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ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ  ΖΩΗΣ  ΣΤΗ ΓΗ 
Η  ΚΙΒΩΤΌΣ  ΤΩΝ ΣΠΌΡΩΝ
Την ώρα που ο αριθμός δειγμάτων που φυλάσσεται στις 1.750 Τράπεζες Γενετικού 
Υλικού σε όλο τον κόσμο έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 1996, με κορυφή την 
Svalbard της Νορβηγίας, στην Ελλάδα, στην πρώτη πανευρωπαϊκά τράπεζα σπόρων της 
Θεσσαλονίκης, τα δείγματα αρχαίου ελληνικού σιταριού καταστρέφονται   ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

26-29_trapeza.indd   26 25/04/2017   21:18



ΜΑΙΟΣ 2017ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 27

Η συλλογή των 400.000 δειγμάτων που φιλοξενεί 
η Τράπεζα Σπόρων Svalbard στη Νορβηγία αποτελεί 
την ύστατη προστασία της βιοποικιλότητας του πλανήτη

Μ       ία  από τ ις  πρώτες 
τ ρ ά π ε ζ ε ς  σ π ό ρ ω ν 
που δημιουργήθηκαν 
στην Ευρώπη, με τη 
συγχρηματοδότηση του 
FAO, είναι η Ελληνική 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού, που λειτουργεί 
με αντικείμενο τη συλλογή, απογραφή 
κι αξιοποίηση των παραδοσιακών 
ποικιλιών της ελληνικής γεωργίας και 
των συγγενών τους. Με έδρα τη Θέρμη, 
η Τράπεζα στο ξεκίνημά της, το 1981, 
σημείωσε θεαματικά βήματα συλλέγοντας 
απειλούμενα φυτά της γεωργίας που 
παραδοσιακά επικρατούσαν στην Ελλάδα 

πριν εξαφανιστούν εντελώς μέσα την 
καλπάζουσα εξέλιξη της παραγωγής. 
Σήμερα που οι κρατικοί πόροι έχουν 
εξαϋλωθεί, η προίκα που δημιούργησε η  
Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού με τη 
μορφή συλλογών σπόρων που εν δυνάμει 
μπορούν να δώσουν μια νέα γεωργία στη 
χώρα απειλείται με ολέθρια παρακμή. 
Όπως εξηγεί ο Νίκος Σταυρόπουλος, που 
διατέλεσε διευθυντής της Τράπεζας από 
το 1981-2005 «αν χαθούν οι σπόροι της 
χάνουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε 
μια νέα βελτιωμένη γεωργία στο μέλλον». 

Όπως σημειώνει ο κ. Σταυρόπουλος, 
όταν ξεκινήσαμε το 1981 είχε ήδη γίνει με-

γάλη διάβρωση στη χώρα και το πολύ να 
είχε μείνει ένα 10% του συνόλου των πα-
ραδοσιακών φυτών που υπήρχε το 1950. 
Αλλά γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο κι αυτό 
το υλικό που μαζέψαμε ήταν πάρα πολύ 
σπουδαίο. Βέβαια όταν στήσαμε την Τρά-
πεζα, ξέραμε τι κάνουμε. Ο πρώτος πυρή-
νας τεσσάρων επιστημόνων που την επάν-
δρωσαν, για παράδειγμα,  μετεκπαιδευτή-
καμε με υποτροφία στον FAO στην Αγγλία 
στο αντικείμενο του γενετικού υλικού και 
από κει κι έπειτα εκπαιδεύσαμε μια ομάδα 
συνεργατών, 50 επιστήμονες μέσα σε μια 
πορεία 25 ετών. Στη συνέχεια πραγματο-
ποιήσαμε μεγάλο αριθμό διεθνών συνερ-
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γασιών με άλλες τράπεζες γενετικού υλι-
κού και μέσα από τις συνεργασίες αυτές 
ωφελήθηκε η Ελλάδα».

Το μεγάλο άλμα στο έργο της Τράπεζας, 
σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της, έγι-
νε το 2002 όταν πήρε ένα μεγάλο πρόγραμ-
μα προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ με κοινοτι-
κή συγχρηματοδότηση και χάρη σε αυτή την 
υποστήριξη αυξήθηκε θεαματικά ο πλούτος 
της συλλογής από 5.000 σε 14.000 δείγμα-
τα σπόρων ως το 2008. 

∆ιέσχισαν τη χώρα απ’ άκρη σε άκρη
Με αποστολές τριών επιστημόνων κά-

θε φορά, σύμφωνα με όρους που προ-
βλέπουν διεθνείς κανονισμοί για λόγους 
ασφάλειας, ώστε αν τραυματιστεί ο ένας 
να μπορούν οι άλλοι δύο να τον μεταφέ-
ρουν, διηγείται ο κ. Σταυρόπουλος, οι επι-
στήμονες της Τράπεζας διέσχισαν τη χώ-
ρα απ’ άκρη σε άκρη,  αναζητώντας και σε 
άγρια μέρη και ερημιές το πολύπαθο γε-
νετικό υλικό παραδοσιακών φυτών αλλά 
κι άγριων συγγενών ειδών της γεωργίας 
όπως λέγονται, δηλαδή τους προγόνους 
των σημερινών καλλιεργήσιμων φυτών. 

