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Είμαστε μάρτυρες μιας σοβαρής διάβρωσης της φυτικής 
και  ζωικής  βιοποκιλότητας.  Ως αποτέλεσμα  αυτού,  ένας 
τεράστιος  πλούτος  πρακτικών  γνώσεων  που 
δημιουργήθηκε  στη  διάρκεια  πολλών  αιώνων  σταδιακά 
χάνεται.  Είναι  σημαντικό  να  διαφυλάξουμε  αυτή  την 
κληρονομιά  και  να  την  μεταβιβάσουμε  σε  όσο  τον 
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 
Στο πλαίσιο των δύο ημερών δράσης κατά των νόμων 
για τους σπόρους που σχεδιάζει η Ε.Ε., θα οργανωθεί 
μια  διεθνής  ανταλλαγή  σπόρων.  Σε  αυτή  την 
εκδήλωση θα συμμετέχουν πολλές πρωτοβουλίες και 
άτομα  από  διάφορες  χώρες  που  δραστηριοποιούνται 
στην  χωρίς  περιορισμούς  σπόρων  και  επιθυμούν  να 
ανταλλάξουν  εμπειρίες.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα 
σημαντικό έχοντας υπόψη ότι  Ευρωπαϊκοί  νόμοι που 
σχεδιάζονται   θα  μπορούσαν  κάλλιστα  να 
παρεμποδίσουν ή ακόμη και να απαγορεύσουν τέτοιου 
είδους ανταλλαγές.  
Μέσου  αυτού  του  γεγονότος  στις  Βρυξέλλες 
ευελπιστούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερο κόσμο 
ενάντια σε αυτή την απειλή. Πάνω απ' όλα, θεωρούμε τους 
σπόρους  ένα  μη-εμπορικό  αγαθό,  διαβιβάσιμο  χωρίς 
χρέωση  ή  απλά  ανταλλάξιμο  μεταξύ  αγροτών  και 
κηπουρών -ανθρώπων που διατηρούν σπόρο ως βάση της 
διατροφικής  τους  αυτάρκειας  ή  για  την  διατήρηση  της 
βιοποικιλότητας.
Όταν  διατηρούμε  σπόρους,  συχνά  έχουμε  πολλούς 
παραπάνω  από  όσους  χρειαζόμαστε  για  την  επόμενη 
χρονιά.  Αυτό  το  πλεόνασμα  μπορεί  να  ανταλλαχθεί.  Ο 
καθένας  μπορεί  να φέρει  σπόρους  και  να τους  διαθέσει 

στο  γεγονός  που  διοργανώνουμε.  Οι  σπόροι  θα 
ανταλλάσσονται  σε  μικρές  ποσότητες  αρκετές  για 
πολλαπλασιασμό.  Ανάλογα  με  την  ποικιλία,  μετά  από 
μερικά χρόνια, θα έχετε αρκετά φυτά ώστε να μπορείτε να 
ανταλλάξετε σε ένα αντίστοιχο γεγονός. Παρακαλούμε να 
φέρετε  μόνο  φυσικούς  σπόρους,  συνεπώς  όχι  υβρίδια, 

ούτε γενετικά τροποποιημένους.  Είναι  επίσης σημαντικό 
να  αποφευχθούν  σπόροι  από  μη  ελεγχόμενες 
διασταυρώσεις. Καλό θα ήταν επίσης να προέρχονται από 
φυτά που καλλιεργήθηκαν χωρίς χημικά προϊόντα.
Φέρτε  ενδιαφέρον  εκθεσιακό  υλικό:  λαχανικά,  φρούτα, 
νεόφυτα,  συλλογές  δημητριακών  και  σπόρων  (συμπερι-
λαμβανομένων  ολόκληρων  καρπών),  παρουσιάσεις, 
αφίσες,  πληροφοριακούς  πίνακες,  μπροσούρες,  ντοκι-
μαντέρ,  ταινίες...  προτάσεις  για  εργαστήρια  (παραγωγή 
και  εξαγωγή  σπόρων,  υλικά  ευαισθητοποίησης  για  την 
κηπουρική και τη γεωργία...) όλα είναι καλοδεχούμενα.

Πρακτικά ζητήματα: 
Αν  θέλετε  να  συμμετάσχετε, στείλτε  μας  ένα ακριβή  κατάλογο  του  χρειάζεστε:  πόσο  χώρο,  αριθμό  και  μέγεθος 
τραπεζιών, ηλεκτρικό ρεύμα, πινακίδες ...
Εάν δεν  μπορείτε  να συμμετάσχετε,  μπορείτε  να στείλετε σπόρους που θέλετε  να μοιραστείτε  μαζί  μας. Το θέμα της 
στέγασης θα κανονιστεί. Αν δεν μπορείτε να συμμετάσχετε, στείλτε μας σπόρους που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, με 
μια περιγραφή τόπου και τρόπου διατήρησης.
Το πρωί της Δευτέρας 18 Απριλίου θα υπάρξει χρόνος για συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ όλων όσων ενδιαφέρονται 
να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον καλύτερα. Θα θέλαμε να φανταστούμε μαζί πώς η εμπειρία και η τεχνογνωσία όσον 
αφορά τους σπόρους μπορεί να μεταδοθεί. Έχετε εκπαιδευτικά ή παιδαγωγικά εργαλεία ή μεθόδους που θα μπορούσατε 
να μοιραστείτε με άλλους; Κατά τη γνώμη σας τι θα ήταν σημαντικό να αναπτυχθεί και με ποια μορφή; Θα ήσασταν 
έτοιμοι να συμμετάσχετε στην εκπόνηση τέτοιων εργαλείων; Θέλετε να προτείνετε άλλα θέματα προς συζήτηση το πρωί 
της Δευτέρας;
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Οι σπόροι είναι νομάδες από την φύση τους. 
Ας τους βοηθήσουμε να ταξιδέψουν!
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