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ΓΛΓΘΓΟΓ ΝΞΑΗΠΖΗΑ ΒΕΙΑΠΑ ΗΑΖ ΙΑΗΞΜΝΚΜΓΟ ΑΚΠΖΘΕΣΓΖΟ ΩΟΠΓ ΚΑ 

ΔΖΑΟΦΑΘΖΟΠΓΖ ΜΠΖ ΠΑ ΠΞΜΦΖΙΑ ΗΑΖ Ε ΓΓΩΞΓΖΑ ΘΑ ΓΖΚΜΡΚ ΝΖΜ ΗΜΖΚΩΚΖΗΑ 

ΗΑΖ ΜΖΗΜΘΜΓΖΗΑ ΒΖΩΟΖΙΑ ΗΑΖ ΟΠΜΓΡΟΓ ΟΠΕΚ ΓΚΖΟΡΟΕ ΠΕΟ 

ΡΝΜΟΠΕΞΖΛΕΟ ΠΜΡ ΗΖΚΕΙΑΠΜΟ ΝΜΡ ΓΞΓΑΔΓΠΑΖ ΓΖΑ ΓΚΑΚ ΝΖΜ ΔΖΗΑΖΜ ΗΑΖ 

ΜΖ ΑΔΖΑΦΜΞΜ ΗΜΟΙΜ. ΑΦΜΡ ΙΓΠΑΦΞΑΟΠΕΗΓ ΟΓ ΔΖΑΦΜΞΓΟ ΓΘΩΟΟΓΟ, 

ΔΖΑΚΓΙΕΘΕΗΓ ΓΡΞΡΠΑΠΑ ΟΓ ΝΞΜΟΩΝΖΗΜΠΕΠΓΟ ΗΑΖ ΜΞΓΑΚΖΟΙΜΡΟ , ΗΑΘΩΟ 

ΗΑΖ ΟΓ ΔΖΑΦΜΞΓΟ ΔΖΑΟΗΓΣΓΖΟ ΗΑΖ ΟΡΚΜΔΜΡΟ, ΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΙΓΚΕΟ ΠΕΟ 

ΡΝΜΡΞΓΖΗΕΟ ΠΜΡ ΝΑΓΗΜΟΙΖΜΡ ΜΞΓΑΚΖΟΙΜΡ ΓΙΝΜΞΖΜΡ ΟΠΜ ΗΑΚΗΜΡΚ ΠΜΡ 

ΙΓΛΖΗΜΡ ΠΜ 2003 ΗΑΖ ΡΖΜΘΓΠΕΘΕΗΓ ΑΝΜ ΔΖΑΦΜΞΓΟ ΗΜΖΚΜΠΕΠΓΟ ΟΓ ΜΘΜ 

ΠΜΚ ΗΜΟΙΜ. ΑΝΜ ΠΜ ΜΘΖΟΠΖΗΜ ΠΜΡ ΜΞΑΙΑ ΗΑΖ ΠΖΟ ΑΞΓΟ, Ε ΑΝΜΘΡΠΕ 

ΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΠΜΡ ΟΝΜΞΜΡ ΙΓ ΜΘΓΟ ΠΖΟ ΔΖΑΗΘΑΔΩΟΓΖΟ ΠΕΟ, ΝΞΜΓΗΡΣΓ ΩΟ 

ΓΝΖΠΑΓΕ ΝΜΡ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΠΓΖ ΩΟ ΗΑΠΓΝΓΖΓΜΚ ΔΕΠΕΙΑ. ΙΓ 

ΠΕ ΟΡΚΓΕ ΡΝΜΟΠΕΞΖΛΕ ΗΑΖ ΠΕΚ ΓΚΓΞΓΜ ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΠΕΟ ΗΡΒΓΞΚΕΟΕΟ ΗΑΖ 

ΠΕΟ ΝΓΞΖΜΕΟ ΠΕΟ ΠΜΟΗΑΚΕΟ, Ε ΔΖΓΘΚΕΟ ΓΝΖΠΞΜΝΕ ΓΖΑ ΠΜ ΙΓΘΘΜΚ ΠΩΚ 
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ΠΞΜΦΖΙΩΚ, ΙΓΟΩ ΙΖΑΟ ΝΑΓΗΜΟΙΖΑΟ ΔΖΑΒΜΡΘΓΡΟΕΟ ΟΠΕΚ TERRA MADRE 

ΟΠΜ ΠΜΞΖΚΜ, ΓΠΜΖΙΑΟΓ ΠΜ ΝΑΞΜΚ ΙΑΚΖΦΓΟΠΜ ΓΖΑ ΠΜ ΙΓΘΘΜΚ ΠΜΡ 

ΟΝΜΞΜΡ. ΓΘΝΖΔΜΡΙΓ ΑΡΠΜ ΠΜ ΙΑΚΖΦΓΟΠΜ ΚΑ ΓΛΡΝΕΞΓΠΕΟΓΖ ΟΠΕΚ 

ΝΓΞΑΖΠΓΞΩ ΓΚΖΟΡΟΕ ΗΑΖ ΓΝΖΠΑΡΚΟΕ ΠΜΡ ΗΖΚΕΙΑΠΜΟ ΝΞΜΟ ΙΖΑ 

ΒΖΩΟΖΙΕ ΓΓΩΞΓΖΑ, ΗΡΞΖΑΞΖΑ ΠΩΚ ΠΞΜΦΖΙΩΚ, ΒΖΜΝΜΖΗΖΘΜΠΕΠΑ ΗΑΖ 

ΓΓΩΞΓΖΗΕ ΝΜΖΗΖΘΖΑ, ΚΑ ΒΜΕΘΕΟΓΖ ΟΠΕΚ ΡΝΓΞΑΟΝΖΟΕ ΠΩΚ ΔΖΗΑΖΩΙΑΠΩΚ 

ΠΩΚ ΑΓΞΜΠΩΚ ΚΑ ΟΩΔΜΡΚ, ΚΑ ΙΜΖΞΑΔΜΚΠΑΖ, ΚΑ ΞΕΟΖΙΜΝΜΖΜΡΚ ΗΑΖ 

ΒΓΘΠΖΩΚΜΡΚ ΟΝΜΞΜΡΟ, ΚΑ ΓΚΔΡΚΑΙΩΟΓΖ ΠΕ ΟΡΘΘΜΓΖΗΕ ΙΑΟ ΔΡΚΑΙΖΗΕ 

ΩΟΠΓ ΚΑ ΝΞΜΟΑΞΙΜΟΠΜΡΙΓ ΟΠΑ ΔΓΖΚΑ ΗΑΖ ΠΖΟ ΑΒΓΒΑΖΜΠΕΠΓΟ ΠΩΚ 

ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΖΗΩΚ ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΑΘΘΑΓΩΚ. ΗΑΘΜΡΙΓ ΠΜΡΟ ΝΜΘΖΠΓΟ 

ΗΑΖ ΠΖΟ ΗΜΖΚΜΠΕΠΓΟ ΚΑ ΠΜ ΞΕΟΖΙΜΝΜΖΕΟΜΡΚ ΜΝΩΟ ΚΜΙΖΔΜΡΚ ΝΩΟ ΘΑ 

ΓΖΚΑΖ ΝΖΜ ΝΞΜΟΦΜΞΜ ΟΠΖΟ ΑΚΑΓΗΓΟ ΠΜΡΟ ΗΑΖ ΩΟ ΓΞΓΑΘΓΖΜ ΓΚΜΝΜΖΕΟΕΟΕ 

ΗΑΖ ΓΚΖΟΡΟΕΟ, ΟΠΕΚ ΓΗΗΘΕΟΕ ΑΝΜΠΞΜΝΕΟ ΠΕΟ ΑΝΓΖΘΕΟ ΝΜΡ 

ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΔΜΡΚ ΜΖ ΟΝΜΞΜΖ ΗΑΖ Ε ΒΖΜΝΜΖΗΖΘΜΠΕΠΑ, ΑΝΜ ΠΕ 

ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΕ ΓΓΩΞΓΖΑ ΗΑΖ ΠΑ ΟΡΙΦΓΞΜΚΠΑ ΠΩΚ ΝΜΘΡΓΘΚΖΗΩΚ.  

ΙΑΚΖΦΓΟΠΜ ΓΖΑ ΠΜ ΙΓΘΘΜΚ ΠΜΡ ΟΝΜΞΜΡ  

ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ 

Γηζαγςγή  

Ιένμξ Ννώημ  

Νμηθηιία δςήξ θαη πμιηηηζμώκ οπό απεηιή  

Ιένμξ Δεύηενμ 

Έκα κέμ πανάδεηγμα γηα ημ ζπόνμ  

Ιένμξ Πνίημ  

Μ κόμμξ ημο ζπόνμο 

Ιένμξ Πέηανημ  

Γκαιιαθηηθέξ ιύζεηξ . Οπόνμη ειπίδαξ 

Νανάνηεμα 

Ιεηέπμκηεξ ζηηξ ζοκόδμοξ ηεξ Γπηηνμπήξ 

ΠΟΖΗΖΘΖΑ ΔΩΕ ΗΑΖ ΠΟΘΖΣΖΙΩΚ ΤΠΟ ΑΠΓΖΘΕ  

Μη ζπόνμη είκαη δώνμ ηεξ θύζεξ, πεναζμέκςκ γεκεώκ θαη δηαθμνεηηθώκ πμιηηηζμώκ. Γίκαη 

έμθοημ θαζήθμκ θαη εοζύκε μαξ κα ημοξ πνμζηαηέρμομε θαη κα ημοξ πενάζμομε ζηηξ 

μειιμκηηθέξ γεκηέξ. Γίκαη μ πνώημξ θνίθμξ ζηεκ αιοζίδα ηεξ ηνμθήξ, ε εκζάνθςζε ηεξ 

βημιμγηθήξ θαη πμιηηηζηηθήξ πμηθηιόηεηαξ θαη ε απμζήθε ηεξ μειιμκηηθήξ ελέιηλεξ ηεξ δςήξ. 

Από ηεκ απανπή ηεξ Κεμιηζηθήξ Γπακάζηαζεξ, πνηκ από πενίπμο 10.000 πνόκηα, μη αγνόηεξ 

θαη μη θμηκόηεηεξ ενγάδμκηακ γηα κα βειηηώζμοκ ηηξ ζμδεηέξ, ηε γεύζε, ηηξ ζνεπηηθέξ θαη 



άιιεξ ηδηόηεηεξ ηςκ ζπόνςκ. Γπεθηάζεθακ θαη πέναζακ ηε γκώζε ημοξ γηα ηηξ επηδνάζεηξ 

ζηεκ ογεία θαη ηηξ ζεναπεοηηθέξ ηδηόηεηεξ ηςκ θοηώκ, ηεκ αιιειεπίδναζή ημοξ με άιια θοηά 

θαη δώα, με ημ έδαθμξ θαη ημ κενό. Οπάκηα ανπηθά πενηζηαηηθά οβνηδηθμπμίεζεξ, έδςζακ 

ώζεζε ζε μεγαιύηενεξ έθηαζεξ θαιιηένγεηα ζογθεθνημέκςκ θοηώκ ζηα Ηέκηνα Ηαηαγςγήξ 

ημοξ (όπςξ ημ ζηηάνη ζηε Ιεζμπμηαμία, ημ νύδη ζηεκ Ζκδμθίκα, ημ θαιαμπόθη θαη ε παηάηα 

ζηεκ Ηεκηνηθή Αμενηθή), ηα μπμία από ηόηε επεθηάζεθακ ζε όιμ ημκ θόζμμ.  

Ε ειεύζενε ακηαιιαγή ζπόνςκ μεηαλύ ηςκ αγνμηώκ οπήνλε ε βάζε ηεξ δηαηήνεζεξ ηεξ 

βημπμηθηιόηεηαξ, θαζώξ θαη ηεξ δηαηνμθηθήξ αζθάιεηαξ. Αοηή ε ακηαιιαγή, βαζίδεηαη ζηε 

ζοκενγαζία θαη ηεκ αμμηβαηόηεηα, όπμο μη αγνόηεξ εκ γέκεη ακηαιιάζζμοκ ίζεξ πμζόηεηεξ 

ζπόνςκ. Αοηή ε ειεοζενία, πεγαίκεη πένα από ηεκ απιή ακηαιιαγή ζπόνςκ: πενηιαμβάκεη θαη 

ηεκ ακηαιιαγή ηδεώκ θαη γκώζεξ θαιιηένγεηαξ ημο ζπόνμο, ηηξ μπμίεξ μη αγνόηεξ θενδίδμοκ 

μοζηαζηηθά παναηενώκηαξ ημ ζπόνμ κα ακηαπηύζζεηαη ζηα πςνάθηα. Ε πμιηηηζμηθή θαη 

ζνεζθεοηηθή ζεμαζία ημο θοημύ, ε γαζηνμκμμηθή ημο αλημπμίεζε, ε ακζεθηηθόηεηά ημο ζηεκ 

λεναζία θαη ηηξ αζζέκεηεξ, ε ακημπή ημο ζηα πανάζηηα, ε δηαηήνεζή ημο θαη άιιεξ αλίεξ, 

δηαμμνθώκμοκ ηε γκώζε πμο ε θμηκόηεηα απμδίδεη ζημ ζπόνμ θαη ημ θοηό πμο πανάγεη.  

