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Τριετές Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με γενικό τίτλο: 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ –ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ 

2
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                                

 

 

 

Μαθητές Β΄ τάξης του Γυμνασίου Βελβεντού 

Καθηγήτριες υπεύθυνες του προγράμματος: 

Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ 06 

                                  Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ 80 

Περίοδος υλοποίησης του προγράμματος: Οκτώβρης 2009 –Απρίλης 2010 

 
 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα Γενετικά  

Τροποποιημένα Προϊόντα, τις διαφορές τους από τα Βιολογικά προϊόντα, μεθόδους 

καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων, τους πιθανούς κινδύνους από την κατανάλωση 

προϊόντων της Βιοτεχνολογίας και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 

 

 



 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η διατροφή των ανθρώπων 

σήμερα χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη αφθονία και ποικιλία 

νωπών και τυποποιημένων 

προϊόντων. Εντούτοις  η 

ποιότητα αυτών των προϊόντων  θέτει πολλές φορές σε κίνδυνο την υγεία τους, 

διότι πολλά από αυτά προέρχονται από γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς, 

των οποίων ο έλεγχος καταλληλόλητας είναι ελλιπής. Το εμπόριο τροφίμων 

αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό πεδίο δραστηριοτήτων, όπου εμπλέκονται τα 

μεγάλα οικονομικά συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών και οι πολιτικοί 

παράγοντες των πλούσιων χωρών. Ταυτόχρονα έχει εγκαταλειφθεί κατά ένα 

μεγάλο βαθμό η παραδοσιακή καλλιέργεια και η εκτροφή παραγωγικών ζώων. 

Επίσης η εντατική χρήση αντιβιοτικών, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων 

επιτείνει το πρόβλημα και είναι παράγοντας μεγάλου κινδύνου για τη δημόσια 

υγεία και αιτία εμφάνισης σοβαρών ασθενειών  στους ανθρώπους και τα ζώα. 

Επιπλέον, η ταχύτατη εξέλιξη της Βιοτεχνολογίας ευνοεί την παραγωγή σε ευρεία 

κλίμακα γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, των  οποίων οι βιολογικές και 

χημικές ιδιότητες  ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η δημιουργία γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών και η εισαγωγή τους στην τροφική αλυσίδα επιβαρύνει το περιβάλλον 

με απρόβλεπτες συνέπειες στο μέλλον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

 

               Οι μαθητές 

 

 

 

1. Να ανακαλύψουν τι είναι οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί 

2. Να κατανοήσουν τους όρους Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα και 

Βιολογικά Προϊόντα 

3. Να ενημερωθούν για το είδος τους και τις διαφορετικές μεθόδους 

καλλιέργειάς τους 

4. Να αποκτήσουν μια αρκετά εμπεριστατωμένη άποψη για τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την καλλιέργειά τους 

5. Να συνδέσουν τη συχνότητα της εμφάνισης σοβαρών νοσημάτων με το 

είδος και την ποιότητα της διατροφής και πως αυτή αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα της ατομικής και της δημόσιας υγείας 

6. Να επικοινωνήσουν με βιολογικούς καλλιεργητές και να ενημερωθούν 

για τις την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας 

7. Να γνωρίσουν το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

υγιεινή των τροφίμων που πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη της 

8. Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα, 

διαβάζοντας τις ετικέτες στα τρόφιμα 

9. Να διαπιστώσουν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

τη Βιοποικιλότητα από τις Γενετικά Τροποποιημένες Καλλιέργειες  

10. Να συλλέγουν στοιχεία, να επεξεργάζονται πληροφορίες και να 

καταγράφουν τα συμπεράσματά τους από την έρευνα, εργαζόμενοι είτε 

ατομικά, είτε ως ομάδα 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς 2009 – 2010, αποφασίσαμε με τις 

καθηγήτριές μας, κ. Ανδρεάδου- Φραγγούδη Βαρβάρα και κ. Βλάχου Βαϊτσα, 

την εκπόνηση της 2
ης

 θεματικής ενότητας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος 

τριετούς διάρκειας με τίτλο:  

 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Ανακοινώσαμε στο σύλλογο των καθηγητών την επιθυμία μας για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, ζητώντας την συναίνεση και τη 

βοήθειά τους.  

Σκεφτήκαμε με ποιους και πως θα συνεργαστούμε και με ποιον τρόπο θα 

οργανώσουμε τις δραστηριότητές μας. Καταρτίσαμε ένα σχέδιο ενεργειών που 

αποτέλεσε και τον κεντρικό άξονα υλοποίησης του προγράμματος μας. 

Χωριστήκαμε σε ομάδες των τριών έως πέντε ατόμων, έγινε ο καταμερισμός 

των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της δεύτερης ενότητας του 

προγράμματός μας.  

Βασικοί συνεργάτες στη διεξαγωγή της έρευνάς μας υπήρξαν οι βιολογικοί και 

συμβατικοί καλλιεργητές του Βελβεντού, οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 

οι γεωπόνοι των Συνεταιρισμών,  οι παππούδες μας ως παραδοσιακοί 

καλλιεργητές και οι Σύλλογοι Διαφύλαξης και Προστασίας Παραδοσιακών 

Σπόρων «ΠΕΛΙΤΙ» και «Η ΑΥΛΗ» 

Πληροφορίες συλλέξαμε από τις τοπικές βιβλιοθήκες, τη σχολική βιβλιοθήκη 

του Γυμνασίου και το Διαδίκτυο. Πήραμε συνεντεύξεις από τους καλλιεργητές, 

επεξεργαστήκαμε το υλικό που συγκεντρώσαμε και καταγράψαμε το τελικό 

προϊόν, το οποίο παρουσιάσαμε στη σχολική κοινότητα και στην τοπική 

κοινωνία. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνεργάτες μας για την πολύτιμη βοήθειά 

τους.  

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Βελβεντού. 