Όταν έφταναν οι σπόροι στην Τράπεζα 
γινόταν μια επεξεργασία με τα ακόλουθα 
στάδια: Αρχικά γινόταν ο διαχωρισμός των 
δειγμάτων και ακολουθούσε καθαρισμός 
από ξένες ύλες. Αφού καθαριζόταν ο σπό-
ρος πήγαινε στο ξηραντήριο όπου γινόταν 

η αφύγρανση η οποία αυξάνει τη μακροβι-
ότητα, αφού για κάθε ένα βαθμό μείωσης 
της υγρασίας διπλασιάζεται το προσδόκι-
μο ζωής του σπόρου. Συνήθως η υγρασία 
μειώνεται τεχνητά στο 6% που εγγυάται μια 
επιβίωση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Με-
τά συσκευαζόταν ερμητικά μέσα σε πλα-
στικοποιημένους φακέλους σε κενό αέρα 
και αποθηκευόταν σε καταψύκτες όπου σε 
θερμοκρασία  -21 °C μπορεί να διατηρη-
θούν ζωντανοί έως και για 30 χρόνια. 

Όμως περίπου από το 1990 άρχισε μια 
σταδιακή αλλά σταθερή παρακμή των εγκα-
ταστάσεων που έφτασε να θέσει σε κίνδυ-
νο τις συλλογές των σπόρων της Τράπε-
ζας. Τα ψυγεία μακράς διατήρησης καθώς 
και τα απαραίτητα συστήματα αφύγρανσης 
άρχισαν να εμφανίζουν προβλήματα. Ο κ. 
Σταυρόπουλος επισημαίνει ότι έκανε επανει-
λημμένα διαμαρτυρίες στους ιθύνοντες του 
ΕΘΙΑΓΕ οι οποίες έμειναν στον αέρα. Οι επι-
στήμονες της Τράπεζας κατέληξαν να κατα-
φεύγουν σε «πυροσβεστικές» λύσεις, το προ-
σωπικό έμπαινε στους θαλάμους κι έσπαγε 
χειρωνακτικά τον πάγο που συσσώρευε στο 
εσωτερικό του ο χαλασμένος καταψύκτης.

Ο ρόλος του δημόσιου τομέα 
στη γεωργική έρευνα

Βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρ-
χουν πολλοί βασικοί λόγοι που η γενετι-
κή έρευνα για τη γεωργική βελτίωση γίνε-

Το νέο υπερσύγχρονο κτίριο που προοριζόταν 
για την Ελληνική Τράπεζα στέκεται 
άδειο χωρίς να έχει παραληφθεί επίσημα

Δ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

πήρε η Ελληνική Τράπεζα ένα μέγάλο πρόγραμμα 
προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ με κοινοτική συγχρημα-
τοδότηση, το οποίο βοήθησε στην αύξηση της συλλογής

έφθασαν να είναι τα δείγματα των σπόρων στην Ελλη-
νική Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Θέρμης το 2008 
από τα 5.000 των αρχικών συλλογών.
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ται σε  δημόσιους φορείς ή από ερευνητικά 
ινστιτούτα όπως αυτά του FAO.  Η έρευνα 
παίρνει πολλά χρόνια, για παράδειγμα για 
να βγει μια νέα ποικιλία μπορεί να πάρει 
και 12 χρόνια. Ο ιδιωτικός τομέας περιορί-
ζεται εφόσον στο τέλος κάθε χρόνου πρέ-
πει να βγαίνει ένα θετικό οικονομικό απο-
τέλεσμα. Βέβαια, σύμφωνα με τον κ. Σταυ-
ρόπουλο, το βασικό για να επιτελέσει το έρ-
γο της η Τράπεζα, είναι να καλύπτεται από  
σταθερή κρατική χρηματοδότηση, ενώ τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να κα-
λύπτουν τις οικονομικές ανάγκες αξιολόγη-
σης και χαρακτηρισμού των γενετικών πό-
ρων, δηλαδή το έργο της ανάδειξης νέων 
βελτιωμένων ποικιλιών. Εξίσου σημαντικό 
σύμφωνα με τον ίδιο και όπως ανέδειξε ένα 
πρόσφατο επιστημονικό άρθρο του καθηγη-
τή Ξεπαπαδέα της ΑΣΟΕΕ, είναι ότι το οικο-
νομικό όφελος από τη λειτουργία της υπερ-
βαίνει κατά πολύ το κόστος διατήρησής της. 