Οήμενα, ε πμηθηιία θαη ημ μέιιμκ ημο ζπόνμο, ηειεί οπό απεηιή. Από 80.000 βνώζημα θοηά 

πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηνμθή, μόκμ πενίπμο 150 θαιιηενγμύκηαη θαη μόκμ μπηώ, είκαη 

ακηηθείμεκα εμπμνίμο παγθμζμίςξ. Αοηό ζοκεπάγεηαη με ακαζηνέρημε ελαθάκηζε ηεξ 

πμηθηιόηεηαξ ζπόνςκ θαη θοηώκ. Ε δηάβνςζε ηεξ πμηθηιόηεηαξ πνμθιήζεθε από ηεκ ηάζε γηα 

μμμγεκμπμίεζε ζηε βημμεπακηθή γεςνγία. Ε ειεοζενία ημο ζπόνμο θαη ε ειεοζενία ηςκ 

αγνμηώκ απεηιμύκηαη από κέα ηδημθηεζηαθά δηθαηώμαηα θαη κέεξ ηεπκμιμγίεξ, μη μπμίεξ 

μεηαμμνθώκμοκ ηα θοηά από αγαζό πμο μμηνάδμκηαη μη αγνόηεξ, ζε εμπόνεομα, οπό ημ 

θεκηνηθό μμκμπώιημ εηαηνηώκ.  

Νανμμμίςξ, ε ηαπεία ελαθάκηζε πμηθίιςκ θοηώκ θαη ηδημηήηςκ θοηώκ θαη ε ακάπηολε με 

ακακεώζημςκ ζπόνςκ, όπςξ ηδημθηεζηαθά οβνίδηα θαη ζηείνμη ζπόνμη, πμο βαζίδμκηαη ζηεκ 

θαηαζηνμθηθή ηεπκμιμγία, απεηιεί ημ ίδημ ημ μέιιμκ ημο ζπόνμο θαη μαδί με αοημύ, ημ μέιιμκ 

ηςκ αγνμηώκ θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ ηνμθίμςκ.  

1.    Διάβοτζη και εναθάμιζη ηηπ πξικιλόηηηαπ  

Ε επηηάποκζε ηςκ ηεπκμιμγηθώκ επακαζηάζεςκ ζε όια ηα πεδία θαη ε εκηεηκόμεκε 

ζογθέκηνςζε μηθμκμμηθήξ ελμοζίαξ ζηα πένηα μηθνμύ ανηζμμύ ακζνώπςκ θαη μνγακηζμώκ 

έπμοκ δεμημονγήζεη μηα όιμ θαη μεγαιύηενε μμμγεκμπμίεζε ηςκ ζηναηεγηθώκ παναγςγήξ θαη 

ακζνώπηκςκ πμιηηηζμώκ ζημκ θόζμμ μαξ. Ωξ απμηέιεζμα αοημύ, ε γεκεηηθή αζηάζεηα ήμενςκ 

θαη άγνηςκ θοηώκ θαη δώςκ, θαζώξ θαη ε πμηθηιία γιςζζώκ θαη πμιηηηζμώκ, θαηαζηνέθμκηαη 

ζε άκεο πνμεγμομέκμο επίπεδμ. Παοηόπνμκα, μη ζηναηεγηθέξ βημμεπακηθήξ παναγςγήξ έπμοκ 

ελαπμιύζεη απνόζμεκα μαθνμπνόζεζμεξ επηδνάζεηξ ζημ θιίμα θαη ζε όιμ ημ δίθηομ ηςκ 

ζοζηεμάηςκ δςήξ. Αοηή ε δηαδηθαζία ηεξ μηθμιμγηθήξ θαηαζηνμθήξ θαη ηεξ γεκεηηθήξ 

δηάβνςζεξ έπεη επηηαποκζεί ηηξ ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ. Ηαη ςξ απμηέιεζμα, μπμνμύκ κα 

πνμβιεθζμύκ μέζα ζημκ ηνέπμκηα αηώκα, βαζηέξ μεηαβμιέξ ζημ μηθμζύζηεμα, ςξ ζοκέπεηα 

ηεξ ακζνώπηκεξ δναζηενηόηεηαξ.  

Μη ζεμενηκέξ ζηναηεγηθέξ βημμεπακηθήξ παναγςγηθόηεηαξ, όπη μόκμ πνμθάιεζακ ηηξ 

πενηζζόηενεξ από ηηξ πνμθιήζεηξ πμο ακηημεηςπίδμομε ζήμενα, αιιά θαη θαηαζηνέθμοκ 

ηεκ ίδηα ηεκ πμηθηιία, πμο είκαη ε μόκε απμδεδεηγμέκε ζηναηεγηθή ηςκ δςκηακώκ όκηςκ, 

γηα κα ακηημεηςπίζμοκ επηηοπώξ ηεκ απόημμε θαη αβέβαηε αιιαγή. Γκόζς θοηά, δώα θαη 

μηθνμμνγακηζμμί θάκμοκ πνήζε ηεξ δηθήξ ημοξ γεκεηηθήξ μεηαβιεηόηεηαξ, ηα ακζνώπηκα 



όκηα, ελανηώκηαη από ηε δηθή ημοξ πμιηηηζηηθή μεηαβιεηόηεηα θαη ηεκ εθεονεηηθή 

ηθακόηεηα κα πνμζανμόδμκηαη ζηηξ αιιαγέξ ζημ πενηβάιιμκ γύνς ημοξ, γηα κα παίνκμοκ 

ηνμθή από θοηά θαη δώα πμο έπμοκ πνμζανμμζηεί ζε δηαθμνεηηθά ημπηθά μηθμζοζηήμαηα.  

Αοηέξ μη θαηαζηνμθηθέξ πναθηηθέξ βημμεπακηθήξ γεςνγίαξ, θαζώξ θαη πόιεμμη θαη 

ελμνίεξ, μεηώκμοκ πημ δναμαηηθά από πμηέ, ηεκ πμηθηιία ηςκ ζπόνςκ. Ε ελαθάκηζε 

κηόπηςκ ζπόνςκ πνμπώνεζε πένη πένη με ηεκ ελαθάκηζε μηθνώκ αγνμηώκ θαη πμιηηηζμώκ 

ημπηθήξ δηαηνμθήξ. Πμ ίδημ έπεη ζομβεί θαη με ηεκ ημπηθή γκώζε γηα ηε πνήζε 

θαιιηενγήζημςκ θαη άγνηςκ πμηθηιηώκ θοηώκ ζηα δηαθμνεηηθά ημοξ μηθμιμγηθά θαη 

πμιηηηζμηθά πενηβάιιμκηα. Ιε ηεκ ελαθάκηζε θαη μείςζε ηςκ γιςζζώκ θαη πμιηηηζμώκ, 

ηα αοηόπζμκα μκόμαηα θαη μη δηαθμνέξ πηιηάδςκ θοηώκ έπμοκ παζεί, πενηιαμβακμμέκςκ 

ηςκ εμπεηνηώκ θαη ηςκ παναδόζεςκ γηα ηεκ θαιιηένγεηά ημοξ. Αοηό ζοκέβε θαη ςξ 

απμηέιεζμα ηεξ πνμθαηεηιεμμέκεξ πνήζεξ ηςκ απνόζμεκςκ πνμόδςκ θαη επηηοπηώκ ζε 

όια ηα πεδία ηεξ Βημιμγίαξ θαη ηδηαίηενα ηεξ Γεκεηηθήξ θαη ηεξ Ιμνηαθήξ Βημιμγίαξ. 

Πεπκμιμγίεξ πμο πνμέθορακ από πανςπεμέκεξ ζήμενα ενμεκείεξ βημιμγηθώκ 

ακηηιήρεςκ, ακαπηύπζεθακ θαη δηαθεμίζηεθακ ςξ μ μόκμξ ηνόπμξ κα λεπεναζημύκ 

παγθόζμηα πνμβιήμαηα όπςξ πείκα θαη αζζέκεηεξ θαη πνεζημμπμημύκηαη ςξ ενγαιεία 

μηθμκμμηθμύ θαη πμιηηηθμύ ειέγπμο.  

Νμιηηηζμμί άκζεζακ θαη πανήθμαζακ μέζς κέςκ γεςνγηθώκ ηεπκμιμγηώκ. Ε ηθακόηεηα 

παναγςγήξ πενηζζόηενςκ ηνμθίμςκ από εθείκμοξ πμο ενγάδμκηαη ζημοξ αγνμύξ, οπήνλε 

θαζμνηζηηθή γηα ηεκ ακάπηολε πνμμδεοηηθά ζύκζεηςκ πναθηηθώκ θαηαμενηζμμύ ενγαζίαξ. 

Ναναδμζηαθά, ε επηιμγή, ζοκηήνεζε θαη δηαηήνεζε, ε ζοκεηή ακάπηολε θαη δηακμμή ηςκ 

απμζεμάηςκ ζπόνςκ, οπήνλε θαη ζοκεπίδεη κα απμηειεί ζήμενα, γοκαηθείμ πεδίμ, ζηηξ 

πενηζζόηενεξ απμμαθνοζμέκεξ θμηκόηεηεξ. Ε ζοκηήνεζε ζπόνμο γηα ηεκ επόμεκε ζμδεηά, 

οπήνλε ζεμειηώδεξ θακόκαξ επηβίςζεξ ζηεκ ακζνώπηκε ηζημνία. Ννέπεη κα 

ακαπηοπζμύκ ζοζηήμαηα δηθαηςμάηςκ θαη εοζοκώκ, ηα μπμία ζα ακαγκςνίδμοκ ηα 

ζοιιμγηθά δηθαηώμαηα ημπηθώκ θμηκμηήηςκ θαη ηεκ αοημκμμία ηςκ αγνμηώκ όζμκ αθμνά 

ημοξ ζπόνμοξ, θαζώξ θαη  ηεκ αμμηβαία αιιειελάνηεζε δηαθμνεηηθώκ πμιηηηζμώκ θαη 

πςνώκ.  

Ζ α.  H ποξκαηάληση ηηπ βιξμηςαμικήπ γετογίαπ και ηηπ διαζηαύοτζηπ θρηώμ  

Ε βημμεπακηθή γεςνγία έπεη μδεγήζεη ζε ζμβανή δηάβνςζε ηεξ βημιμγηθήξ πμηθηιίαξ 

ζπόνςκ θαη θοηώκ θαζώξ θαη εηδώκ δώςκ. Ε ελάπιςζε ηεξ ζύγπνμκεξ επαγγειμαηηθήξ 

γεςνγίαξ έπεη ακαγκςνηζηεί ςξ ε θύνηα ζύγπνμκε αηηία γηα ηεκ απώιεηα ηεξ γεκεηηθήξ 

πμηθηιίαξ (2) θαη ε ακηηθαηάζηαζε ημπηθώκ πμηθηιηώκ, ςξ ε πημ ζεμακηηθή αηηία γεκεηηθήξ 

δηάβνςζεξ(3).  

Ε βημμεπακηθή γεςνγία, γηα ηεκ μπμία πανάγεηαη ζήμενα ε μενίδα ημο ιέμκημξ ηςκ 

ζπόνςκ εμπμνηθήξ εθμεηάιιεοζεξ, αθμιμοζεί έκα δόγμα αιιαγήξ ηεξ δηαδηθαζίαξ 

παναγςγήξ, θαηά ηνόπμ πμο ένπεηαη ζε ζύγθνμοζε με βαζηθμύξ θακόκεξ ηεξ παναγςγήξ 

θαη ακαπαναγςγήξ ζπόνςκ. Μ ζηόπμξ γηα όιμ θαη μεγαιύηενεξ ζμδεηέξ ηδηαίηενςκ 

εμπμνεομάηςκ αθμιμοζείηαη με θόζημξ ηε μείςζε ηεξ ζοκμιηθήξ αγνμηηθήξ παναγςγήξ 

θαη ηε δηάβνςζε ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ. Ηαζμδεγείηαη από βναποπνόζεζμεξ δημηθεηηθέξ 

ακεζοπίεξ θαη πενηζώνηα θένδμοξ θαη από ηεκ ίδηα ηε θύζε ημο, ζοζηάδεη ημ κα 

ιαμβάκεηαη οπόρε ημ θμηκό  θαιό, όπςξ ε μαθνμπνόζεζμε βηςζημόηεηα ημο εδάθμοξ, 

μηθμζοζηεμάηςκ θαη αγνμηηθώκ θμηκμηήηςκ.  



Αοηή ε πνμζέγγηζε με όνμοξ αγμνάξ, ακηακαθιάηαη ζοπκά ζε θοβενκεηηθό επίπεδμ, 

θαζώξ ζε πμιιέξ πενηπηώζεηξ, θοβενκήζεηξ, ακηί κα δνμοκ γηα ημ ζομθένμκ ημο θμηκμύ 

θαιμύ, δηαηανάζζμοκ πεναηηένς ηηξ ηημέξ αγμνάξ, πμνεγώκηαξ επηδμηήζεηξ πμο έπμοκ 

ζηόπμ κα δώζμοκ ακηαγςκηζηηθό πιεμκέθηεμα ζηηξ δηθέξ ημοξ, ημπηθέξ εηαηνίεξ, με 

απμηέιεζμα κα μεηώκμκηαη ηεπκεηά μη ηημέξ. Μη ηεπκεηά παμειέξ ηημέξ, πηέδμοκ ηόζμ ηε 

βημπμηθηιόηεηα, όζμ θαη ημοξ μηθνμύξ αγνόηεξ, ζε ζεμείμ ελόκηςζεξ.  