                                    Οι καθηγήτριες υπεύθυνες του προγράμματος: 

                           Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ 06 

                                              Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ 80 

 

 



 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Όλοι έχουμε ακούσει για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, ξέρουμε ότι 

υπάρχουν στις τροφές που καταναλώνουμε, μπορεί να τα συναντήσουμε σε 

καλλιέργειες σε χωράφια, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτά. Σε τι 

διαφέρουν από τα κοινά προϊόντα;                                                                           

- Τι είναι ακριβώς τα γενετικά τροποποιημένα ή μεταλλαγμένα λοιπόν;  

Καταρχήν είναι κυρίως διατροφικά προϊόντα που περιέχουν οργανισμούς με 

ανασυνδυασμένο DNA. Δηλαδή το γενετικό τους υλικό είναι μια συρραφή 

γονιδίων με διάφορες ιδιότητες από διαφορετικούς οργανισμούς. Δημιουργός 

τους η Γενετική Μηχανική που μετά από 35 χρόνια επιστημονικών ερευνών 

μπορεί να κόψει ένα κομμάτι DNA  από ένα είδος (πχ. Ψάρι ) και να το εισάγει 

σε ένα άλλο είδος ( πχ. Ντομάτα ). Μπορεί να σπάει δηλαδή το φράγμα των 

ειδών μεταφέροντας γενετικές πληροφορίες από ένα είδος σε ένα τελείως 

διαφορετικό. Μπορεί παραδείγματος χάρη να πάρει γονίδιο εντομοκτόνου 

τοξίνης από βακτήριο και να το εισάγει στο σπόρο του καλαμποκιού, του 

βαμβακιού ή της ελαιοκράμβης για να κάνει τα φυτά αυτά πιο ανθεκτικά στα 

έντομα που τα προσβάλλουν. Οι επιστήμονες έχουν πλέον τη δυνατότητα να 

παίρνουν γονίδια από ζώα και να τα μεταφέρουν σε φυτά, γονίδια από μικρόβια 

και να τα προσθέτουν στο καλαμπόκι, γονίδια από τον άνθρωπο και τα τα 

προσθέτουν σε μικρόβια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο νέος 



οργανισμός που θα προκύψει με αυτόν τον τρόπο είναι ένας τροποποιημένος 

οργανισμός, ο οποίος δεν θα προέκυπτε ποτέ από φυσικές διαδικασίες. Οι 

γενετικές επεμβάσεις ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας. Ας δούμε κάποια 

παραδείγματα: 

 

1) Φωτοβόλο γονίδιο από τσούχτρα σε ποικιλία καπνού για να  

φωσφορίζει όταν προσβάλλεται από μύκητα 

2) Τροποποίηση βαμβακιού ώστε να βγαίνει μπλε από το χωράφι, 

3) Γονίδια από σπανάκι σε γουρούνια ώστε τα κορεσμένα λιπαρά του να 

γίνονται ακόρεστα 

4) Δένδρα που αναπτύσσονται γρήγορα 

5) Δένδρα που δίνουν απευθείας λευκή χαρτομάζα 

6) Φυτά που παράγουν βιοδιασπώμενο πλαστικό βαμβάκι που δεν θέλει 

πότισμα 

7) Όσπρια και δημητριακά με περισσότερη πρωτεΐνη 

8) Σιτάρι με περισσότερη γλουτένη για 

να γίνεται πιο μαλακό το ψωμί 

9) Πατάτες με περισσότερο άμυλο 

10) Ντομάτες με περισσότερη σάρκα 

και λιγότερους σπόρους 

11) Ζαχαροκάλαμα που δίνουν 

ζάχαρη με λιγότερες θερμίδες 

      Και άλλα πάρα πολλά......... 

 

Να δούμε πως ακριβώς γίνεται αυτό. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την 

μεταφορά ενός ξένου γονιδίου σε ένα φυτό. Η πιο αξιόπιστη και 

αποτελεσματική τεχνική είναι η εξής: το επιθυμητό γονίδιο με το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό κόβεται από το DNA  του συγκεκριμένου είδους με τη βοήθεια 

ενός ενζύμου που λειτουργεί σαν χημικό νυστέρι. Κατόπιν εισάγεται στον 

πυρήνα του κυττάρου ενός άλλου είδους μέσω ενός φορέα. Ως φορείς 

χρησιμοποιούνται πλασμίδια ή ιοί. Το πλασμίδιο είναι ένα μικρό κυκλικό DNA 

που βρίσκεται στα βακτήρια. Είναι το «εργαλείο» τους για να ανταλλάσσουν 

μεταξύ τους γρήγορα πληροφορίες. Τα πλασμίδια πολλαπλασιάζονται πολύ 

γρήγορα μέσα στα βακτήρια. Έτσι αφαιρείται το πλασμίδιο ενός βακτηρίου που 

διαθέτει ικανότητα διείσδυσης, εισάγεται σε αυτό το ενδιαφέρον γονίδιο που 

επιθυμούμε να μεταβιβάσουμε στο φυτό, και επανεισάγουμε το 

ανασυνδυασμένο πλασμίδιο στο βακτήριο. Όταν καλλιεργηθεί με ένα τμήμα 

φυτικού ιστού το βακτήριο μεταφέρει, όπως θα έκανε και στη φύση, το νέο 

γονίδιο στον πυρήνα των φυτικών κυττάρων.  

Η γενετική τροποποίηση είναι, σύμφωνα με τους αμφισβητίες ειδικούς, μια 

εξαιρετικά επισφαλής τεχνολογία, διότι είναι μια τεχνολογία εργαστηρίου. 

Μπορεί να μας πει πως συμπεριφέρεται ένα γονίδιο στο δοκιμαστικό σωλήνα. 

Δεν μπορεί να μας πει όμως πως συμπεριφέρεται μέσα στον οργανισμό που 



εισάγεται. Παραδείγματος χάρη, τα γονίδια κόκκινου χρώματος που εισάγονται 

στις πετούνιες, κάνουν τα πέταλα τους κόκκινα αλλά μειώνουν τη γονιμότητα 

τους και τροποποιούν το μέγεθος των ριζών και των φύλλων τους. Ο σολομός 

που τροποποιήθηκε γενετικά δεν έγινε μόνο υπερμεγέθης, αλλά και πράσινος. 

Έτσι δεν γνωρίζουμε εάν  μια γενετικά τροποποιημένη τροφή δεν θα παράξει 

νέες τοξίνες και αλλεργιογόνους παράγοντες ή δε θα ξυπνήσει τοξίνες και 

αλλεργιογόνες ουσίες που βρίσκονται σε νάρκη μέσα στον οργανισμό.  

Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Τα ίδια τα φυτά ή οι οργανισμοί στους 

οποίους εισάγονται τα ξένα γονίδια συνεχώς αλλάζουν γιατί όλοι γνωρίζουμε 

πως η φύση εξελίσσεται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν τι συνέπειες θα έχει 

στο μέλλον το σημερινό εγχείρημα. Οι υπέρμαχοι των μεταλλαγμένων 

ισχυρίζονται ότι η γενετική τροποποίηση είναι όπως και η διασταύρωση των 

ειδών. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τους. 

Διασταυρώσεις οργανισμών κάνει ο άνθρωπος 

εδώ και 8.000 χρόνια. Με τη διασταύρωση 

εφοδιάζεται το φυτό ή το ζώο με το γονίδιο 

ενός απόλυτα σχετικού είδους. Η Γενετική 

Μηχανική αντιγράφει το γονίδιο 

οποιουδήποτε είδους και το εισάγει 

κατευθείαν σε ένα ολότελα διαφορετικό είδος. 