Φυσικά σημειώνει ο κ. Σταυρόπουλος, το 
πιο σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχνά κα-
νείς είναι ότι οι σπόροι παραδοσιακών ποι-
κιλιών φυτών που εξελίχθηκαν για εκατο-
ντάδες χρόνια και προσαρμόστηκαν απόλυ-
τα στις ελληνικές συνθήκες, ανήκουν σε μια 
ιδιαίτερη κατηγορία αγαθών που θεωρού-
νται «δημόσια» αγαθά και δεν μπορούν να 
εξισωθούν με τα λεγόμενα ιδιωτικά.

Οι αρχαίοι σπόροι του άγριου σιταριού
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στο χρόνο ο κ. 

Σταυρόπουλος σημειώνει: «Η συστηματι-
κή υποχρηματοδότηση έχει ως παρεπόμε-
νο η Τράπεζα να έχει ξεπέσει σε κατάστα-
ση παρακμής και να μην μπορεί να συνε-
χίσει να διατηρεί τους σπόρους με ασφά-
λεια. Όμως αυτοί οι σπόροι, και ειδικότερα 
αυτοί που συλλέχθηκαν περί το 1980, πε-
ρίπου 5.000 πακέτα  που βρίσκονται στην 
κατάψυξη περίπου στους 4 - 10 °C, περιέ-
χουν και αρχαία δείγματα άγριου σιταριού 
που συνδέονται με τον γεωγραφικό χώρο 
της Ελλάδας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αν 
χάσουμε αυτούς τους σπόρους , η ανθρω-
πότητα θα έχανε ένα γενετικό απόθεμα, το 
οποίο έκανε εκατοντάδες ή ίσως και χιλιά-
δες χρόνια να παραχθεί».

Αναβίωση γερασμένου υλικού
Βέβαια υπάρχουν και πιο αισιόδοξες φω-

νές που λένε ότι υπάρχουν επιστημονικές 
μέθοδοι για την αναβίωση γερασμένου 
γενετικού υλικού. Συγκεκριμένα σύμφω-
να με πειράματα που έγιναν από την Τρά-
πεζα στάθηκε δυνατόν με εμβάπτιση των 

σπόρων σε μείγμα ορμονών όπως κυτοκι-
νίνης, αυξίνης και γιβεριλίνης να αναβι-
ώσουν γερασμένοι σπόροι έως και 20-30 
χρόνων. Αλλά η μέθοδος αυτή είναι ακρι-
βή καθώς απαιτεί πολλά χέρια και μελέτη .

Το επόμενο βήμα της βελτίωσης
Η αδυναμία της Ελληνικής Πολιτείας να 

αξιοποιήσει αποδοτικά την πολύτιμη κιβω-
τό των σπόρων για να βελτιώσει την ελ-
ληνική γεωργία δεν σταματά στο ξεχαρβά-
λωμα της Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Για 
να γίνει πράξη η βελτίωση της γεωργίας 
πρέπει να λειτουργούν τα Ιδρύματα Γενετι-
κής Βελτίωσης που θα πάρουν το υλικό της 
Τράπεζας, τους σπόρους δηλαδή, και θα 
κάνουν τις σύγχρονες βελτιωμένες ελλη-
νικές ποικιλίες. Όμως η παρακμή που κυ-
ριάρχησε εξίσου στα Ινστιτούτα Γενετικής 
Βελτίωσης έχει ως αποτέλεσμα η πολύτιμη 
προίκα των σπόρων που εφοδίασε η Τρά-
πεζα τη χώρα να μένει στο «ράφι» χωρίς 
να το αξιοποιείται αποδοτικά στην Ελλάδα.  

Στη μακριά σειρά ναυαγημένων σχεδίων 

για την αναβάθμιση της Τράπεζας προστί-
θεται και η περίπτωση νέου υπερσύγχρονου 
κτιρίου που κατασκευάστηκε με χρηματοδό-
τηση που εγκρίθηκε το 2002, και στέκεται 
άδειο χωρίς να έχει παραληφθεί επίσημα 
ώστε να δοθεί στην Τράπεζα.  Σύμφωνα με 
πληροφορίες η σημερινή διοίκηση του ΥΠΑ-
ΑΤ έχει δείξει βούληση να παραδοθεί το νέο 
κτίριο στην Τράπεζα αλλά μέχρι στιγμής δεν 
έχει πραγματοποιηθεί σχετική κίνηση. 

έχει αυξηθεί ο συνολικός αριθμός δειγμάτων 
που φυλάσσεται σε σε Τράπεζες Γενετικού 
Υλικού όπως της Ελλάδας και ανέρχεται σε 7,4 
εκατ. σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO.

+

από τα δείγματα εκτιμάται ότι αποτελούν μονα-
δικά δείγματα ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις 
αποτελούν αντίγραφα. Σήμερα υπάρχουν 1.750 
Τράπεζες που φιλοξενούν 10.000 ποικιλίες.

Ο συνταξιούχος σήμερα Νίκος 
Σταυρόπουλος διατέλεσε διευ-
θυντής της Ελληνικής Τράπεζας 
Γενετικού Υλικού από το 1981 
έως το 2005. 

Δ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
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