Γίκαη πνμθακέξ θαη γεκηθά απμδεθηό όηη ηέημηα βημμεπακηθή γεςνγία θαη πμιηηηθέξ 

εμπμνηθήξ αγμνάξ, μδεγμύκ ζηεκ πεναηηένς μείςζε ηςκ ήδε πενημνηζμέκςκ θοζηθώκ 

πεγώκ, αολάκμοκ ηεκ εηζαγςγή εκένγεηαξ θαη ημληθώκ ζε βάνμξ ηεξ ενγαζίαξ θαη μδεγμύκ 

ζηεκ απειπηζία ημοξ αγνόηεξ θαη ημκ θόζμμ, ζηεκ πείκα. Ηη αοηό, πανά ημ γεγμκόξ όηη 

πανάγμκηαη πενηζζόηενα αγνμηηθά πνμσόκηα από όζα είκαη ακαγθαία γηα κα ηναθμύκ όιμη 

μη 6,5 δηζεθαημμμύνηα πμιίηεξ αοημύ ημο πιακήηε – θαη πμο ακ δηακεμεζμύκ ζοκεηά, είκαη 

ανθεηά γηα κα ζνέρμοκ ηα άιια 2,5 δηζεθαημμμύνηα πμιηηώκ πμο ακαμέκεηαη κα 

μεγαιώζμοκ ημκ παγθόζμημ πιεζοζμό μέζα ζηα επόμεκα 40-50 πνόκηα. Ε ακεπάνθεηα ημο 

ζεμενηκμύ μμκηέιμο παναγςγήξ ηνμθίμςκ είκαη εμθακήξ, από ημ γεγμκόξ όηη εκόζς άκς 

ημο εκόξ δηζεθαημμμονίμο ακζνώπςκ πεηκμύκ θαη οπμθένμοκ από οπμζηηηζμό, άιια δύμ 

εθαημμμύνηα, οπμθένμοκ από οπενζηηηζμό με ακζογηεηκά ηνόθημα.  

Γηα πνώηε θμνά, μ ανηζμόξ ηςκ παηδηώκ πμο οπμθένμοκ από παποζανθία, ακαμέκεηαη κα 

λεπενάζεη εθείκςκ ηςκ παηδηώκ πμο οπμθένμοκ από πείκα.  

Ιία θηκεηήνηα δύκαμε ζε αοηή ηε «μεπακηζηηθή μοημπία» πμο μεηώκεη ηα δςκηακά 

ζοζηήμαηα ζε μεπακέξ, ηςκ μπμίςκ ε παναγςγή πνέπεη κα μεγηζημπμηεζεί θαη αθμάδεη 

γηα «ημ θαιό» όιςκ ηςκ θοηώκ θαη ηςκ πμηθηιηώκ, είκαη ε πνμζπάζεηα πνμζανμμγήξ 

πενηβαιιμκηηθώκ ζοκζεθώκ ζημ ζύζηεμα παναγςγήξ, ακηί κα πνμζανμμζηεί ε παναγςγή 

ζε δηαθμνεηηθά μηθμζοζηήμαηα θαη πμιηηηζμηθέξ παναδόζεηξ. Πέημηεξ πνμζπάζεηεξ έπμοκ 

θαηαζηνμθηθή επίδναζε ζημ πενηβάιιμκ θαη ημοξ θοζηθμύξ πόνμοξ θαζώξ θαη ζηηξ 

αγνμηηθέξ θμηκόηεηεξ πμο ηηξ οθίζηακηαη. Ε «Ννάζηκε Γπακάζηαζε» πμο ίζςξ ήηακ ε πημ 

ηζπονή ώζεζε ζηηξ ζενμηδηθέξ απμδόζεηξ ακά εθηάνημ ζηε ζύγπνμκε ηζημνία, είκαη ημ 

εηθμκηθό πανάδεηγμα ημο ηη μπμνεί κα πάεη ζηναβά, με ηεκ πνμθακή επηηοπία ηέημηςκ 

μμκμδηάζηαηςκ θαη οπενπαναγςγηθώκ βειηηώζεςκ.  

Οήμενα, δείπκεη όηη ε δηαηνμθηθή επίδναζε, εηδηθά ζε αγνμηηθμύξ πιεζοζμμύξ θαη ζημοξ 

θηςπμύξ ηςκ πενημπώκ αοηώκ, πμο οπμηίζεηαη ζα είπακ μθέιε από ηεκ «Ννάζηκε 

Γπακάζηαζε», οπήνλε ζηεκ μοζία, πμιύ ανκεηηθή.  

I b. Γεκεηηθή Ιεπακηθή   

Λεθηκώκηαξ ζηα μέζα ηεξ δεθαεηίαξ ημο ΄90, μη πνώημη γεκεηηθά ηνμπμπμηεμέκμη ζπόνμη, 

έγηκακ εμπμνεύζημμη. Ε γεκεηηθή μεπακηθή είκαη μηα ηεπκμιμγία πμο μεηαθένεη 

αθμιμοζίεξ DNA γηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά, με μέζα πμο δεκ ζα μπμνμύζακ κα 

ζομβμύκ με θοζηθό ηνόπμ. Μη θίκδοκμη πμο εκέπεη αοηή ε ηεπκμιμγία γηα ηεκ ακζνώπηκε 

ογεία θαη ημ πενηβάιιμκ είκαη απνόβιεπημη, εηδηθά όζμκ αθμνά ζηηξ μαθνόπνμκεξ 

επηδνάζεηξ ημοξ ζηε βημπμηθηιόηεηα. Ηαζώξ ακαπανάγμοκ θαη δηαζηαονώκμοκ ζε άγνημοξ 

ζογγεκείξ, είκαη αδύκαημκ κα ημοξ ακαθαιέζεη θακείξ όηακ απειεοζενςζμύκ ζημκ 

πενηβάιιμκ. Οθάκδαια γηα ηεκ πανάκμμε απειεοζένςζε μνηζμέκςκ γεκεηηθά 

μεηαιιαγμέκςκ θοηώκ, έδεηλακ όηη είκαη αθόμε πημ δύζθμιμ κα ειεγπζμύκ ηέημηα 

παναθηενηζηηθά, μέζα ζηεκ εμπμνηθή αιοζίδα παναγςγήξ. Φοζημιμγηθμί ζπόνμη 

μμιύκμκηαη ζοπκά με παναθηενηζηηθά γεκεηηθά μεηαιιαγμέκςκ ζε πενημπέξ όπμο 



θοηεύμκηαη Γ.Ι.Μ. Αοηό απμηειεί μηα μαδηθή, άμεζε απεηιή γηα αγνόηεξ πμο εύπμκηαη κα 

ζοκεπίζμοκ κα πανάγμοκ ηνόθημα ειεύζενα από ΓΙΜ. Ιέπνη ηώνα, μόκμ δύμ 

παναθηενηζηηθά, έπμοκ ζεμακηηθά μενίδηα αγμνάξ, ημ έκα πμο μεηαθένεη ηεκ ακηίζηαζε ζε 

έκα εονέςξ θάζμαημξ παναζηημθηόκμ «Roundup” (Rr) θαη έκα άιιμ πμο θάκεη ηα θοηά 

δειεηενηώδε ζε έκημμα, μέζς εκόξ μηθνμβίμο ημο εδάθμοξ, ημκ “Bacillus Thuringiensis” 

(Bt). Ιέζα ζε ιίγα πνόκηα, αοηά ηα γεκεηηθά μεηαιιαγμέκα θοηά – ζόγηα, θαιαμπόθη, 

ζπόνμξ ειαημθνάμβεξ, βαμβάθη – θαιύπημοκ μηα πενημπή πενίπμο 90 εθαημμμονίςκ 

εθηανίςκ εηεζίςξ, ζογθεκηνςμέκα ζε 5 «γεκεηηθά μεηαιιαγμέκεξ πώνεξ» (Μη ΕΝΑ, 

Ηακαδάξ, Ανγεκηηκή, Βναδηιία θαη Ηίκα θοηεύμοκ άκς ημο 90% ημο ζοκόιμο ηςκ Γ.Ι. ) . 

Ε επίδναζή ημοξ ζηεκ πμηθηιία ηςκ ζπόνςκ, θαζώξ θαη ζηε ζοκμιηθή βημπμηθηιόηεηα ζε 

αοηέξ ηηξ πενημπέξ, είκαη θαηαζηνμθηθή. Ιία μόκμ πμιοεζκηθή εηαηνία, ε Monsanto, 

θαηέπεη ηηξ παηέκηεξ ημο 90% όιςκ ηςκ παναθηενηζηηθώκ ηςκ γεκεηηθά μεηαιιαγμέκςκ 

θοηώκ, εμπμνεομαηηθμπμηεμέκεξ.  

ΖΖ Ε εηαηνηθή ελαγμνά ημο ζπόνμο: απεηιή ζηεκ ειεοζενία ημο ζπόνμο θαη ζηα 

δηθαηώμαηα ηςκ αγνμηώκ.  

Ιέπνη πμιύ πνόζθαηα, μ ζπόνμξ έπεη ακηηζηαζεί ζηηξ βαζηθέξ ανπέξ ηςκ κόμςκ ηεξ 

θαπηηαιηζηηθήξ αγμνάξ, με πημ ζεμακηηθό εμπόδημ, κα είκαη ε θύζε ημο ζπόνμο, πμο 

ακαπανάγεηαη θαη πμιιαπιαζηάδεηαη μόκμξ ημο. Έηζη, μ ζπόνμξ οπήνλε επί μαθνόκ, ηόζμ 

μέζμ παναγςγήξ, όζμ θαη ημ ίδημ ημ πνμσόκ.  

Ε ένεοκα θαη ε ακάπηολε γηα ηε βειηίςζε ημο ζπόνμο, ήηακ γηα πμιιά πνόκηα δεμόζημ 

πεδίμ θαη θοβενκεηηθή δναζηενηόηεηα γηα ημ θμηκό θαιό. Ωζηόζμ ηδηςηηθό θεθάιαημ 

άνπηζε κα νέεη ζηεκ παναγςγή ζπόνμο θαη ημκ ελαγόναζε, ςξ ημμέα μηθμκμμίαξ πμο 

θαζμνίδεη μηα ηεπκεηή δηαίνεζε μεηαλύ ηςκ δύμ πιεονώκ ηεξ δηηηήξ θύζεξ ημο ζπόνμο: 

Ιέζμο παναγςγήξ θαη πνμσόκημξ. Αοηή ε δηαδηθαζία θένδηζε έδαθμξ με ηεκ εθεύνεζε ηεξ 

οβνηδηθήξ γμκημμπμίεζεξ θαιαμπμθημύ, ζηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο ΄40.  

Οήμενα, μη πενηζζόηενμη ζπόνμη θαιαμπμθημύ πμο θαιιηενγμύκηαη, είκαη οβνίδηα, ηα μπμία 

επηηνέπμοκ ηεκ παναθνάηεζε ηςκ δηαθνηηώκ γναμμώκ από ημοξ αγνόηεξ θαη θαηαιήγμοκ 

ζε θόθθμοξ πμο πμο δεκ είκαη θαηάιιειμη γηα κα δηαηενεζμύκ θαη κα λακαθοηεοζμύκ. 

Νμιύ ζύκημμα, ε πανάηαζε ηςκ κόμςκ γηα ηηξ παηέκηεξ, ςξ ημ μόκμ ενγαιείμ 

Δηθαηςμάηςκ Νκεομαηηθήξ Ζδημθηεζίαξ ζηεκ πενημπή ηςκ πμηθηιηώκ ζπόνςκ, άνπηζε κα 

δεμημονγεί γηα αολακόμεκε αγμνά γηα ηδηςηηθέξ εηαηνίεξ ζπόνςκ. Πα δηθαηώμαηα 

πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ είπακ πημ πνηκ, πμιύ επηόηενε επίδναζε ζηεκ αγμνά ζπόνςκ, 

όζμ βαζίδμκηακ ζηεκ ανπηθή ακηίιερε πενί δηθαηςμάηςκ γηα ηεκ πμηθηιία ηςκ θοηώκ, ε 

μπμία δεκ απμηνέπεη ηε πνήζε ζπόνμο γηα πεναηηένς ζπμνά θαη γμκημμπμίεζε θαη 

δηαηενεί ημ δηθαίςμα ημο αγνόηε κα πνεζημμπμηήζεη ειεύζενα ηε ζμδεηά ηςκ ζπόνςκ πμο 

θάπμηε αγόναζε, εθηόξ από ηεκ εμπμνηθή επακαπώιεζε ςξ ζπόνςκ.  