Η διασταύρωση ήθελε μήνες και χρόνια για να 

αποδώσει, η γενετική τροποποίηση θέλει μόνο 

είκοσι λεπτά της ώρας.  

 Κανείς δεν διαφωνεί με την εξέλιξη της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. Ωστόσο, το να 

υποτάσσονται όλα στη λογική του κέρδους 

απειλεί πλέον την ίδια την ανθρώπινη ζωή, 

ανατρέπει τον κώδικα της φύσης, και 

μετατρέπει τους ανθρώπους σε 

πειραματόζωα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Οι κολοσσοί της βιοτεχνολογίας συνεχίζουν την αναδημιουργία του κόσμου 

προς όφελός τους, γίνονται σύγχρονοι φεουδάρχες που υποχρεώνουν τους 

αγρότες να παίρνουν τους αμφίβολης ποιότητας και ασφάλειας σπόρους τους 

και τα φυτοφάρμακά τους διότι είναι δεμένοι με συμβόλαια μαζί τους. 

Δημιουργείται έτσι μια οικονομική εξάρτηση που στη συνέχεια γίνεται πολιτική 

γιατί αυτές οι εταιρείες χρηματοδοτούν κυρίως τις καμπάνιες των πολιτικών 

εξασφαλίζοντας έτσι τα οικονομικά τους συμφέροντα. 

Υπάρχει άραγε διέξοδος από αυτό το νέο μονοπώλιο; Και βέβαια υπάρχει. Είναι 

η βελτιούμενη συμβατική γεωργία και η οργανική γεωργία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί θα πρέπει να γίνουμε λοιπόν 

καταναλωτές των μεταλλαγμένων; 

 
 

 

 

 

 

 

 



OI ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ 

Οι  πρώτοι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι φυτεύτηκαν σε ένα χωράφι στην 

Κίνα το 1990. Το 1996 φυτεύτηκαν οι πρώτες εμπορικές καλλιέργειες. Τα 

συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών, που έχουν επενδύσει πάρα πολλά 

χρήματα στην βιοτεχνολογία είναι τεράστια, ενώ το επικίνδυνο παιχνίδι με τα 

γονίδια βρίσκεται στα χέρια πολύ λίγων, οι οποίοι δεν ελέγχονται από κανέναν.  

Σήμερα καλλιεργούνται 900 

εκατομμύρια στρέμματα με 

μεταλλαγμένους σπόρους. Το 32% 

της συνολικής παραγωγής 

καλαμποκιού είναι μεταλλαγμένο, 

όπως και το 52% της συνολικής 

παραγωγής σόγιας. Μεταλλαγμένη 

σόγια εμπεριέχεται με πάνω από το 

60% των κατεργασμένων τροφών 

και σε βασικά είδη διατροφής 

όπως δημητριακά και ζυμαρικά.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

καλλιεργειών αυτών προορίζεται 

για ζωοτροφές. Στο 75% των 

περιπτώσεων, το γονίδιο που έχει 

εισαχθεί προσδίδει στο 

καλλιεργούμενο φυτό μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα σ’ ένα 

ζιζανιοκτόνο, που αυτό απεναντίας 

θα καταστρέψει τα βλαβερά φυτά 

γύρω του. Σε άλλες περιπτώσεις, το γονίδιο προστατεύει το φυτό από την 

προσβολή εντόμων (το φυτό παράγει πλέον δικό του εντομοκτόνο). Ορισμένοι 

Γ.Τ. οργανισμοί συνδυάζουν και τα δύο χαρακτηριστικά. 

Οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της προσαρμογής 

των φυτών στις ακραίες κλιματικές συνθήκες, έτσι ώστε να δημιουργήσουν 

ποικιλίες Γ.Τ οργανισμών ανθεκτικές στις περιόδους ξηρασίας ή παγετού, 

καθώς και στην αυξημένη παρουσία αλατιού στο έδαφος. 

Στην Ευρώπη, οι Γ.Τ. οργανισμοί μελετώνται στα θερμοκήπια σε αυστηρά 

ελεγχόμενο περιβάλλον. Από το 2002 θεσπίστηκαν αυστηροί έλεγχοι. Το 2003 το 

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο υιοθέτησε κανόνες για τη σήμανση των προϊόντων με 

αναγραφή στην ετικέτα και για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που περιέχουν 

Γ.Τ οργανισμούς. Το 2004, η Ευρωπαϊκή επιτροπή επέτρεψε για πρώτη φορά την 

εισαγωγή στην Ε.Ε. διαγονιδιακού καλαμποκιού (Bt-11). Αν και επιτράπηκε η 

κατανάλωση αυτού του καλαμποκιού (σε κονσέρβα) για μια δεκαετία, ωστόσο 

απαγορεύεται να καλλιεργηθεί. 
 



 

 

Σε ποιά τρόφιμα βρίσκονται γενετικά 

μεταλλαγμένα συστατικά; 
 

Τα περισσότερα αγαπημένα μας προϊόντα όπως σοκολάτες, μπισκότα, σάλτσες, 

κορν φλέικς, τσιπς, έτοιμα γεύματα, παιδικές τροφές, περιέχουν σόγια ή 

καλαμπόκι και τα παράγωγά τους ( λεκιθίνη, άμυλο, γλυκόζη) που είναι πιθανό 

να είναι μεταλλαγμένα. 

 Τα παράγωγα της μεταλλαγμένης σόγιας μεταξύ άλλων, βρίσκονται σε:  

 Αλλαντικά: πρωτεϊνες σόγιας.  

 Ζαχαρωτά-γλυκά: αλεύρι σόγιας, σογιέλαιο,λεκιθίνη (Ε322). 

 Κονσέρβες ψαριού: σογιέλαιο. 

 Μπισκότα: σογιέλαιο, αλεύρι σόγιας, λεκιθίνη (Ε322). 

 Παιδικές τροφές: πρωτεϊνες σόγιας, σογιέλαιο, μαλτοδεξτρίνη 

 Στιγμιαίος καφές: λεκιθίνη (Ε322). 

 Ψωμί: αλεύρι σόγιας, πρωτείνες σόγιας, λεκιθίνη (Ε322), 

μονοδιγλυκερίδια (Ε322). 

Τα παράγωγα του μεταλλαγμένου καλαμποκιού βρίσκονται σε: 

 Δημητιακά: καλαμποκάλευρο, σιμιγδάλι καλαμποκιού, άμυλο και νιφάδες 

καλαμποκιού. 

 Μαγιονέζες: καλαμποκέλαιο. 

 Παιδικές τροφές: καλαμποκέλαιο, σιμιγδάλι καλαμποκιού,. 

