Κινδυνεύει η Κιβωτός των Σπόρων μας

Ας Διασώσουμε τη Διατροφική μας
Κληρονομιά
Να παραμείνουν και να ενισχυθούν η Τράπεζα
Διατήρησης Γενετικού Υλικού και τα ιδρύματα
βιοποικιλότητας του ΕΘΙΑΓΕ
Η Ελλάδα είναι ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Οι
κυβερνήσεις μας όμως απαξίωσαν δραματικά τα αγροτικά ιδρύματα, που
υπάγονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), που σκοπό έχουν την
διάσωση και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Η Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) και τα άλλα ιδρύματα του ΕΘΙΑΓΕ
έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο διασώζοντας φυτά της ελληνικής βιοποικιλότητας, που
απειλούνταν από εξαφάνιση τις τελευταίες δεκαετίες. Αποστολή της Τράπεζας
ήταν να προστατεύσει ό,τι γενετικό υλικό είχε διασωθεί. Η γενετική διάβρωση,
που αντιμετώπισε η ελληνική γεωργία ήταν δραματική τη μεταπολεμική περίοδο
σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες. Μετά το 1950 χάθηκαν εκατοντάδες
ποικιλίες. Με εξερευνητικές αποστολές για τον εντοπισμό και τη συλλογή
ποικιλιών, η ΤΓΥ συγκέντρωσε πάνω από 14.500 πολύτιμους σπόρους άγριων και
καλλιεργούμενων συγγενών φυτών, που διατηρεί από το 1981 στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερα η παγκοσμιοποίηση σε συνεργασία με την κυβέρνηση βγάζουν στο σφυρί
τους σπόρους διαλύοντας στην κυριολεξία την ΤΓΥ. Η τύχη της άγνωστη! Με την
νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑ&Τ) για την συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο νομικών
προσώπων με την σύσταση οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», διαλύουν όλο το σύστημα
διατήρησης των σπόρων! Η επιστημονική γνώση αλλά και οι χιλιάδες συλλογές
φυτών, που δημιούργησε η Τράπεζα στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της,
βρίσκονται τώρα σε κίνδυνο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ



Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑ&Τ να μεριμνήσουν για τη διάσωση και την
αξιοποίηση των γενετικών πόρων της χώρας μας, που διατηρούνται
εδώ και χρόνια στο ΕΘΙΑΓΕ, στην ΤΓΥ και στα άλλα ιδρύματα και να
μεριμνήσουν για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία τους. Να
ενισχύσουν και να χρηματοδοτήσουν την έρευνα σε θέματα αγροτικής
βιοποικιλότητας.



Τη στελέχωση με έμπειρο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό της
ΤΓΥ και τη σταθερή, αξιόπιστη και μακροχρόνια χρηματοδότησή της.



Την ενίσχυση των οργανώσεων των πολιτών, που δρούν για την
διάσωση, διατήρηση και διάδοση της βιοποικιλότητας και της
διατροφική μας κληρονομιάς.