ΖΖ α. Δικαιώμαηα Πμερμαηικήπ Ζδιξκηηζίαπ και Ιξμξπώλια πόοτμ 

Ε άκζεζε ηεξ γεκεηηθήξ μεπακηθήξ ζηε δεθαεηία ημο ΄80, μδήγεζε ζηεκ γεκίθεοζε, 

πναθηηθά ζε όιμ ημκ θόζμμ, ηεξ εηζαγςγήξ βημμεπακηθήξ παηέκηαξ ζε μμνθέξ δςήξ, 

δίκμκηαξ απμθιεηζηηθό θαη θαζμιηθό ηδηςηηθό έιεγπμ πάκς ζηηξ ακαθαιύρεηξ, πμο επακ-

μνίδμκηαη ηώνα, ςξ εθεονέζεηξ. Ρπό αοημύξ ημοξ κόμμοξ γηα ηηξ παηέκηεξ μη ζπόνμη 

οπμηάζζμκηαη πιήνςξ ζε έκα ζύζηεμα «δηθαηςμάηςκ πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ» (ΖΝΞΟ), 

ημ μπμίμ βάζεη κόμμο – ακ θαη όπη απαναηηήηςξ ζηεκ πναγμαηηθόηεηα – μεηαηνέπμοκ 

ηέημημοξ ζπόνμοξ ζε με ακακεώζημα ζημηπεία παναγςγήξ θαη πνεηάδεηαη κα ημοξ 



λακααγμνάδμοκ μη αγνόηεξ θάζε πνόκμ. Γπηπνμζζέηςξ, ηηξ δύμ ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ, 

οπήνλε μία ώζεζε ζηεκ παναγςγή οβνηδηθώκ ζπόνςκ, από θοηά ζηα μπμία 

πνμεγμομέκςξ, δεκ είπε πνόζβαζε αοηή ε ηεπκμιμγία. Ε ηειεοηαία πνμζζήθε ζε αοηή 

ηεκ ακάπηολε, είκαη μη Γλμιμζνεοηέξ ζπόνμη, πμο πανάγμοκ ζπόνμ πμο είκαη ζηείνμξ ή 

αοημθημκηθόξ από ηε θύζε ημο ή ακαπανάγεηαη μόκμ με ηεκ πνμζζήθε ζογθεθνημέκςκ 

ελςηενηθώκ ζημηπείςκ (απμθαιμύκηαη θαη GURTS). Οημ μεηαλύ, ζπόνμη, θαζώξ θαη 

μνηζμέκεξ απμμμκςμέκεξ αθμιμοζίεξ DNA, έπμοκ οπαπζεί ζημ ζύζηεμα βημμεπακηθήξ 

παηέκηαξ. Ε πνμζηαζία ηεξ πμηθηιίαξ θοηώκ οπό ημ παγθόζμημ ζύζηεμα UPOV έπεη 

επεθηαζεί ώζηε κα πενηιαμβάκεη αμμηβέξ γηα ηεκ επακαθύηεοζε ζπόνςκ θαη γηα κα 

εκζςμαηώζεη δηθαηώμαηα βημμεπακηθήξ παηέκηαξ ζημοξ ΓΙΜ. Μ Ναγθόζμημξ Μνγακηζμόξ 

Γμπμνίμο, οπό ηε ζομθςκία Δηθαηώμαηα Νκεομαηηθήξ Ζδημθηεζίαξ πμο έπμοκ Οπέζε με 

ημ Γμπόνημ (TRIPS), οπμπνεώκεη ηα θνάηε μέιε ημο κα εηζάγμοκ γεκηθά ζοζηήμαηα IPR 

ζηα θοηά. Γπηπιέμκ, μεηά ηεκ θαηάννεοζε ηςκ ζοκμμηιηώκ ημο ΝΜΓ ημκ Ζμύιημ ημο 

2006, μη βημμεπακηθέξ πώνεξ εκηείκμοκ ηεκ επηβμιή κόμςκ IPR ζηηξ ακαπηοζζόμεκεξ 

πώνεξ, μέζς ηεξ επηηάποκζεξ δημενώκ εμπμνηθώκ ζομθςκηώκ. Αοηέξ οπμκμμεύμοκ 

πεναηηένς ηηξ δοκαηόηεηεξ ηεξ Οοκζήθεξ γηα ηε Βημιμγηθή Νμηθηιόηεηα (CBV) θαη ηε 

Δηεζκή Οοκζήθε γηα ηηξ Γεκεηηθέξ Νεγέξ ηςκ Φοηώκ γηα ηα Πνόθημα θαη ηεξ Γεςνγία 

(GGRFA) μηα δηεζκή ζομθςκία πμο ελαζθαιίδεη ηεκ ακηαιιαγή ζπόνςκ οπό ημ κέμ 

παγθόζμημ θαζεζηώξ IPR.  

Ε ζομθςκία WTO TRIPS, πμο πενηιαμβάκεη ημ Άνζνμ 27.3 (b)  γηα ηα θοηά, ημοξ 

ζπόνμοξ θαη ηε βημπμηθηιόηεηα, επνόθεηημ κα ακαζεςνεζεί ημ 1999. Νμιιέξ πώνεξ ημο 

Κόημο οπέβαιακ επίζεμεξ πνμηάζεηξ γηα κα απμθιείζμοκ μμνθέξ δςήξ, 

πενηιαμβακμμέκςκ ηςκ ζπόνςκ, από ημ ζύζηεμα ηεξ παηέκηαξ. Αοηή ε παναμειεμέκε 

ακαζεώνεζε ηεξ TRIPS δεκ μπμνεί κα αγκμεζεί θαη πνέπεη κα ακηημεηςπηζηεί ςξ δήηεμα 

πνμηεναηόηεηαξ.  

Ζιb. Ζδιτηικξπξίηζη ηξρ ζπόοξρ 

Μ ηεπκεηόξ δηαπςνηζμόξ ηεξ θύζεξ ημο ζπόνμο ςξ ενγαιείμο παναγςγήξ θαη πνμσόκημξ 

θαη ηεξ πιήνμοξ μεηαηνμπήξ ημο ζε εμπόνεομα, επεθηείκεηαη ζημοξ πενηζζόηενμοξ 

ημμείξ ηεξ βημμεπακηθήξ γεςνγίαξ ζήμενα, πανόιμ πμο οπόθεηηαη ζε ακηηθαηηθέξ 

ζοδεηήζεηξ θαη δηαμάπεξ, εηδηθά ζηηξ αγνμηηθέξ πενημπέξ ηςκ ακαπηοζζόμεκςκ πςνώκ. 

Παοηόπνμκα, ζομβαίκεη μηα άκεο πνμεγμομέκμο παγθόζμηα ζογθέκηνςζε ηδηςηηθώκ 

εηαηνηώκ ζπόνςκ. Ιηθνέξ εηαηνίεξ ζπόνςκ θαζώξ θαη μιόθιενεξ εζκηθέξ ζοιιμγέξ 

ζπόνςκ θαη ηκζηηημύηα, ελαγμνάδμκηαη ζε ζογθνηηηθά ιμγηθέξ ηημέξ από αγνμ-πεμηθέξ 

πμιοεζκηθέξ. Γηα αοηέξ ηηξ εηαηνίεξ, μη ζπόνμη δεκ είκαη πανά έκα ζοζηαηηθό ηςκ 

παθέηςκ αγνμηηθώκ θαη πεμηθώκ πςιήζεώκ ημοξ θαη μηα πεναηηένς ζηναηεγηθή γηα ηεκ 

θάζεηε εκμπμίεζε ηεξ παγθόζμηαξ αγμνάξ γεςνγηθώκ εμπμνεομάηςκ γηα δηαηνμθηθμύξ 

θαη με δηαηνμθηθμύξ ζθμπμύξ.  

Ε μεηαηνμπή εκόξ θμηκμύ αγαζμύ ζε εμπόνεομα, από ακαγεκκεηηθή πεγή ζε απιό 

«εηζαγόμεκμ» οπό ημκ έιεγπμ ημο εηαηνηθμύ ημμέα, αιιάδεη ηε θύζε ημο ζπόνμο θαη ηεξ 

ίδηαξ ηεξ γεςνγίαξ. Θεζηεύεη ημοξ αγνόηεξ από ηα μέζα κα δήζμοκ θαη ε κέα ηεπκμιμγία 

γίκεηαη ενγαιείμ θηώπεηαξ θαη οπακάπηολεξ, ηέημημ πμο έπεη εθημπίζεη ηενάζηημοξ 

ανηζμμύξ αγνμηώκ.  

Ε δεμόζηα πνεμαημδόηεζε γηα ηεκ ακάπηολε θαη δηαηήνεζε ζπόνςκ ζοννηθκώκεηαη 

ζηαζενά θαη έπεη θηάζεη ζήμενα ζε ηόζμ παμειά επίπεδα πμο αθόμε θαη μεγάιεξ 

ζοιιμγέξ ζπόνςκ ηειμύκ οπό απεηιή θαη ελανηώκηαη μιμέκα θαη πενηζζόηενμ, από ημοξ 



ιεγόμεκμοξ δεμμζημ-ηδηςηηθμύξ ζοκεηαηνηζμμύξ. Πέημημη ζοκεηαηνηζμμί ακμίγμοκ ημ δνόμμ 

ζε ηδηςηηθέξ εηαηνίεξ ζπόνςκ κα επεθηείκμοκ πεναηηένς ημκ έιεγπό ημοξ, πμο βαζίδεηαη 

ζημ IPR, πάκς ζημ παγθόζμημ απόζεμα ζπόνςκ. 

Γκόζς μη δεμόζηεξ ζοιιμγέξ ζπόνςκ οπμπνεμύκηαη κα δίκμοκ δείγμαηα ηςκ απμζεμάηςκ 

ημοξ δςνεάκ, ηδηςηηθέξ εηαηνίεξ είκαη ειεύζενεξ κα επηιέγμοκ κα με ζομμεηέπμοκ ζε 

αοηό ημ ζύζηεμα ηεξ ειεύζενεξ ακηαιιαγήξ θαη κα ημ παναβηάδμοκ γηα ηα δηθά ημοξ 

ζομθένμκηα.  

Αθόμε, θάζε κέμ βήμα εηαηνηθήξ ζογθέκηνςζεξ απμζεμάηςκ ζπόνςκ, γίκεηαη με μείςζε 

ηςκ πμηθηιηώκ ζπόνςκ θαζώξ θαη με μείςζε ημο ανηζμμύ ηςκ θαιιηενγεηώκ θαη ηςκ 

επηζηεμόκςκ πμο δηαηενμύκ αοηά ηα απμζέμαηα ζπόνςκ.  

Ρπάνπεη λεθάζανε ζπέζε μεηαλύ ηςκ αολήζεςκ ζηηξ επεκδύζεηξ ζηεκ ρεθημπμίεζε 

πιενμθμνηώκ γηα ημοξ ζπόνμοξ ζε επίπεδμ DNA θαη γμκηδίμο θαη μηαξ πανάιιειεξ 

μείςζεξ ζε επεκδύζεηξ ζηεκ ένεοκα πμο γίκεηαη ζημοξ αγνμύξ θαη ηεκ ακάπηολε θαη 

δηαηήνεζε ηεξ μιηζηηθήξ ένεοκαξ θαη γκώζεξ γηα ημ ζπόνμ θαη ηηξ πμηθηιίεξ ημο ζε 

δηάθμνα μηθμζοζηήμαηα.  

  

  

1.   Μη γεκεηηθέξ πεγέξ ηςκ ζμδεηώκ ελαθακίδμκηαη με νοζμό 1-

2% ημ πνόκμ (Μνγακηζμόξ Πνμθίμςκ θαη Γεςνγίαξ ημο ΜΕΓ, 

FAO, Έγγναθα Γθπαηδεοηηθήξ Ακάπηολεξ 1993). Νενίπμο 

755 ηεξ πμηθηιίαξ αγνμηηθώκ ζμδεηώκ εθηημάηαη όηη πάζεθακ 

από ηεκ ανπή ημο πεναζμέκμο αηώκα.  

2.   Δηαηοπςμέκμ ζημ Ναγθόζμημ Οπέδημ ηεξ Θεηρίαξ γηα ηηξ 

Γεκεηηθέξ Νεγέξ Φοηώκ γηα Πνόθημα θαη Γεςνγία, 1995, 

βαζηζμέκμ ζε εθζέζεηξ 158 πςνώκ θαη έγγναθα 12 πενημπώκ 

θαη οπμπενημπώκ.  

3.   Δηάζθερε ηεξ Θεηρίαξ ημο FAO γηα ηηξ Γεκεηηθέξ Νεγέξ 

Φοηώκ, 1996.  

  

  

  
  
Ιέοξπ Δεύηεοξ 

Έμα μέξ παοάδειγμα για ηξ πόοξ 

Ιηα μεηαβημμεπακηθή ακηίιερε γηα ημ ζπόνμ θαη ηεκ παναγςγή ηνμθίμςκ, πνέπεη κα ιάβεη 

οπόρε ηηξ απμηοπίεξ, ημοξ πενημνηζμμύξ θαη ημ εοάιςημ ηεξ βημμεπακηθήξ γεςνγίαξ θαη ηςκ 

μμκμπςιίςκ θαη πνέπεη κα βαζίδεηαη ζε μιηζηηθέξ, μαθνμπνόζεζμεξ ζεςνήζεηξ – ζεςνήζεηξ 



ηηξ μπμίεξ ηα ζεμενηκά βημμεπακηθά γεςνγηθά ζοζηήμαηα,  πμο πανάγμοκ γηα μηα παγθόζμηα 

αγμνά, δεκ μπμνμύκ από ηεκ ίδηα ηε θύζε ημοξ κα ιάβμοκ οπόρε.   

Ε πμηθηιία ηςκ ζπόνςκ μπμνεί κα ζςζεί μόκμ ακ πνμζηαηεοζμύκ μη πόνμη μηθνώκ αγνμηώκ μη 

μπμίμη δηαζώδμοκ θαη πνεζημμπμημύκ ηε βημπμηθηιόηεηα. Αγνμηηθά ζοζηήμαηα πμο βαζίδμκηαη 

ζηε βημπμηθηιόηεηα, δεμημονγμύκ μεγαιύηενε απαζπόιεζε, πανάγμοκ πημ ζνεπηηθά θαη 

θαιύηενεξ πμηόηεηαξ ηνόθημα θαη δίκμοκ ορειόηενα εηζμδήμαηα ζε αγνμηηθέξ μηθμγέκεηεξ. Ε 

πνόθιεζε ηεξ γεςνγίαξ, δεκ ζα πνέπεη πιέμκ κα είκαη ε παναγςγή ηενάζηηςκ πμζμηήηςκ 

αζηαζώκ δηαηνμθηθά ηνμθίμςκ, αιιά ε παναγςγή δηαηνμθηθά ηζμννμπεμέκςκ ηνμθίμςκ με 

βηώζημμ ηνόπμ, ηέημημ πμο θαη δηαηενεί ηηξ θοζηθέξ πεγέξ πμο πνεηάδμκηαη θαζώξ θαη ηηξ 

θμηκόηεηεξ θαη ηα θμηκςκηθά θαη πμιηηηζηηθά ζοζηήμαηα πμο επηηνέπμοκ ηεκ ζςζηή δηακμμή 

ηνμθίμςκ θαη πμο πανέπμοκ ηε δοκαηόηεηα αλημπνεπμύξ δηαβίςζεξ ζε αγνμηηθέξ πενημπέξ.  