 Φυτικά έλαια: καλαμποκέλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1. Το κυριότερο επιχείρημα της Βιοτεχνολογίας είναι ότι χωρίς την 

εφαρμογή της γενετικής τροποποίησης ο κόσμος θα πεινάσει μέσα σε λίγα 

χρόνια, γιατί τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα δε θα επαρκούν για να 

καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού της 

γης. Επίσης υπόσχεται μια αύξηση της συγκομιδής σε ποσοστό 10% έως 15% . 

Επιπλέον υπάρχουν και οικονομικά οφέλη, γιατί οι καρποί είναι ανθεκτικοί στις 

ασθένειες, στις καιρικές συνθήκες και στη σήψη επομένως εντελώς 

εκμεταλλεύσιμοι. 

Όμως στοιχεία  απ’ όλο τον κόσμο δείχνουν ότι οι μικρές αγροτικές 

επιχειρήσεις  που ασχολούνται με πολλά και διαφορετικά είδη καλλιέργειας,  

μπορεί να είναι συνολικά 5 με 10 φορές παραγωγικότερες από μια μεγάλη 

μονοκαλλιέργεια. Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 

οικονομικές επιπτώσεις των γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών στη 

γεωργία έδειξε ότι οι συμβατικές καλλιέργειες ήταν 11% αποδοτικότερες από 

τις γενετικά τροποποιημένες. Άρα το πρόβλημα αφορά την ίση ή άνιση 

κατανομή των αγαθών, η οποία εξαρτάται από καθαρά πολιτικούς και 

οικονομικούς παράγοντες. Είναι γνωστό ότι τα παραγόμενα τρόφιμα είναι 

παγκοσμίως κατά 50% περισσότερα από αυτά που απαιτούνται. Άρα το 

πρόβλημα είναι η διανομή τους, και όχι η παραγωγή τους. Επομένως, ακόμη κι 

αν η Γενετική Μηχανή μπορούσε να αυξήσει θεαματικά την αγροτική 

παραγωγή, οι πεινασμένοι της γης πάλι θα παραμείνουν πεινασμένοι. Για 

παράδειγμα το σιτάρι που παράγει η Αργεντινή φθάνει να καλύψει τις ανάγκες 

όχι μόνον των κατοίκων της, αλλά και τις ανάγκες των δυο πολυπληθέστερων 

κρατών του κόσμου, της Κίνας και της Ινδίας. Κι όμως οι κάτοικοι της 

Αργεντινής πεινούν. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα κράτη που παράγουν 

μεγάλες ποσότητες σιτηρών. Όσο για το, αν η νέα τεχνολογία θα τονώσει 

οικονομικά τη γεωργία, αυτό είναι λάθος, γιατί τροπικές καλλιέργειες όπως το 

ζαχαροκάλαμο, η καρύδα, η βανίλια, το κακάο, θα μπορούν να παράγονται 

παντού και οι βιομηχανίες στις αναπτυσσόμενες χώρες θα εξαφανιστούν. 

2. Δεύτερο επιχείρημα είναι πως η Γενετική Μηχανική εξασφαλίζει φθηνή 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Όμως η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τις οικονομικές επιπτώσεις των γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών στη 

γεωργία έδειξε ότι οι μεταλλαγμένες σοδειές είναι 20%-30% ακριβότερες από 

τις συμβατικές, γιατί η διαδικασία δημιουργίας των σπόρων και τα ανάλογα 

φάρμακα κοστίζουν περισσότερο. 

 



3. Οι υποστηρικτές της Βιοτεχνολογίας ισχυρίζονται ότι η συμβατική 

γεωργία είναι επισφαλής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον γιατί κάνει 

αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, ενώ οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες 

δε χρειάζονται μεγάλες ποσότητες παρασιτοκτόνων, και κάνουν ορθολογική 

χρήση των φυσικών πόρων, όπως λ.χ. ποικιλία Γ.Τ βαμβακιού που μπορεί να 

μεγαλώσει με ολοκληρωτική απουσία νερού. Όμως οι Γ.Τ σπόροι δημιουργούν 

φυτά που από μόνα τους εκκρίνουν τοξικές ουσίες ενάντια σε ζιζάνια και σε 

έντομα και έτσι υπάρχει κίνδυνος αυτές οι τοξικές ουσίες να είναι τοξικές και 

καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος να αναπτυχθούν 

υπερμικρόβια ή άλλες ανεξέλεγκτες μεταλλάξεις. Για παράδειγμα η γενετικά 

τροποποιημένη ασπαρτάμη έχει προκαλέσει πολλά επιβεβαιωμένα προβλήματα 

υγείας σε όλο τον κόσμο. Σε ότι αφορά το περιβάλλον, τα μεταλλαγμένα το 

απειλούν μάλλον παρά το προστατεύουν. Εκτός των κινδύνων των 

μεταλλάξεων, επιμολύνουν τις συμβατικές και τις βιολογικές καλλιέργειες, 

οδηγώντας πολλά άγρια είδη σε εξαφάνιση.  

 

4.  Η Βιολογία και η Γενετική Μηχανική μπορούν να προσφέρουν ό,τι δεν         

μπορεί  να  προσφέρει   η φύση, υπερυγιεινές τροφές, ολοκληρωμένη διατροφή, 

ενισχυμένη διατροφή για όλες τις περιπτώσεις-για λιμοκτονούντες ασιάτες, 

ετοιμοθάνατους αφρικανούς, στρεσαρισμένους δυτικούς, άντρες, γυναίκες, 

παιδιά. Όμως όλα αυτά είναι 

πειραματισμοί που κανείς δεν 

γνωρίζει που οδηγούν την 

ανθρώπινη υγεία. Το σίγουρο 

είναι πως κάθε γενετική 

μετάλλαξη εμπεριέχει 

τους δικούς της 

κινδύνους με απρόσμενα 

και ανεξέλεγκτα 

αποτελέσματα και η κοινή 

λογική λέει πως ότι δεν το 

δημιουργεί η φύση, δεν μπορεί να είναι ασφαλές γιατί δεν συμβαδίζει με την 

ισορροπία που η ίδια προσφέρει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ  ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΠΙΑΤΟ  ΜΑΣ 

 
Η καλλιέργεια των γενετικώς τροποποιημένων 

οργανισμών αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το φυσικό 

περιβάλλον. Και όχι μόνο δε μπορεί να εκτιμηθεί το 

μέγεθος του κινδύνου αλλά ουσιαστικά οι όποιες 

συνέπειες είναι μη αναστρέψιμες. Αν ένα 

εγκεκριμένο φάρμακο αποδειχθεί ότι 

βλάπτει, αποσύρεται   δια νόμου. Αν 

απελευθερώσουμε ένα γενετικά 

τροποποιημένο οργανισμό στο 

περιβάλλον και μετά ανακαλύψουμε ότι 

μπορεί να προκαλέσει μια καταστροφή δε 

μπορούμε να το αποσύρουμε με νόμο.  

