκο Βαλλιάνο.

Προσπαθώντας να συμμετέχουμε κι εμείς στις επιταγές των 
καιρών, προσφέραμε αρκετές ημερήσιες εκδηλώσεις δωρεάν 
ή με χρέωση μόνο της μετάβασης.  
Οι ξεναγήσεις επιτόπου από εξαιρετικούς επιστήμονες 
προσφέρθηκαν δωρεάν με πολλή αγάπη και γνώση του 
καθενός για το αντικείμενό του, αλλά και λόγω παλαιάς φιλίας 

ή γνωριμίας με τους Φίλους και το έργο τους. 
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Χωρίς την ξενάγησή τους,  
οι τόποι που επισκεφθήκαμε δεν θα μας έδιναν ούτε τη μισή 
από τη γνώση και τη χαρά που αποκομίσαμε. 
Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε  
την προσφορά με κάποιο τρόπο.
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Ιστοσελίδα: www.filoi-gnhm.gr

Χορηγός τεύχους: Μέλος μας που παραμένει ανώνυμο

•  Δευτέρα 4/4/11, ώρα 18.00-20:00. 
Συνάντηση στο Café Aμμωνίτες, 
Κέντρο ΓΑΙΑ. Ενημέρωση για τη 
συντήρηση έργων τέχνης από την 
Κατερίνα Κουλουμπή, συντηρήτρια 
της Εθνικής Πινακοθήκης.

•  Σαββατοκύριακο 9-10/4/11, ώρα 
10.30-15.00, Αίθριο του Κέντρου ΓΑΙΑ, 

«Τα γήινα,  
τ΄ ανθρώπινα, τα νόστιμα», 

14η Βιβλιαγορά και Πασχαλινό Παζάρι. 
Βιβλία 2ο χέρι και καινούρια, είδη από 
φυσικές ύλες, «Το μικρό Μοναστηράκι» 
κ.α.  Είσοδος ελεύθερη. 
 
ΓΙΑ τα ΠΑΙΔΙΑ από την ομάδα τέχνης 
ΠΑΡΟΔΟΣ (με οικονομική επιβάρυνση) 
Στις  9/4/11, ώρες 11.30 – 13.00, «Η 
πιο Όμορφη Πορτοκαλιά του Κάμπου». 
Θεατρικό Παιχνίδι με αφορμή το 
ομώνυμο παραμύθι της Μάρως Λοΐζου 
Στις 10/4/11, ώρες 11.30 – 13.30,  
«Το Κρυμμένο Νερό». Θα γίνει σκηνική 
δράση με αφορμή το ομώνυμο 
παραμύθι της Λιλής Λαμπρέλλη,  
σε μικρούς και μεγάλους.  
Η συγγραφέας θα αφηγηθεί ένα 
παραμύθι από την προφορική 
παράδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

1.  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, πλην της 
Βιβλιαγοράς,  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (έστω και αν είναι 
δωρεάν), στα τηλέφωνα: 210 8083289 
και 210 8086405

2.  Οι συμμετοχές στις εκδηλώσεις 
ισχύουν με την καταβολή του 
αντιτίμου

3.  Για τη δωρεάν είσοδο των Φίλων σε 
κρατικά Μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους είναι απαραίτητη η 
ενημερωμένη ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

4.  Προϋπόθεση για το μειωμένο κόστος 
συμμετοχής είναι η τακτοποίηση της 
συνδρομής που για το 2011 είναι 50 € 
για τα άτομα, 70 € για τις οικογένειες 
και 130 € για τους φορείς.

•  Κυριακή 22/5/11, ολοήμερη 
εκδρομή στον Πόρο. Συνάντηση στο 
Μουσείο (Λεβίδου 13) Ώρα 8:00 π.μ. 
Μετάβαση μέσω Γαλατά. Ξενάγηση 
στο Ναό του Ποσειδώνα από το 
διευθυντή της ανασκαφής Δρ. Arto 
Penttinen και στο Υδροβιολογικό 
Μουσείο από το μέλος μας κ. Helga 
Κανελλάκη. Γεύμα  (έξοδα ατομικά) και 
επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο.  
Επιστροφή αργά το απόγευμα. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (πούλμαν-πλοίο): μέλη  
42 €, μη μέλη 50 €. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ με 
καταβολή του αντιτίμου. Συνοδεύει 
μέλος του Δ.Σ.

•  Δευτέρα 6/6/11, ώρα 18.00-20.00. 
Συνάντηση στο Café Aμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ.

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η: Παρασκευή 10 έως 
Δευτέρα 13/6 (Πεντηκοστή) στη Σκύρο. 
Θα επισκεφθούμε αρχαιολογικούς, 
πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς κ. ά. 
τόπους του νησιού. ΚΟΣΤΟΣ περίπου 
250 €. Λεπτομέρειες θα δίνονται σε 
όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

•  Δευτέρα 2/5/11, ώρα 18.00-20.00. 
Συνάντηση στο Café Aμμωνίτες, Κέντρο 
ΓΑΙΑ. Ο καπετάνιος και μέλος μας Γιάννης 
Κοτρώτσης θα μας «αφηγηθεί» με την κιθάρα 
του ιστορίες και τραγούδια της Θάλασσας.

•  Πέμπτη 19/5/11, στις 11.00 π.μ. «Ιστορίες 
Άλατος». Στην αίθουσα Λεβέντη του Κέντρου 
ΓΑΙΑ, θα παρουσιαστεί από μαθητές της 
Ε΄τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, 
το εκπαιδευτικό Πακέτο με το πιο πάνω θέμα 
που έγινε με τη συνεργασία των Φίλων.