Ε μμκμδηάζηαηε εζηίαζε ζηεκ απόδμζε ζμδεηάξ, έπεη μδεγήζεη ζε ζμβανή οπμπώνεζε ηεκ 

παναγςγηθόηεηα ζοζηεμάηςκ, ηεκ πμηόηεηα ηςκ ηνμθίμςκ θαη ηε δηαηνμθή. Ε πμζόηεηα 

πνέπεη κα δώζεη πώνμ ζηεκ πμηόηεηα. Ε παναγςγή ζπόνςκ από Ημηκόηεηεξ Πνμθίμςκ, 

βαζίδεηαη ζηεκ μιηζηηθή ακηίιερε ηεξ πμηόηεηαξ ηεξ ηνμθήξ, πμο παίνκεη οπόρε ηεξ ηε 

γεύζε, ηε ζομβαηόηεηα με θοζημιμγηθέξ ακζνώπηκεξ θαη πμιηηηζηηθέξ ζοκζήθεξ, όιεξ ηηξ 

πιεονέξ ηςκ ζνεπηηθώκ ηδημηήηςκ, ημ βαζμό βημπμηθηιόηεηαξ, ηεκ πενηβαιιμκηηθή επίδναζε 

ηεξ παναγςγήξ, θαζώξ θαη ηηξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ, ηηξ δηαδηθαζίεξ ζομμεημπήξ θαη ηεκ 

ακηαπμδμηηθή αλία γηα ημοξ παναγςγμύξ. Αοηή ε μιηζηηθή ακηίιερε πνέπεη κα είκαη ημ πνώημ 

βήμα πνμξ ηεκ εκίζποζε ή δεμημονγία θαη δηακμμή ζπόνςκ γηα πμημηηθά ζοζηήμαηα ηνμθίμςκ.  

Μηαδήπμηε μειιμκηηθή ακηίιερε γηα ηε γεςνγηθή παναγςγή, πνέπεη κα πνμβιέρεη θαη κα 

ιάβεη οπόρε ηεξ ηεκ αιιαγή ζηηξ θιημαηηθέξ ζοκζήθεξ θαη κα εηζαγάγεη επεηγόκηςξ αοζηενά 

μέηνα γηα κα μεηςζεί πεναηηένς ημ δημλείδημ ημο άκζναθα θαη μη εθπμμπέξ αενίςκ πμο 

επηηείκμοκ ημ θαηκόμεκμ ημο ζενμμθεπίμο – με ηεκ ειπίδα απμηνμπήξ με βηώζημςκ 

ζοκεπεηώκ.  

Πμ πανάδεηγμα ηεξ μμκμθαιιηένγεηαξ πνέπεη κα δώζεη ηε ζέζε ημο ζε έκα ακζενό πανάδεηγμα 

βημπμηθηιόηεηαξ.  

Γπηπιέμκ, πνμηεναηόηεηα πνέπεη κα είκαη ε αεηθόνμξ δηαπείνηζε ημο κενμύ, πνμθεημέκμο κα 

ακηημεηςπηζηεί ε ζεμενηκή έιιεηρε πόζημμο κενμύ ζε πμιιέξ πενημπέξ ημο θόζμμο θαη ε 

ηαπεία ελάπιςζε αοηήξ ηεξ πνμθύπημοζαξ θνίζεξ ημο κενμύ, ε μπμία μπμνεί κα επηδεηκςζεί 

δναμαηηθά, από ηηξ ζοκέπεηεξ ηεξ αιιαγήξ ημο θιίμαημξ. Ννέπεη επίζεξ κα ζηαμαηήζεη ε 

ζοκεπηδόμεκε δηάβνςζε ημο εδάθμοξ, πνμθεημέκμο κα δηαηενεζεί ε βάζε ηεξ αγνμηηθήξ 

παναγςγήξ θαη κα ελαιεηθζεί ε άθνςξ ακεζοπεηηθή πνμζζήθε ημληθώκ μοζηώκ ζε δςηηθά 

μηθμζοζηήμαηα θαζώξ θαη ζηεκ ακζνώπηκε ηνμθηθή αιοζίδα.  

Ε μείςζε ηεξ απώιεηαξ εκένγεηαξ θαη θοζηθώκ πόνςκ ιόγς αιόγηζηςκ, ακηηπαναγςγηθώκ, 

ακζογηεηκώκ ζοζηεμάηςκ επελενγαζίαξ, απμζήθεοζεξ, μεηαθμνάξ θαη θαηακάιςζεξ, πνέπεη 

κα γίκεη ακαπόζπαζημ μένμξ ηεξ μειιμκηηθήξ αεηθόνμο παναγςγήξ ηνμθίμςκ θαη ηεξ 

πμιηηηθήξ θαηακάιςζεξ.  

Πειηθά, ε μειιμκηηθή αγνμηηθή παναγςγή πνέπεη κα ζημπεύεη ζηε μείςζε θαη –ηδεαηά – ζημκ 

ηενμαηηζμό ηςκ ζεμενηκώκ ηάζεςκ ηεξ με βηώζημεξ αζηηθμπμίεζεξ θαη ακάπηολεξ μεγάιςκ 

πόιεςκ, μη μπμίεξ όπη μόκμ αολάκμοκ δναμαηηθά ηηξ ανκεηηθέξ μηθμιμγηθέξ επηπηώζεηξ θαη 

ηηξ θαηαζηνμθηθέξ ηάζεηξ, αιιά είκαη θαη θαηάθςνα, ζενμά ζεμεία θηκδύκμο πηζακώκ 

θιημαηηθώκ επηπηώζεςκ ζηεκ ακζνςπόηεηα.   



Δηεζκείξ ζομθςκίεξ όπςξ ε Γεκεηηθέξ Νεγέξ Φοηώκ γηα Πνόθημα θαη Γεςνγία ηεξ FAO θαη ε 

Ούμβαζε Βημιμγηθήξ Νμηθηιόηεηαξ, πμο ακαγκςνίδεη ηεκ ακάγθε δηαηήνεζεξ ηεξ 

βημπμηθηιόηεηαξ θαη ηεξ οπενάζπηζεξ ηςκ δηθαηςμάηςκ ηςκ αγνμηώκ, θαζώξ θαη εζκηθμί θαη 

άιιμη κόμμη πμο έπμοκ δηαηενήζεη ημ δηθαίςμα ηςκ αγνμηώκ κα θναημύκ, κα πνεζημμπμημύκ, 

κα ακηαιιάζζμοκ, κα βειηηώκμοκ θαη κα θαιιηενγμύκ ζπόνμοξ, πνέπεη κα δηαηενεζμύκ θαη κα 

εκηζποζμύκ θαη κα γίκμοκ απμηειεζμαηηθά ενγαιεία απμηνμπήξ ημο αολακόμεκμο μμκμπςιίμο 

ηςκ εηαηνηώκ γηα ημοξ ζπόνμοξ. Ιόκμ ζε ημπηθό επίπεδμ, ημ κέμ πανάδεηγμα ημο ζπόνμο, 

παίνκεη μμνθή. Ημηκόηεηεξ δεμημονγμύκ θηκήμαηα ζςηενίαξ θαη ακηαιιαγήξ ζπόνςκ θαη 

δεμημονγμύκ εκαιιαθηηθέξ ιύζεηξ ζηε με αεηθμνηθή γεςνγία, ε μπμία βαζίδεηαη ζε 

μμκμθαιιηένγεηεξ θαη μμκμπςιηαθά «δηθαηώμαηα πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ» πάκς ζημ ζπόνμ.   

Ιέοξπ Σοίηξ  

Ο ΚΟΙΟ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ  

Ε πμηθηιία, ε ειεοζενία θαη ε ακάπηολε ηεξ δοκαμηθήξ ηεξ μειιμκηηθήξ ελέιηλεξ ηεξ 

γεςνγίαξ θαη ηεξ ακζνςπόηεηαξ, είκαη μοζηώδεηξ ανπέξ ημο κόμμο ημο ζπόνμο.  

Ζ. ΝΜΖΗΖΘΖΑ  

Ε πμηθηιία, είκαη ε ορειόηενή μαξ αζθάιεηα. Ε δηαπμίθηιζε οπήνλε ε πημ επηηοπεμέκε θαη 

εονέςξ δηαδεδμμέκε ζηναηεγηθή αγνμηηθήξ ακακέςζεξ θαη επηβίςζεξ ηα ηειεοηαία 10.000 

πνόκηα. Αολάκεη ημ πεδίμ επηιμγώκ θαη ηηξ εοθαηνίεξ επηηοπμύξ πνμζανμμγήξ ζε 

δηαθμνεηηθέξ πενηβαιιμκηηθέξ ζοκζήθεξ θαη ακζνώπηκεξ ακάγθεξ. Γη αοημύξ ημοξ ιόγμοξ θαη 

άιιμοξ, ζε ακηίζεζε με ηηξ ζεμενηκέξ ηάζεηξ πνμξ μμκμθαιιηένγεηεξ θαη γεκεηηθή δηάβνςζε, ε 

πμηθηιία πνέπεη θαη πάιη κα γίκεη ε θονίανπε ζηναηεγηθή ηεξ μειιμκηηθήξ ακάπηολεξ ζπόνςκ, 

με ημοξ αθόιμοζμοξ ηνόπμοξ.  

1.    Πξικιλία πόοξρ  

Ρπάνπεη επείγμοζα ακάγθε κα δηαηενεζεί ε πμηθηιία ζπόνςκ, κα επεθηαζεί μ ανηζμόξ ηςκ 

θοηώκ πμο πνεζημμπμημύκηαη ζηεκ ακζνώπηκε δηαηνμθή θαζώξ θαη μ ανηζμόξ ηςκ πμηθηιηώκ 

πμο πνεζημμπμημύκηαη ζε θάζε είδμξ θοημύ. Ε ακαζηνμθή ηεξ επηθίκδοκεξ ηάζεξ 

ζοννίθκςζεξ ηεξ πμηθηιίαξ ηςκ θοηώκ πμο πνεζημμπμημύκηαη θαη ηεξ γεκεηηθήξ πμηθηιίαξ 

μέζα ζηα θοηά, είκαη από ηηξ πημ επείγμοζεξ επηηαγέξ, γηα κα δηαηενεζμύκ μη επηιμγέξ ηεξ 

ακζνςπόηεηαξ γηα ημ μέιιμκ θαη γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ πμηθηιίαξ.  

2.    Πξικιλία αγοξηικώμ ζρζηημάητμ  

Αγνμηηθέξ πμιηηηθέξ πμο έπμοκ ζηόπμ ηεκ πνμώζεζε θαη ηεκ παγθόζμηα εθανμμγή ηεξ 

πμηθηιίαξ ηςκ θαιιηενγήζημςκ ζπόνςκ, πνέπεη κα οπμζηενίδμοκ ηεκ ακάπηολε θαη ελάπιςζε 

αγνμηηθώκ ζοζηεμάηςκ πμο βαζίδμκηαη ζε μιηζηηθή πνμζέγγηζε, όπμο ε βημπμηθηιόηεηα 

ακζνώπςκ, θοηώκ, δώςκ, μηθνμβίςκ, είκαη απαναίηεημ ενγαιείμ γηα ηε μείςζε ελςηενηθώκ 

εηζαγςγώκ, γηα ηεκ αύλεζε ηεξ απμηειεζμαηηθήξ παναγςγηθόηεηαξ θαη ηεκ επίηεολε ηεξ 

αεηθμνίαξ.  

Δύμ θύνηεξ θαηεγμνίεξ πνέπεη κα ιεθζμύκ οπόρε: 



. Ναναδμζηαθά αγνμηηθά ζοζηήμαηα με ιίγεξ ελςηενηθέξ εηζαγςγέξ, όπμο ε βημπμηθηιόηεηα 

θοηώκ (πμιοθαιιηένγεηεξ) θαη ακαμίλεηξ ζπόνςκ (μηθμιμγηθέξ θμηκόηεηεξ) βμεζμύκ ζηεκ 

εθπιήνςζε ηςκ ακαγθώκ ηςκ αγμνώκ, ζε δηάθμνα επίπεδα. 

.Μηθμιμγηθά αγνμηηθά ζοζηήμαηα, όπμο απαηηείηαη ε πμηθηιία ζπόνςκ, ώζηε κα δηαηενεζεί ε 

θοηεμέκε βημπμηθηιόηεηα (εκαιιαγή θοηώκ) θαη ζπεηηθή  βημπμηθηιόηεηα (έδαθμξ, θοηά θαη 

πιςνίδα).  