Δεν έχουμε ιδέα πως θα αντιδράσει το 

οικοσύστημα σε όλη αυτή την παραγωγή των 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Μπορεί να 

μην το επηρεάσει αλλά μπορεί και να το οδηγήσει στην αποσταθεροποίησή του. 

Μια αυστηρή νομοθεσία, όπου αυτή υπάρχει, θέτει χιλιομετρικούς και άλλους 

περιορισμούς. Όμως τα φυτά έχουν διαφορετικές ικανότητες διασποράς και οι 

ποικίλες κλιματολογικές συνθήκες κάθε χώρας δημιουργούν διαφορετικό 

περιβάλλον. Οι περιορισμοί λοιπόν δε μας εξασφαλίζουν ότι τα συμβατικά και 

βιολογικά φυτά θα μείνουν καθαρά. Έτσι, μέχρι τώρα, παρατηρήθηκαν πολλές 

περιπτώσεις επιμόλυνσης φυτών και δημιουργία νέων ζιζανίων με πολλαπλή 

ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα, τα οποία για να καταπολεμηθούν, οι 

καλλιεργητές χρησιμοποιούν νέα χημικά που παρασκευάζουν οι βιομηχανίες, 

και για τα οποία δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο ελέγχου, με αποτέλεσμα να 

μην είναι γνωστές οι επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. 

Με δεδομένο δε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προϊόντων χρησιμοποιείται 

για ζωοτροφές, η επιμόλυνση εισάγεται στα κτηνοτροφικά ζώα, τα προϊόντα 

των οποίων στη συνέχεια καταναλώνει ο άνθρωπος. Κοτόπουλα που τράφηκαν 

με μεταλλαγμένες ζωοτροφές παρουσίασαν μεγάλη θνησιμότητα και 

κτηνοτροφικά προϊόντα αγελάδων που τράφηκαν με γενετικά τροποποιημένο 

καλαμπόκι κρίθηκαν τελείως ακατάλληλα. Και ναι μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση 

απαγορεύει την καλλιέργεια Γ.Τ οργανισμών, παρά μόνο υπό πολύ αυστηρούς 

όρους, όμως εισάγει γενετικά τροποποιημένη σόγια και καλαμπόκι, που 

αποτελούν δύο από τις πιο σημαντικές ύλες στη βιομηχανία τροφίμων. 



Περισσότερα από 30000 είδη συσκευασμένων τροφίμων, δηλαδή περισσότερο 

από το 60% των τροφίμων περιέχουν παράγωγα σόγιας και καλαμποκιού.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία τα τρόφιμα που περιέχουν γενετικώς 

τροποποιημένα προϊόντα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση. Παρ’ όλα αυτά, με 

επεξεργασίες όπως το ραφινάρισμα, προκαλείται απώλεια μεταλλαγμένου DNA 

με αποτέλεσμα να μην είναι ανιχνεύσιμη η μετάλλαξη στα τελικά προϊόντα κι 

έτσι να ξεφεύγουν από τον κανόνα σήμανσης. Εκτός όμως των κρατών της 

Ευρώπης, υπάρχουν άλλα κράτη, όπως η Αργεντινή, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, 

στα οποία τα προϊόντα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά δεν 

είναι απαραίτητο να το αναγράφουν στη συσκευασία τους και να φέρουν ειδική 

ετικέτα. Βέβαια πρέπει να γίνεται έλεγχος από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων, όμως είναι τόσες χιλιάδες τα προϊόντα που σίγουρα υπάρχουν και 

πολλά που δεν ελέγχονται. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα 

προϊόντα που δε θα φέρουν σήμανση π.χ. γάλα, αυγά, κρέας, ψάρια κ.ά., αν και 

για την παραγωγή τους είναι πολύ πιθανό να έχουν χρησιμοποιηθεί 

μεταλλαγμένες ζωοτροφές. Στην Ελλάδα, το 80% της σόγιας και του 

καλαμποκιού που εισάγεται, χρησιμοποιείται σε ζωοτροφές και σημαντικό 

μέρος του είναι μεταλλαγμένο.  

Προσοχή !! λοιπόν: το κρέας, τα αυγά, το γάλα και άλλα γαλακτοκομικά 

προϊόντα και τα ψάρια ιχθυοτροφείου δε θα φέρουν σήμανση! 

Ποιοί είναι οι κίνδυνοι για την υγεία μας από την κατανάλωση των 

ματαλλαγμένων τροφίμων; Ο Ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, στην έκθεσή 

του στις 5 Ιουνίου του 2001 σχετικά με τους κινδύνους των μεταλλαγμένων 

στην υγεία, επισημαίνει ότι « υπάρχουν λίγες αλλά ενδεικτικές έρευνες που 

υποδηλώνουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της πρόκλησης 

αλλεργιών, της αύξησης της αντίστασης των μικροβίων στα αντιβιοτικά ή της 

παραγωγήςτοξικών ουσιών εξ αιτίας των μεταλλαγμένων οργανισμών». 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελέτες γύρω από την ασφάλεια των 

μεταλλαγμένων είναι υπερβολικά ανρπαρκείς. 

Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι το κυριότερο πρόβλημα των 

μεταλλαγμένων φυτών είναι ότι φέρουν γονίδια που αυξάνουν την αντοχή των 

μικροβίων στα αντιοβιοτικά. Αυτά τα γονίδια μπορούν να περάσουν μέσα σε 

παθογόνα μικρόωια και να τα καταστήσουν απρόσβλητα στα αντιβιοτικά.                                                                                                         

Δηλαδή η κατανάλωση των μεταλλαγμένων τροφών από τον 

άνθρωπο ή από τα ζώα, υπονομεύει σοβαρά την θεραπεία των 

ασθενειών του ανθρώπου. 
Αυτό που μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές είναι να μην καταναλώνουν 

προϊόντα προέλευσης αυτών των κρατών και να προτιμούν προϊόντα που έχουν 

τη λιγότερη δυνατή επεξεργασία. Γενικά να εξετάζουν ότι πρόκειται να 

αγοράσουν και να αναζητούν τα χαρακτηριστικά τους στις ετικέτες. Και να μην 

ξεχνάμε ότι στη χώρα μας εισάγουμε περίπου 450.000 τόνους σόγιας και 



αντίστοιχες ποσότητες καλαμποκιού ετησίως. Περίπου το 80% της εισαγώμενης 

σόγιας και καλαμποκιού καταλήγουν κάθε χρόνο σε ζωοτροφές και ιχθυοτροφές 

και το υπόλοιπο χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή σογιέλαιου και 

καλαμποκέλαιου. 

 

 

 

ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ; ; 

 

Παρόλο που οι κανονισμοί ασφαλείας για τα 

μεταλλαγμένα τρόφιμα διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα, οι αρμόδιες αρχές σε 

παγκόσμιο επίπεδο βασίζουν τις 

εκτιμήσεις τους στην έννοια της « 

ουσιαστικής ισοδυναμίας». Κατά 

βάση, η χημική σύνθεση των γενετικά 

τροποποιημένων τροφίμων συγκρίνεται με 

μια ισοδύναμη μη γενετικά τροποιημένη ποικιλία – για παράδειγμα η 

μεταλλαγμένη σόγια συγκρίνεται με μια συμβατική ποικιλία μη μεταλλαγμένης 

σόγιας. Εάν δεν ανιχνευτούν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο, η 

μεταλλαγμένη ποικιλία θεωρείται ασφαλής. 

Μοιάζει λογικό, αλλά μία πιο προσεκτική ματιά στον μηχανισμό αυτόν 

αποκαλύπτει σοβαρές ελλείψεις γι αυτό και η έννοια της « ουσιαστικής 

ισοδυναμίας» έχει δεχτεί έντονες επικρίσεις από έγκυρους επιστημονικούς 

κύκλους. Το πρώτο πρόβλημα αφορά τα ίδια τα συστατικά στα οποία βασίζεται 

η σύγκριση μεταξύ μεταλλαγμένων τροφίμων και μη. Πραγματοποιείται πλήρης 

μέτρηση των επιπέδων μερικών βασικών και λιγότερο βασικών θρεπτικών 

συστατικών, γνωστών τοξινών και άλλων αντι-θρεπτικών συστατικών. Στην 

πατάτα, για παράδειγμα, τα βασικά θρεπτικά συστατικά περιλαμβάνουν 

υδατάνθρακες και πρωτεϊνες, τα λιγότερο βασικά θρεπτικά συστατικά είναι οι 

περιεχόμενες βιταμίνες και ανάμεσα στις γνωστές τοξίνες περιλαμβάνεται η 

σολανίνη ( ένα συστατικό που βρίσκεται στις πράσινες πατάτες και μπορεί να 

προκαλέσει ασθένειες). Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ακριβής κατάλογος 

των συστατικών τα οποία επιβάλλεται να μετρηθούν, όπως δεν υπάρχει 

διαδικασία που να εντοπίζει απρόβλεπτες ή ανεπιθύμητες συνέπειες – γεγονός 

που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των γενετικά 

τροποποιημένων τροφίμων. 

Τ 



ο δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι μηχανισμοί ανίχνευσης 

του αλλεργιογόνου δυναμικού ή των βαθμών 

τοξικότητας των γενετικά τροποποιημένων 

προϊόντων υπόκεινται σε σημαντικούς 

περιορισμούς. Είναι γνωστές οι αλλεργίες από 

πρωτεϊνες που βρέθηκαν να προκαλούν 

ορισμένα τρόφιμα όπως τα φυστίκια. Η Γενετική 

Μηχανική στοχεύει στην παραγωγή νέων πρωτεϊνών 

οι οποίες δεν υπάρχουν στο φυτό στην συμβατική του 

μορφή και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν 

αλλεργίες. Επίσης, μπορεί να επιφέρει ανεπυθύμητες 

τροποποιήσεις στις υπάρχουσες πρωτεϊνες, γεγονός που θα μπορούσε να τις 

καταστήσει αλλεργιογόνες. Όμως, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια 

εάν μία πρωτεϊνη είναι δυνάμει αλλεργιογόνα. Τα μέσα ελέγχου που εξετάζουν 

τα χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών και τα συγκρίνουν με γνωστά αλλεργιογόνα 

δεν είναι αξιόπιστα. Αυτές οι νέες πρωτεϊνες ίσως δεν είχαν αποτελέσει ποτέ 

μέρος της ανθρώπινης διατροφής, επομένως δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία 

για να βασιστεί κανείς.  

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται σε καλλιέργειες 

μεταλλαγμένων φυτών είναι βραχυχρόνιοι – διαρκούν μόνο λίγες μέρες ή 

εβδομάδες. Δεν υπάρχουν μακροχρόνιοι έλεγχοι ή έλεγχοι για χρόνια 

αποτελέσματα ή την τοξικότητα που επιφέρουν οι αλλαγές των θρεπτικών 

συστατικών. Λόγω αυτού, ο Γαλλικός Οργανισμός Τροφίμων ( AFSSA) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σημερινοί έλεγχοι ασφαλείας δεν επαρκούν 

για να εγγυηθούν την ασφάλεια των τροφίμων που περιέχουν συστατικά από 

μεταλλαγμένους οργανισμούς. Τέτοιου είδους προβλήματα ώθησαν ιδρύματα 

του κύρους της Βασιλικής Επιστημονικής Εταιρείας του Λονδίνου και της 

Βασιλικής Επιστημονικής Εταιρείας του Καναδά να ασκήσουν έντονη κριτική 

στην υιοθέτηση της αρχής της ουσιαστικής ισοδυναμίας ως κριτηρίου για τον 

έλεγχο των μεταλλαγμένων τροφίμων. 

 

 

 

 

 

 



ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GMO 

 

Οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί. Ας 

περιοριστούμε εδώ στους άμεσους 

κινδύνους για τη φύση και για τον 

άνθρωπο. Η Γενετική βρίσκεται ακόμα 

στα πρώτα βήματά της και είναι 

σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Το ότι 

αποκωδικοποιήσαμε το DNA δε 

σημαίνει ότι έχουμε κατανοήσει 

πλήρως όλους τους σχετικούς 

μηχανισμούς. Μέσα από τα πειράματα μπορεί να προκύψει κάτι το επικίνδυνο 

χωρίς να το έχουμε προβλέψει. Η επέμβαση στο DNA ενός οργανισμού με στόχο 

ένα επιθυμητό αποτέλεσμα ίσως δεν μπορεί να αποκλείσει και κάποιο άλλο 

παράπλευρο αποτέλεσμα. Ομοίως, ένα γενετικά τροποποιημένο προϊόν μπορεί να 

έχει παράπλευρες επιπτώσεις και στην υγεία του ανθρώπου και άλλων 

οργανισμών, όπως τοξικές επιδράσεις, αλλεργικές αντιδράσεις, ακόμα και τη 

μεταφορά των γονιδίων. Τα παραπάνω είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, αν αναλογιστεί 

κανείς ότι από τη στιγμή που ένας γενετικά τροποποιημένος οργανισμός αφεθεί 

ελεύθερος στη φύση, δεν υπάρχει επιστροφή. Η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη. 