3.    Πξικιλία ζηιπ ζςέζειπ παοαγτγξύ –καηαμαλτηή  

Ε αγνμηηθή βημπμηθηιόηεηα δηαηενείηαη θαιύηενα, όηακ ημ πνμσόκ ηςκ ζπόνςκ μπαίκεη ζε 

θοθιώμαηα παναγςγήξ –θαηακάιςζεξ, ηα μπμία δίκμοκ ηε δοκαηόηεηα ζημοξ αγνόηεξ κα 

θενδίδμοκ αλημπνεπέξ εηζόδεμα. Ε ζοκέκςζε ηεξ παναγςγήξ θαη ημο ζοζηήμαημξ δηακμμήξ 

ηνμθίμςκ, μεηώκεη ηε βημπμηθηιόηεηα, εκόζς ζοζηήμαηα ηνμθίμςκ, όπμο μη παναγςγμί έπμοκ 

άμεζε επαθή με θαηακαιςηέξ, εμπιμοηίδμοκ ηε βημπμηθηιόηεηα. Ε πμηθηιία ζηηξ ζπέζεηξ 

παναγςγμύ –θαηακαιςηή, είκαη θιεηδί γηα ηεκ δεμμθναηία ζηα ηνόθημα θαη γηα ηεκ πνμζηαζία 

ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ.  

4.    Πξικιλία πξλιηιζμώμ  

Ε βημπμηθηιόηεηα θαη ε πμηθηιία πμιηηηζμώκ, πεγαίκμοκ πένη πένη. Ε δηάζςζε θαη 

επακεπέθηαζε ηςκ αγνμηηθώκ παναδόζεςκ θαη πμιηηηζμώκ παναγςγήξ πμο απμμέκμοκ, είκαη 

ε πημ άμεζε θαη επείγμοζα πνόθιεζε γηα ηεκ απμηνμπή παναπένα δηάβνςζεξ ηεξ 

βημπμηθηιόηεηαξ θαη μείςζεξ παγθόζμηςκ, όζμ θαη πενηθενεηαθώκ επηιμγώκ γηα ημ μέιιμκ. 

Αοηό απαηηεί θαη ζεβαζμό θαη θαηακόεζε ηςκ δηαθμνεηηθώκ παναδόζεςκ θαη ηνόπςκ πμο μη 

άκζνςπμη ακηηιαμβάκμκηαη ηε θύζε θαη ηςκ δηαηνμθηθώκ πμιηηηζμώκ.  

5.    Πξικιλία αμαμέτζηπ  

Γθαημκηάδεξ πηιηάδεξ θμηκόηεηεξ θαη αγνμηηθμί ζοκεηαηνηζμμί, εθαημμμύνηα μηθμγέκεηεξ θαη 

αοηάνθεηξ αγνμηηθέξ μμκάδεξ θαη θεπμονμί ακά ημκ θόζμμ όπη μόκμ δηαμμνθώκμοκ ηε βάζε 

ηεξ δηαηήνεζεξ θαη δηαζπμνάξ ηςκ πμηθηιηώκ ηςκ αγνμηώκ, αιιά θαη πεναηηένς ακάπηολεξ 

ημο ζπόνμο. Ε ζομμεημπή επηζηεμόκςκ θαη θαιιηενγεηώκ γηα ενεοκεηηθμύξ ζθμπμύξ πμο 

αζθμύκ ηεκ ηέπκε ηεξ ζομμεημπηθήξ θαιιηένγεηαξ θοηώκ, ζα δηαμόνθςκε μηα αθόμε πημ 

ζαομαζηή δύκαμε ακακέςζεξ θαη πεναηηένς πνμζανμμγήξ ημο ζπόνμο. Ε ακαθάιορε δίθαηςκ 

θαη γεκκαηόδςνςκ ηνόπςκ ζοκενγαζίαξ μεηαλύ αοηώκ ηςκ δηαθμνεηηθώκ μμάδςκ θαη ε 

εκμπμίεζε ηςκ πμηθίιςκ επηπέδςκ γκώζεξ θαη εμπεηνίαξ ημοξ, ζα έδηκε ηενάζηηα ώζεζε θαη 

δύκαμε, γηα ηεκ ακηημεηώπηζε μειιμκηηθώκ πνμθιήζεςκ.  

ΖΖ ΓΘΓΤΘΓΡΖΑ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ  

Μη ζπόνμη είκαη δώνα ηεξ θύζεξ θαη δηαθμνεηηθώκ πμιηηηζμώκ, όπη εθεύνεζε εηαηνηώκ. Ε 

μεηαβίβαζε αοηήξ ηεξ ανπαίαξ θιενμκμμηάξ από γεκηά ζε γεκηά είκαη ακζνώπηκμ θαζήθμκ θαη 

εοζύκε. Μη ζπόνμη είκαη θμηκόξ πενημοζηαθόξ πόνμξ, πμο πνέπεη κα μμηνάδεηαη, γηα ηεκ 

εοεμενία όιςκ θαη κα δηαζώδεηαη, γηα ηεκ εοεμενία ηςκ μειιμκηηθώκ γεκεώκ. Ηαηά ζοκέπεηα, 

δεκ μπμνεί κα απμηειεί ηδημθηεζία θαη κα παηεκηάνεηαη. Ε δηάζςζε θαη ε ακηαιιαγή ζπόνςκ, 

απμηειεί εζηθό θαζήθμκ, ζημ μπμίμ δεκ πνέπεη κα ακαμηγκύμκηαη εζκηθμί ή δηεζκείξ κόμμη, μη 

μπμίμη θαζηζημύκ έγθιεμα ηε δηαηήνεζε θαη ηεκ ακηαιιαγή ζπόνςκ. Μ κόμμξ ημο ζπόνμο, 

πνέπεη κα πνμζηαηεύεη ηεκ ειεοζενία ημο ζπόνμο θαη ηεκ ειεοζενία ηςκ αγνμηώκ πμο 

βαζίδμκηαη ζηηξ αθόιμοζεξ ανπέξ:  



1.    Γλερθεοία ητμ Αγοξηώμ μα Διαηηοξύμ πόοξρπ  

Πμ πνώημ θαζήθμκ θαη δηθαίςμα ηςκ αγνμηώκ, είκαη κα πνμζηαηεύμοκ θαη κα ακακεώκμοκ ηε 

βημπμηθηιόηεηα. Γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ, είκαη απαναίηεηε, ε δηαηήνεζε 

ζπόνςκ. Κόμμη οπμπνεςηηθήξ πηζημπμίεζεξ θαη πμιηηηθέξ «ακηηθαηάζηαζεξ ζπόνςκ», 

οπμκμμεύμοκ ηεκ ειεοζενία ηςκ αγνμηώκ κα ζώδμοκ αγνμηηθέξ πμηθηιίεξ. Κόμμη 

«πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ» κόμμη γηα παηέκηεξ θαη κόμμη γηα ηα δηθαηώμαηα ακαηνμθέςκ 

θοηώκ, παναβηάδμοκ ημ «κόμμ ημο ζπόνμο», θαζηζηώκηαξ πανάκμμε ηε δηαηήνεζε ζπόνςκ.  

2.    Γλερθεοία ητμ Αγοξηώμ μα καλλιεογξύμ Κέεπ Πξικιλίεπ  

Πα δηθαηώμαηα ηςκ αγνμηώκ, είκαη δηθαηώμαηα πμο απμννέμοκ από ζομβμιέξ ζηεκ ακάπηολε 

ζπόνςκ θαη γεκεηηθώκ πόνςκ θοηώκ. Μη αγνόηεξ είκαη θαιιηενγεηέξ, αθόμε θη ακ μη 

θαιιηενγεηηθμί ζηόπμη θαη μη μέζμδμη, ίζςξ δηαθένμοκ από ημοξ ζηόπμοξ θαη ηηξ μεζόδμοξ ηεξ 

βημμεπακίαξ ζπόνςκ. Μη αγνόηεξ θαιιηενγμύκ γηα ηε βημπμηθηιόηεηα, εκώ ε βημμεπακία 

ζπόνςκ, θαιιηενγεί γηα ηεκ μμμημμμνθία. Ε ακαγκώνηζε ηςκ ζηναηεγηθώκ θαιιηένγεηαξ ηςκ 

αγνμηώκ, είκαη ακαγθαία γηα κα ζηαμαηήζεη ε πναθηηθή ηεξ πνήζεξ ζπόνςκ αγνμηώκ, ςξ 

«πνώηε ύιε» πςνίξ θαμία πκεομαηηθή ζομβμιή ζηηξ αγνμηηθέξ θμηκόηεηεξ. Μη αγνόηεξ έπμοκ 

ημ δηθαίςμα κα ακαπηύζζμοκ ειεύζενα κέεξ πμηθηιίεξ ζπόνςκ.  

3.    Γλερθεοία από ηημ Ζδιτηικξπξίηζη και ηη Βιξπειοαηία  

Πα δηθαηώμαηα ηςκ αγνμηώκ απμννέμοκ από ηεκ πανειζμύζα, ζεμενηκή θαη μειιμκηηθή 

ζομβμιή ημοξ ζηε δηαηήνεζε, ηνμπμπμίεζε θαη ακηαιιαγή γεκεηηθώκ πόνςκ θοηώκ. Ε 

ακακέςζε ηςκ αγνμηώκ ζηεκ θαιιηένγεηα θοηώκ, ζομβαίκεη ζοιιμγηθά θαη ζοζζςνεοηηθά. 

Οοκεπώξ, δηθαηώμαηα αγνμηώκ πμο απμννέμοκ από ημ νόιμ ημοξ ςξ δηαζώζηεξ θαη 

θαιιηενγεηέξ, πνέπεη κα παναπςνεζμύκ ζε αγνμηηθέξ θμηκόηεηεξ, όπη αημμηθά ζε αγνόηεξ.  

Ε ακαγκώνηζε ηςκ ζοιιμγηθώκ δηθαηςμάηςκ ηςκ αγνμηώκ, είκαη απαναίηεηε γηα ηεκ 

πνμζηαζία ηςκ ζπόνςκ θαη ηε βημπμηθηιόηεηα ςξ θμηκό αγαζό. Γίκαη επίζεξ απαναίηεημ κα 

ζηαμαηήζεη ε πναθηηθή ηεξ πνεζημμπμίεζεξ πμηθηιηώκ αγνμηώκ ςξ «πνώηε ύιε» γηα κα 

απαηημύκηαη θαηόπηκ παηέκηεξ θαη δηθαηώμαηα πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ ζηε βάζε ηεξ 

εθεύνεζεξ ηςκ παναθηενηζηηθώκ πμο απμννέμοκ από πμηθηιίεξ αγνμηώκ, έκα θαηκόμεκμ πμο 

έπεη παναθηενηζηεί ςξ βημπεηναηεία. Ε παγθόζμηα βημμεπακία ζπόνςκ θάκεη θαθή πνήζε ηεξ 

ακηίιερεξ ηεξ «θμηκήξ θιενμκμμηάξ ηεξ ακζνςπόηεηαξ», γηα κα ζθεηενηζηεί ειεύζενα 

πμηθηιίεξ αγνμηώκ, κα ηηξ μεηαηνέρεη ζε ηδημθηεζηαθά εμπμνεύμαηα θαη κα ηηξ πμοιήζεη πίζς, 

ζηηξ ίδηεξ θμηκόηεηεξ, με ορειό θόζημξ θαη βανηά θμνμιμγία. Πέημηα ηδηςηηθμπμίεζε μέζα από 

παηέκηεξ θαη πκεομαηηθή ηδημθηεζία, παναβηάδεη ηα δηθαηώμαηα αγνμηηθώκ θμηκμηήηςκ θαη 

μδεγεί ζε πνέε, ελαζιίςζε θαη ακέπεηα, μηθνμθαιιηενγεηέξ.  

Ε πνόζβαζε αγνμηώκ θαη θμηκμηήηςκ ηνμθίμςκ ζε ζπόνμοξ θαη γεκεηηθέξ πεγέξ θοηώκ, δεκ 

πνέπεη κα πενημνίδεηαη από απαηηήζεηξ ηδηςηηθήξ ηδημθηεζίαξ θαη κόμμοξ παηέκηαξ, μύηε 

μέζς παναθνάηεζεξ πιάζμαημξ μηθνμβίςκ πμο είκαη απμζεθεομέκμ έλς από ηεκ πενημπή 

θαηαγςγήξ. Αοηή ε ειεοζενία, είκαη ε βάζε γηα ηεκ αοημκμμία ηςκ αγνμηώκ ζπεηηθά με ημοξ 

ζπόνμοξ.   

4. Γλερθεοία ητμ Αγοξηώμ μα αμηαλλάζζξρμ και μα εμπξοεύξμηαι πόοξρπ 

Γθόζμκ μη ζπόνμη είκαη „θμηκό αγαζό‟, ε ειεοζενία ακηαιιαγήξ ζπόνςκ ακάμεζα ζε αγνμηηθέξ 

θμηκόηεηεξ, πνέπεη κα είκαη ακαπόζπαζημ ημήμα ημο κόμμο ημο ζπόνμο.  



Αοηό πενηιαμβάκεη θαη ημ δηθαίςμα κα πςιμύκ θαη κα μμηνάδμκηαη ζπόνμοξ ζε μηα με 

απμθιεηζηηθή βάζε. Ό,ηη ακηίηημμ πιενώκεηαη γηα ζπόνμοξ, πνέπεη κα μεηνάηαη ςξ ημήμα ηεξ 

αλίαξ ηςκ πνμσόκηςκ πμο απμθένμοκ.  