Για παράδειγμα, η γύρη ενός φυτού μεταφέρεται με τον αέρα, με το νερό ή με τα 

έντομα και μπορεί να επιμολύνει εκτάσεις από φυσιολογικές καλλιέργειες. 22 

Αυτό σημαίνει πως ολόκληρες οι εκτάσεις στη συνέχεια θα αποτελούνται από 

φυτά με την τροποποιημένη ιδιότητα, αλλά σίγουρα θα προκύψουν πολλά 

διαγονιδιακά φυτά και άλλωστε όλα τα φυτά που θα επιμολυνθούν θα μεταφέρουν 

την ιδιότητα στο γενετικό υλικό τους και, αν δεν εκφραστεί στα ίδια, θα εκφραστεί 

ίσως στις επόμενες γενιές. Κάθε ένα από αυτά τα φυτά είναι ικανό να μολύνει 

άλλες τόσες εκτάσεις και ούτω καθεξής. (Mangusson, M.K., & Hursti, U.K. 2002). 

Μπορεί να επηρεαστούν οι τροφικές αλυσίδες. Για παράδειγμα, το καλαμπόκι-

εντομοκτόνο θα σκοτώνει δεκάδες έντομα και πουλιά, θα επιδρά σε άλλους 

οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχους (αν όχι και στον ίδιο τον άνθρωπο), θα 

προκαλέσει ίσως την επικράτηση υπερανθεκτικών ζιζανίων ή και εντόμων με 

ανοσία σε δηλητηριώδεις ουσίες, η οποία ίσως προκαλέσει και την εξαφάνιση των 

μη-τροποποιημένων οργανισμών γιατί δε θα μπορούν να ανταγωνιστούν, κλπ.. 

Πέρα από το ότι οι ίδιοι οι διαγονιδιακοί οργανισμοί μπορεί να είναι ασταθείς στο 

καινούριο τους περιβάλλον. (Kuiper, H.A., Konig, A., Kleter, G.A., Hammes, 

W.P., Knudsen, I. 2004)  

 



ΟΡΙΑ -ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

Εκτός από τους άμεσους κινδύνους που εκθέσαμε παραπάνω και ας 

επικεντρωθούμε τώρα στο δυσκολότερο ζήτημα: αν επιτρέπεται να παίζουμε με τη 

ζωή. Ας θεωρήσουμε, μάλιστα, ότι δεν τίθεται θέμα γενετικής τροποποίησης των 

ανθρώπων για κανένα λόγο, γιατί τότε το θέμα γίνεται πολύ πιο δύσκολο και 

άλλωστε τότε πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με προϊόντα. Οι υπέρμαχοι της 

Γενετικής Μηχανικής διατείνονται ότι ο άνθρωπος ανέκαθεν έπαιζε με τη φύση 

προκειμένου να μπορέσει να την εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Από τις 

διασταυρώσεις των τριαντάφυλλων ή των μανταρινιών ή των σκυλιών μέχρι το 

μπόλιασμα των δέντρων, που σε πολλά μοιάζει με τη διαδικασία της γενετικής 

τροποποίησης, μόνο που γίνεται in vivo. Ή μήπως δεν παίζουμε με τη ζωή και τη 

φύση όταν αποφασίζουμε να γκρεμίσουμε δέντρα για να χτίσουμε ένα σπίτι ή όταν 

κυνηγάμε και σκοτώνουμε πουλιά ή όταν κλείνουμε ζώα σε ζωολογικούς κήπους ή 

όταν πρέπει να επιλέξουμε αν θα στειρώσουμε τη σκύλα μας, αν θα την αφήσουμε 

να κάνει σκυλάκια ή αν θα κάνουμε ευθανασία στα σκυλάκια; Ο άνθρωπος παντού 

δεν επεμβαίνει στη ζωή και στη φύση; Γιατί μας πειράζει τόσο πολύ εδώ; Γιατί 

κάπου πρέπει να μπουν κάποια όρια, θα απαντήσουν οι 23 πολέμιοί της. Γιατί δεν 

πρέπει να φτάσουμε μια μέρα παίζοντας να δημιουργήσουμε πατάτες σε μέγεθος 

καρπουζιού που να φυτρώνουν σε ταχύτητες φακής, ούτε μοσχάρια σε μέγεθος 

ελέφαντα που να γεννάνε σαν κουνέλια, ούτε αγελάδες που αντί για γάλα να 

παράγουν πενικιλίνη. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα βάλει τα όρια και ποιος θα 

αποφασίσει τι πρέπει και τι δεν πρέπει; Εμείς, που ασχολούμαστε με το θέμα 

θεωρητικά; Μήπως όλη αυτή η ηθικολογία οφείλει την ανάπτυξή της στην 

ποιότητα της κοινωνίας μας, που έχει φροντίσει για την κάλυψη των βασικών μας 

αναγκών και την επίλυση των πρωτευόντων προβλημάτων μας; Σε κάποιες άλλες 

γωνιές της γης, αυτές που υποτίθεται πως αφορά περισσότερο το θέμα, οι 

άνθρωποι σίγουρα δε θα είχαν τέτοιες αναστολές αν είχαν την επιλογή, αλλά 

μάλλον θα επέλεγαν να εξασφαλίσουν στον εαυτό τους το κρέας που θα τους 

έσωζε τη ζωή παρά να εξασφαλίσουν στη φύση την αρμονία με βάση αυτό που 

θεωρητικά ορίζεται ως "φυσιολογικό". Και θα το απολάμβαναν χωρίς να 

ανησυχήσουν αν το μοσχάρι είχε μέγεθος κανονικό ή μεγαλύτερο. Αλλά και πάλι, 

μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα στο όνομα της ανάγκης. Χρειάζεται πολλή 

συζήτηση για να βρούμε μια ισορροπία και να βάλουμε στο σωστό ύψος τη 

γραμμή των ορίων. (Αλαχιώτης Σταμάτης Ν., Βιοηθική, 2005)  

 

 

 



ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

«ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ» ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Οι απόψεις διίστανται για το εάν θα πρέπει να καταναλώνουμε γενετικά 

τροποποιημένα προϊόντα. Υπάρχουν όπως σε κάθε θέμα μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα.  

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ είναι (http://byronet.pblogs.gr): 

 Α. Για τα φυτικά προϊόντα -Καλύτερη γεύση και ποιότητα. -Μείωση χρόνου 

ωρίμανσης των φυτών ή δέντρων που τα παράγουν. 26 -Τα γενετικά 

τροποποιημένα φυτά προσφέρουν καλύτερες και μεγαλύτερες σοδειές, αυξημένη 

αντίσταση εναντίον βλαβερών οργανισμών και ασθενειών, χρειάζονται λιγότερα 

εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. -Αυξημένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. 

-Πιθανότητες για νέα προϊόντα και μεθόδους καλλιέργειας.  

Β. Για τα ζωικά προϊόντα -Περισσότερες θρεπτικές ιδιότητες, αυξημένη αντίσταση 

των ζώων σε ασθένειες, αύξηση της παραγωγικότητας. -Καλύτερη και 

περισσότερη παραγωγή κρέατος, αυγών και γάλακτος. -Βελτίωση της υγείας των 

ζώων και καλύτερες διαγνωστικές μέθοδοι. 