5. Γλερθεοία ποόζβαζηπ ζε ζπόοξ ’Αμξιςηήπ Πηγήπ‘ 

Μη ζπόνμη „Ακμηπηήξ Νεγήξ„ είκαη ειεύζενεξ γμκημμπμηεμέκεξ πμηθηιίεξ, πμο μπμνμύκ κα 

ακαπαναπζμύκ από πνόκμ ζε πνόκμ, γεκηά ζε γεκηά θαη μπμνμύκ κα δηαηενεζμύκ θαη κα 

λακαθοηεοζμύκ. Ε γκώζε γηα ηηξ πιενμθμνίεξ πμο εμπενηέπεηαη ζημοξ ζπόνμοξ θαη ημ 

πιάζμα μηθνμβίςκ, δεκ είκαη, ελ μνηζμμύ, εθεύνεζε, αιιά ημ απμηέιεζμα ζοζζςνεοηηθήξ 

ζοιιμγηθήξ ακαθάιορεξ πάκς ζηεκ μπμία μπμνμύκ κα βαζηζημύκ επηπιέμκ ακαθαιύρεηξ ζημ 

μέιιμκ. Αοηή ε γκώζε πνέπεη κα είκαη δηαζέζημε ειεύζενα θαη πνέπεη κα γίκεη πνμζβάζημε ζε 

όιμοξ ημοξ αγνόηεξ.  

Ε ακάπηολε ζοζηεμάηςκ ζπόνςκ πμο δεκ μπμνμύκ κα ακαπαναπζμύκ από ημοξ αγνόηεξ, δεκ 

πνέπεη κα αθμιμοζείηαη. Πα μέγηζηα μθέιε γηα όιμοξ επηηογπάκμκηαη ακ ε ένεοκα θαη ε 

ακάπηολε επηθεκηνώκμκηαη ζημοξ ζπόνμοξ πμο μπμνμύκ κα ακαπανάγμκηαη ειεύζενα. Ε 

δεμόζηα επέκδοζε, πνέπεη κα θαηεοζύκεηαη απμθιεηζηηθά ζε ζοζηήμαηα ζπόνςκ πμο 

εμπενηέπμοκ ηεκ πιήνε γεκεηηθή πιενμθμνία πμο είκαη ακαγθαία γηα ηεκ ακαπαναγςγή ημοξ.  

ΜΖ αγνόηεξ πνέπεη κα έπμοκ πνόζβαζε ζε μεζόδμοξ (parent lines) πμο πνεζημμπμηήζεθακ 

γηα ηε δηαζηαύνςζε θαη ηε δεμημονγία οβνηδίςκ. Ρβνίδηα ζηα μπμία μη μέζμδμη ειέγπμκηαη από 

εηαηνίεξ μδεγμύκ ζε μμμγεκμπμίεζε θαη μμκμπςιηαθή ηδημθηεζία.  

6. Γλερθεοία από Γεμεηική Ιόλρμζη και ΓΙΟ 

Ε ειεοζενία ηςκ αγνμηώκ πενηθιείεη ηεκ ειεοζενία από γεκεηηθή μόιοκζε θαη βημμόιοκζε. Ε 

εηζαγςγή κέςκ πμηθηιηώκ θαη θοηώκ πνέπεη κα ιαμβάκεη οπόρε ημοξ πηζακμύξ 

πενηβαιιμκηηθμύξ θηκδύκμοξ θαζώξ θαη άιιεξ πηζακέξ θαηαζηνμθηθέξ γεςνγηθέξ επηδνάζεηξ.  

7. Γλερθεοία ηξρ πόοξρ μα Αμαπαοάγεηαι 

Ε ηεπκμιμγία „Γλμιμζνεοηήξ‟ γηα ηεκ ακαπαναγςγή ζηείνςκ θαη αοημθημκηθώκ ζπόνςκ 

παναβηάδεη ηεκ ειεοζενία ημο ζπόνμο κα ακαπανάγεηαη. Ε παναγςγή ζπόνμο πμο δεκ μπμνεί 

κα ακαπαναπζεί απμηειεί επίζεζε ζηεκ ζεμειηώδε θύζε ημο ζπόνμο ςξ πεγή ακαπαναγςγήξ 

δςήξ θαη ζηε ζεμειηώδε ειεοζενία ηςκ αγνμηώκ. Ε εηζαγςγή ηέημηςκ παναθηενηζηηθώκ είκαη 

ζπεδηαζμέκε κα δεμημονγεί μμκμπώιημ ηςκ ζπόνςκ θαη ηνμθίμςκ ημο θόζμμο θαη πνέπεη κα 

απαγμνεοηεί ζε παγθόζμημ επίπεδμ.   

ΖΖΖ ΠΟΡΟΖ ΓΖΑ ΣΟ ΙΓΘΘΟΚ: ΑΚΑΠΣΤΟΚΣΑ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΑΤΡΖΟ  

Μη ζπόνμη εμπενηέπμοκ ημ πανειζόκ θαη ημ μέιιμκ. Μη ζπόνμη γηα ημ μέιιμκ πνέπεη κα 

ελειηπζμύκ ζηε βάζε ηεξ δηαηήνεζεξ ηεξ εονύηενεξ δοκαηήξ πμηθηιίαξ ζπόνςκ θαη πμηθηιηώκ 

θοηώκ, πνμθεημέκμο κα ακηεπελέιζμοκ ζηηξ πμιιαπιέξ πνμθιήζεηξ ηεξ αζθάιεηαξ ηςκ 

ηνμθίμςκ θαη ηεξ δηαηνμθηθήξ ημοξ αλίαξ, ηεξ ηζόηεηαξ ηςκ ηνμθίμςκ, ηςκ θιημαηηθώκ 

αιιαγώκ θαη ηεξ αεηθμνίαξ. Μη αθόιμοζμη, είκαη ηνόπμη με ημοξ μπμίμοξ μπμνεί κα θαζμνηζηεί 

ε δηαηήνεζε, πνήζε θαη πεναηηένς ακάπηολε ηςκ ζπόνςκ, ώζηε κα ακηεπελέιζμοκ ζηηξ 

πνμθιήζεηξ.  

1 Διαηήοηζη και αμάπηρνη ζπόοτμ ζηη βάζη ηηπ κξιμόηηηαπ 



Ε δηαηήνεζε θαη ζοκηήνεζε ζπόνμο θαη ε γκώζε γη αοημύξ πνέπεη κα έπεη ηηξ νίδεξ ηεξ θαη κα 

βαζίδεηαη ζε αοημύξ πμο ημοξ πνεζημμπμημύκ. Ννέπεη αθόμε κα εθανμόδεηαη ex situ θαη in 

situ ζοκηήνεζε ημο πιάζμαημξ μηθνμβίςκ, ώζηε κα οπμζηενίδεηαη ε απαναίηεηε δηαηήνεζε 

ζημ αγνόθηεμα, ημο ζπόνμο.  

Οηναηεγηθέξ θαη ηεπκμιμγίεξ γηα ηεκ πεναηηένς ακάπηολε ηςκ ζπόνςκ, πνέπεη κα βαζίδμκηαη 

ζημκ πιμύημ εμπεηνηώκ θαη ζηεκ εθεονεηηθόηεηα ηςκ αγνμηώκ θαη ηςκ θμηκμηήηςκ ηνμθίμςκ 

γεκηθά θαη κα πενηιαμβάκμοκ ηε ζομμεημπή ημοξ θαη ηεκ εκενγό ζομβμιή ημοξ ζε 

επηζηεμμκηθέξ πιεονέξ ηεξ θαιιηένγεηαξ θοηώκ. Αοηό πενηιαμβάκεη θαη ημ κα είκαη 

δηαζέζημεξ ζηηξ αγνμηηθέξ θμηκόηεηεξ, ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίεξ επηιμγήξ, ακαγκώνηζεξ θαη 

θαιιηένγεηαξ.  

2 ρμμεηξςή ζε αγοξηικά ξικξζρζηήμαηα  

Ωξ ανπή, πμηθηιίεξ ζπόνςκ πνέπεη κα επηηνέπμοκ ζημοξ αγνόηεξ κα ζοκηενμύκ ημ έδαθμξ, 

ημ κενό θαη ηε βημπμηθηιόηεηα θαη κα πνμζανμόδμκηαη έλοπκα ζε ημπηθέξ θαη πενηθενεηαθέξ 

πενηβαιιμκηηθέξ ζοκζήθεξ, ακηί κα απαηημύκ ηεκ πνμζανμμγή ημο πενηβάιιμκημξ ζηηξ 

ακάγθεξ ημο ζπόνμο. Μ ζηόπμξ ηεξ μειιμκηηθήξ πνήζεξ θαη ακάπηολεξ ηςκ ζπόνςκ, πνέπεη 

κα είκαη ε ζομμεημπή ηεξ αγνμηηθήξ παναγςγήξ ζε αγνμ-μηθμζοζηήμαηα γηα κα πνμζηαηεοζεί 

ημ έδαθμξ, ημ κενό θαη ε βημπμηθηιόηεηα θαη κα αολεζεί ε ακηίζηαζε ζηεκ πενηβαιιμκηηθή 

αιιαγή.  

3 Ιείτζη ητμ εκπξμπώμ αεοίτμ ηξρ θεομξκηπίξρ 

Γηα κα ειαπηζημπμηεζμύκ μη εθπμμπέξ αενίςκ πμο ζομβάιιμοκ ζημ θαηκόμεκμ ημο 

ζενμμθεπίμο, πμο μδεγεί ζε θιημαηηθό πάμξ, μη ζπόνμη δεκ πνέπεη κα πνεηάδμκηαη 

πενηζζόηενεξ ελςηενηθέξ εηζαγςγέξ θαη εκένγεηα (μέζς ζοκζεηηθώκ πεμηθώκ ιηπαζμάηςκ, 

παναζηημθηόκςκ θαη θαοζίμςκ) από ηηξ απμιύηςξ απαναίηεηεξ. Μ ζηόπμξ πνέπεη κα είκαη 

μοδέηενεξ από εθπμμπέξ αενίςκ ημο ζενμμθεπίμο, αγνμηηθέξ πναθηηθέξ, μη μπμίεξ 

βαζίδμκηαη ζηεκ ακακεώζημε εκένγεηα θαη ζε εδαθμ-βημιμγηθέξ πεγέξ.  

4 Γνάλειση ητμ ηξνικώμ ποξζθηκώμ  

Γηα κα μεηςζεί ε ημληθή μόιοκζε ηεξ αιοζίδαξ ηςκ ηνμθίμςκ μαξ θαη ημο πενηβάιιμκημξ, ε 

θαιιηένγεηα ζπόνςκ πνέπεη κα ζηναθεί από ηε ζομμόνθςζε ζηηξ πεμηθέξ πνμζζήθεξ, ζε 

ζπόνμοξ πμο πνμζανμόδμκηαη θαιύηενα ζηηξ απαηηήζεηξ αγνμ-μηθμιμγηθώκ πναθηηθώκ.  

5 Πξικιλόηηηα μέζα ζηιπ πξικιλίεπ  

Ωξ μέζμ μείςζεξ ημο θηκδύκμο εοαηζζεζίαξ ζε πανάζηηα θαη θαθέξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ θαη γηα 

κα αολεζεί ε θοζηθή πμηθηιόηεηα, ε πεναηηένς ακάπηολε ζπόνςκ, πνέπεη κα βαζίδεηαη ζηεκ 

εονύηενε δοκαηή γεκεηηθή πμηθηιόηεηα. Γηα κα επηηεοπζεί αοηό, απαηηείηαη μηα επείγμοζα 

επακελέηαζε ηςκ ζεμενηκώκ εμπμνηθώκ απαηηήζεςκ γηα ηεκ μμμγεκμπμηήζε ηςκ πμηθηιηώκ 

ζπόνςκ.  

6 Ηαλλιεογώμηαπ για πξιόηηηα ηοξθίμτμ  

Ε μιηζηηθή πμηόηεηα ηςκ ηνμθίμςκ, πενηιαμβακμμέκεξ ηεξ γεύζεξ ημοξ θαη ηεξ δηαηνμθηθήξ 

ημοξ αλίαξ, πνέπεη κα απμηειεί θονίανπε μένημκα γηα ηεκ πεναηηένς εκίζποζε, δηαηήνεζε θαη 

ακάπηολε ζπόνςκ ημο μέιιμκημξ.  



7 Οι γρμαίκεπ είμαι ξι ποτηαγτμίζηοιεπ ηηπ βιξπξικιλόηηηαπ 

Ναγθμζμίςξ, μη γοκαίθεξ ακηηπνμζςπεύμοκ ηεκ πιεημρεθία ηεξ γεςνγηθήξ αγνμηηθήξ 

δύκαμεξ θαη είκαη μη ζεμενηκμί θαη μη παναδμζηαθμί θνμονμί ηεξ αζθάιεηαξ ηςκ ζπόνςκ, ηεξ 

πμηθηιίαξ θαη ηεξ πμηόηεηάξ ημοξ. Μη γοκαίθεξ είκαη αθόμε, μη θύνημη θύιαθεξ θαη δηαζπμνείξ 

ηεξ γκώζεξ γηα ηεκ πμηόηεηα θαη ηηξ μεζόδμοξ επελενγαζίαξ ηνμθίμςκ.  

Ωξ ηέημημξ, μ θεκηνηθόξ ημοξ νόιμξ ζηε δηαζθάιηζε ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ θαη ζηε δηαηήνεζε, 

ακηαιιαγή θαη ακαπαναγςγή ζπόνςκ ζηε μεηαβημμεπακηθή γεςνγία, πνέπεη κα οπμζηενηπζεί 

θαη κα αολεζεί.  

Ιέοξπ Σέηαοηξ 

ΔΩΚΣΑΚΓ ΓΚΑΘΘΑΗΣΖΗΓ ΘΤΓΖ. ΠΟΡΟΖ ΓΘΠΖΔΑ 

Γίκαη ζηε θύζε ηςκ ζπόνςκ κα θένμοκ ηεκ έθθναζε ηεξ ειπίδαξ. Φένκμοκ ζημ κμο ηεκ 

αθζμκία ηεξ ζμδεηάξ. Ιεγάιμη ανηζμμί αηόμςκ, πνςημβμοιηώκ θαη παναδμζηαθώκ θμηκμηήηςκ 

ηνμθίμςκ ζε όιμ ημκ θόζμμ αζπμιμύκηαη εδώ θαη θαηνό με ηε δηαζθάιηζε ημο ζπόνμο. Νανά 

ημ ζεμενηκό άθνςξ ακεζοπεηηθό ζεκάνημ ηςκ μμκμθαιιηενγεηώκ θαη ηςκ εηαηνηθώκ 

μμκμπςιίςκ γηα ημ ζπόνμ, έπμοκ λεπεδήζεη πμιιέξ εκζαννοκηηθέξ πνςημβμοιίεξ γηα κα 

απμηναπεί ε απεηιή γηα ημ ζπόνμ, από ηε βημμεπακηθή γεςνγία. Μη ανπέξ ζηηξ μπμίεξ 

βαζίδεηαη αοηό ημ μακηθέζημ, έπμοκ ελειηπζεί από ηηξ πνςημβμοιίεξ θαη ηηξ δνάζεηξ 

δηαθόνςκ μμάδςκ θαη θηκεμάηςκ ζε όιμ ημκ θόζμμ. Πα αθόιμοζα, είκαη μνηζμέκα ζπεηηθά 

παναδείγμαηα:  

.  Ιέζα ζηηξ θμηκόηεηεξ ζπόνςκ, πιεζαίκμοκ μη ηνάπεδεξ Οπόνςκ γηα κα δηαηενεζμύκ ζπόνμη 

ex-situ θαη κα θαιιηενγεζμύκ in-situ.  

Μη γοκαίθεξ έπαηλακ ζεμειηώδε νόιμ ζηε θύιαλε ηεξ θιενμκμμηάξ ηςκ ζπόνςκ θαη μιμέκα 

θαη πενηζζόηενεξ, είκαη απμθαζηζμέκεξ κα ζοκεπίζμοκ κα ημ πνάηημοκ. Ηηκήμαηα όπςξ ημ 

Οπόνμη γηα ηεκ Γπηβίςζε, ζηεκ Αηζημπία θαη ημ Κακηβάκηα ζηεκ Ζκδία, έπμοκ ελειίλεη κέα 

μμκηέια δηάζςζεξ ζπόνςκ θαη εκίζποζεξ ηεξ αζθάιεηαξ ηςκ ηνμθίμςκ θαη ηεξ μηθμιμγηθήξ 

αζθάιεηαξ ηςκ θμηκμηήηςκ αγνμηώκ.  

. Ννςημβμοιίεξ δηάζςζεξ ζπόνςκ θαη πιαηθόνμεξ ακηαιιαγήξ ζπόνςκ δηαδναμαηίδμοκ έκακ 

όιμ θαη πημ ζεμακηηθό νόιμ. Ιεγάιμη ανηζμμί πμιηηώκ δεμημονγμύκ θήπμοξ με ζαθή ζθμπό κα 

θαιιηενγήζμοκ ηα δηθά ημοξ ηνόθημα θαη κα έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα παίλμοκ ζεμακηηθό νόιμ 

ζηε δηάζςζε θαη ακηαιιαγή ζπόνςκ 

. δηάθμνεξ θμηκόηεηεξ πμο είκαη αθηενςμέκεξ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ ζπόνςκ θαη ζηεκ 

ακαζηνμθή ηςκ ηενάζηηςκ απςιεηώκ ζπόνςκ θαη θαιιηενγεηηθώκ πμηθηιηώκ, εκώκμοκ ηηξ 

δοκάμεηξ ημοξ. Έκα ηέημημ πανάδεηγμα, είκαη ηα πνμγνάμμαηα ‟presidia‟ (πνμζηαζία 

βημπμηθηιόηεηαξ) ημο Ζδνύμαημξ Slow Food γηα ηε Βημπμηθηιόηεηα, πμο έπμοκ λεπεδήζεη ζε 

όιεξ ηηξ πενημπέξ ημο θόζμμο 

. Αολάκμκηαη ηαπέςξ, πνμγνάμμαηα ζημπεοόμεκεξ θαιιηένγεηαξ θοηώκ, πμο οημζεημύκ 

ζπόνμοξ γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ μνγακηθήξ θαη ηεξ μηθμιμγηθήξ γεςνγίαξ.  

ηίδμκηαη ζομμαπίεξ θαη δίθηοα μηαξ θμηκςκίαξ ηςκ πμιηηώκ γηα ημ ζπόνμ, ζε πενηθενεηαθό, 

εζκηθό θαη δηεζκέξ επίπεδμ. Αοηό πενηιαμβάκεη δίθηοα όπςξ ημ Etc θαη ημ Grain θαη 



πνςημβμοιίεξ πμιηηηθήξ πίεζεξ, όπςξ ημ Οώζηε ημοξ Οπόνμοξ μαξ (Save our Seeds), όπςξ 

θαη μμάδεξ γηα ηα δηθαηώμαηα ηςκ αγνμηώκ Ηηκήμαηα όπςξ ημ „Ηαμία Ναηέκηα γηα ηε Δςή‟ 

ζηεκ Γονώπε θαη θηκήμαηα δεμημονγίαξ ειεύζενςκ από παηέκηεξ δςκώκ (Living Democracy/ 

Jaiv Panchayat) θαη με ζοκενγαζίαξ με ηηξ παηέκηεξ γηα ημοξ ζπόνμοξ (Bija Satyagraha) 

ζηεκ Ζκδία, ημ θίκεμα θονηανπίαξ ημο ζπόνμο αοημπζόκςκ Αμενηθακηθώκ Φοιώκ ζηε Βόνεηα 

Αμενηθή,  μεηελειίζζμκηαη ζε θίκεμα οπενάζπηζεξ ηεξ Γιεοζενίαξ ημο Οπόνμο.  

. Νανάιιεια πνμξ ηηξ δναζηενηόηεηεξ θμηκςκηώκ πμιηηώκ, οπάνπμοκ κόμμη θαη πνςημβμοιίεξ 

κμμηθήξ πνμζηαζίαξ ηεξ πμηθηιόηεηαξ ημο ζπόνμο. Μ Κόμμξ ηεξ πενημπήξ ηεξ Πμζθάκεξ γηα 

ημ Οπόνμ απμηειεί θαιό πανάδεηγμα γηα ημ πώξ ημπηθέξ θαη πενηθενεηαθέξ θοβενκήζεηξ 

μπμνμύκ κα ακαιάβμοκ οπεύζοκε θαη ζοκημκηζμέκε δνάζε γηα κα πνμζηαηεύζμοκ ηε 

βημπμηθηιόηεηα.  

. Ε ηαπέςξ ακαπηοζζόμεκεξ άμεζεξ ζπέζεηξ μεηαλύ παναγςγώκ θαη θαηακαιςηώκ, όπςξ ηα 

δίθηοα ηεξ Ημηκόηεηαξ Ρπμζηενηδόμεκεξ Γεςνγίαξ (CSA) είκαη άιιμ έκα δοκαμηθό βήμα ζημ 

θίκεμα γηα ηε δηάζςζε θαη δηαηήνεζε ζπόνμο θαη πμηθηιηώκ θοηώκ.  

. Δηεζκείξ ζομθςκίεξ όπςξ ε Οοκζήθε γηα ηηξ Γεκεηηθέξ Νεγέξ Φοηώκ γηα Πνόθημα θαη 

Γεςνγία θαη ημ Άνζνμ 9 γηα ηα Δηθαηώμαηα ηςκ Αγνμηώκ, θαζώξ θαη ε Οοκζήθε γηα ηε 

Βημιμγηθή Νμηθηιόηεηα, απμηειμύκ ενγαιεία πμο έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα πνεζημμπμηεζμύκ 

ζηεκ απμηνμπή ημο επηζεηηθμύ ειέγπμο θαη ηεκ αοημθημκηθά πνμζακαημιηζμέκεξ πμιηηηθέξ 

μεγάιςκ πμιοεζκηθώκ εηαηνηώκ. Αοηή ε δοκαηόηεηα, πνέπεη κα εκηζποζεί. ² 

Ηοβενκήζεηξ ημο Πνίημο Ηόζμμο ζοκεπίδμοκ κα πνμςζμύκ  αηηήμαηα γηα ακαζεώνεζε ημο 

Κόμμο 27.3(b) ηεξ ζομθςκίαξ πενί Δηθαηςμάηςκ Νκεομαηηθήξ Ζδημθηεζίαξ πμο έπμοκ 

Οπέζε με ημ Γμπόνημ (TRIPS) ηεξ WTO, θαη γηα ηενμαηηζμό ηεξ παηέκηαξ γηα ηε δςή, ηεξ 

παηέκηαξ γηα ημοξ ζπόνμοξ, ηεξ βημπεηναηείαξ ηςκ πμηθηιηώκ ηςκ αγνμηώκ θαη ηεξ 

παναδμζηαθήξ γκώζεξ.  

Ε μειιμκηηθή ελέιηλε ηεξ ακζνςπόηεηαξ πάεη πένη πένη με ημ μέιιμκ θαη ηεκ ειεύζενε 

ελέιηλε ηςκ ζπόνςκ μαξ. Αοηό πμο έπεη εκζςμαηςζεί θαη ελαζθήζεθε ζε αγνμηηθμύξ 

πμιηηηζμμύξ από ανπαημηάηςκ πνόκςκ απαηηεί ηε μέγηζηε δοκαηή οπμζηήνηλε ημο δεμμζίμο 

θαη ημο ηδηςηηθμύ ημμέα ακ ζέιμομε κα θονηανπήζεη, ημ δηθαίςμά μαξ κα επηιέγμομε θαη κα 

δμύμε ογηεηκά, με αζθάιεηα θαη πμιηηηζμηθά πμηθίιεξ δςέξ.  

Πμ μέιιμκ ηςκ ζπόνςκ εκέπεη ημ μέιιμκ ηεξ ακζνςπόηεηαξ.  

ΔΖΓΤΘΤΚΓΖ ΣΟ ΔΖΑΔΖΗΣΤΟ 

Αθμιμοζμύκ μηα ζεηνά πνμηεηκόμεκςκ δηεοζύκζεςκ ζημ δηαδίθηομ, μη μπμίεξ πανέπμοκ 

επηπιέμκ links θαη ηειεοηαίεξ πιενμθμνίεξ. Δεκ είκαη απμθιεηζηηθέξ, είκαη εοπνόζδεθηεξ θαη 

άιιεξ. 

  

http://www.grain.org 

http://www.etcgroup.org 

http://www.saveourseeds.org 

http://www.grain.org/
http://www.etcgroup.org/
http://www.saveourseeds.org/


http://www.gene-watch.org 

http://www.seedalliance.org 

http://www.nanvanya.org 

http://www.bilaterals.org 

  

Appendix 

INTERNATIONAL COMMISSION ON THE FUTURE OF  
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Manifesto Editor 

Jerry Mander, President of the Board of International Forum on Globalization 

Commission composition 

Vandana Shiva Chair 

Miguel Altieri, Professor, Department of Environmental Science Policy and Management, 

University of California at Barkeley 

Alexander Baranoff, President, National Association of Genetic Safety, Moscow 

Debi Baker, Co Director and Chair of the Agricultural Copmmitee of the International 

Forum on Globalization 

Wendell Berry, conservationist, farmer, author and poet 

Marcello Buiatti, Consultant on GMO issues to Tuscany, Professor University of Florence 

Peter Einarsson, Swedish Ecological Farmers Association, IFOAM EU Group 

Elena Gagliasso, Scientific Coordinator for the „ Lega Ambient‟e, Professor, University of 

Rome 

http://www.gene-watch.org/
http://www.seedalliance.org/
http://www.nanvanya.org/
http://www.bilaterals.org/


Bernward Geier, Director, Internation Federation of Organic Agriculture Movements 

IFOAM 

Edward Goldsmith, Author, Founder and Editor of the Ecologist 

Benny Haerlin, Foundation of the future of Farming, Germany, Farmer International 

Coordinator of GMO campaign for Greenpeace  

Colin Hines, Author of Localization A Global Manifesto, Fellow, International Forum on 

Globalization 

Vicki Hird, Policy Director, Sustain The alliance for better food and farming 

Andrew Kimbrell, President International Center for Technology Assesment 

Tim Lang, Professor of Food Policy, Institute of Health Science, City University, London 

Frances Moore Lappe, Author, Founder, Small Planet Institute 

Alberto Pipo Lernoud, Vice President IFOAM 

Caroline Lucas, Member of the European Parliament, Green Party, UK 

Jerry Mander, President of the Board of the International Forum on Globalization 

Samuel K. Muhunyu, Coordinator, NECOFA {Network for Ecofarming for Africa} 

Helena Norberg-Hodge, International Society for Ecology and Culture 

Carlo Petrini, Slow Food 

Assetou Foune Samake, Biologist, Geneticist, Professor, Faculty of Sciences, University 

of Mali 

Sandra Sumane, Sociologist at the University of Latvia Riga 

Percy Schmeiser, Farmer and GMO activist, Canada 

Alice Waters, Founder Chez Paniss 

Associates 

Kristen Corselious, Institute for Agriculture &Trade Policy 

Raj Pastel, Food First 

Co-ordinator  

Caroline Lockhart, Consaltant, ARSIA, Region of Tuscany, Italy 
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