 Γ. Για το περιβάλλον -Λιγότερη χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και 

λιπασμάτων. -Καλύτερη διατήρηση του εδάφους και των υδάτων, όπως επίσης 

εξοικονόμηση ενέργειας. -Βιολογική επεξεργασία των δασικών προϊόντων. -

Καλύτερος χειρισμός και επεξεργασία των αποβλήτων. 

 Δ. Για την κοινωνία -Αυξημένη παραγωγή τροφίμων και ασφάλεια για τον 

αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό της γης. Αντιμετώπιση του προβλήματος της 

πείνας και του υποσιτισμού που μαστίζει σήμερα ένα πολύ μεγάλο αριθμό χωρών 

παγκοσμίως.  

Ως προς ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, αυτά (είναι http://www.medlook.net) : 

 Α. Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία Μεταφορά αλλεργιών, δημιουργία 

ανθεκτικών μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά λόγω μετάδοσης των γονιδίων που 

προσδίδουν την ανθεκτικότητα αυτή, πιθανότητα για άγνωστες επιδράσεις που 

μπορούν να έχουν σχέση με καρκίνο ή άλλες επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία.  

Β. Κίνδυνοι για το περιβάλλον Ανεπιθύμητη μεταφορά γενετικά τροποποιημένων 

χαρακτηριστικών σε άλλους οργανισμούς με φυσικούς τρόπους, απώλεια του 

πλούτου της βιολογικής διαφοροποίησης στο φυτικό και ζωικό βασίλειο, άγνωστες 

επιδράσεις σε μικρόβια ή άλλους μικροοργανισμούς του εδάφους.  

Γ. Ηθικά προβλήματα Επέμβαση στους γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και 

παραβίαση των εσωτερικών αξιών φυσικών οργανισμών Ανάμειξη γονιδίων από 

βιολογικά διαφορετικούς οργανισμούς 27 Αντίθεση για την κατανάλωση 

προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν ζωικά γονίδια και αντίθετα.  

 

 

 

http://byronet.pblogs.gr/


Από τα προαναφερθέντα όμως γεννώνται και ερωτήματα με διαχρονικές συνέπειες 

στην υγεία των ανθρωπων αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων και διατροφή, 

όπως:  

 Θα είναι τα τρόφιμα από γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες ασφαλή για 

βρώση;  

 Θα έχουν τα προϊόντα από γονίδια αναφοράς απρόβλεπτες επιδράσεις στους 

καταναλωτές;  

 Θα μεταφέρονται τα γονίδια αναφοράς σε άλλους οργανισμούς, π.χ. βακτήρια 

στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα;  

 Θα έχουν τα τρόφιμα που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένα φυτά 

διαφορετική διατροφική ποιότητα από τα τρόφιμα που θα αντικαταστήσουν; 

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Το νομικό πλαίσιο και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος 

 

Η νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και την κατανάλωση των γενετικώς 

τροποποιημένων προϊόντων αφήνει τεράστια κενά και προκαλεί σύγχυση σε ότι 

αφορά τις αρμοδιότητες. 

Αυτό το γεγονός είναι αποτέλεσμα πολιτικής των κυβερνήσεων και μεγάλων 

οικονομικών συμφερόντων των πολυεθνικών κολοσσών της βιοτεχνολογίας. Οι 

τακτικές αυτών των εταιρειών επηρέασαν προέδρους στις Η.Π.Α. ενώ στελέχη 

τους μεταπηδούσαν τακτικά στην διεύθυνση τροφίμων και φαρμάκων- του 

επίσημου κυβερνητικού φορέα ελέγχου- και έδιναν άδειες έγκρισης για 

μεταλλαγμένα προϊόντα. Στη δεκαετία του ’80, περίοδος προεδρίας Reagan-

Bush,  δημιουργήθηκε ο βασικός σκελετός της νομοθεσίας που θα καθόριζε όλο 

το πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης των Γ.Τ. προϊόντων. Η γενετική μηχανή 

παρουσιάστηκε σαν μια προέκταση της παραδοσιακής διασταύρωσης ποικιλιών 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειαστεί να εισαχθούν νέοι αυστηρότεροι νόμοι. 

Τα προϊόντα θεωρούνταν απολύτως ασφαλή, μέχρι της αποδείξεως του 

εναντίον.  

Οι κυβερνητικοί φορείς βασίζονταν σε έρευνες που έκαναν οι ίδιες οι εταιρείες 

που προωθούσαν τα προϊόντα τους. Έρευνες για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

στην υγεία δεν απαιτούνταν. Τα αποτελέσματα των ερευνών δεν δημοσιεύονταν 

γιατί θεωρούνταν επαγγελματικά μυστικά των εταιρειών. Επίσης διαπιστώθηκε 

πως κατά καιρούς οι περισσότερες εταιρείες έχουν δώσει ψεύτικα στοιχεία για 

τα προϊόντα τους ή έχουν αποκρύψει μελέτες που αποδεικνύουν ότι αυτά δεν 

είναι ασφαλή.  

 

 



 

Από τις 18 Απριλίου 2004, οι παραγωγοί τροφίμων είναι υποχρεωμένοι να 

αναγράφουν στον κατάλογο συστατικών των προϊόντων τους αν περιέχουν ή 

προέρχονται από μεταλλαγμένους οργανισμούς. Στην πράξη δεν έχει 

εφαρμοστεί ακόμα αυτή η νομοθεσία και ελάχιστοι παραγωγοί τροφίμων 

αναγράφουν στον κατάλογο των συστατικών του προϊόντος π.χ. τη φράση « 

παράγεται από γενετικά τροποποιημένη σόγια ή καλαμπόκι». Επιπλέον στα 

ραφιναρισμένα έλαια ( σογιέλαιο, καλαμποκέλαιο, φυτικά έλαια) δεν είναι 

ανιχνεύσιμη η μετάλλαξη στο τελικό προϊόν και έτσι ξεφεύγουν μονίμως  από 

τον κανόνα σήμανσης.   

Τελικά ένα διάτρητο σύστημα που εξυπηρετεί μόνο πολιτικό-οικονομικά 

συμφέροντα αδιαφορώντας εντελώς για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον 

παρά τους όποιους ισχυρισμούς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η περίπτωση της MONSANTO 

Η Monsanto είναι η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία βιοτεχνολογίας. 

Χαρακτηριστική και όχι μοναδική είναι η περίπτωση της μεταλλαγμένης 

ορμόνης τ-BGH στο γάλα προϊόν της εταιρείας Monsanto η οποία συνδέεται 

άμεσα με την πρόκληση καρκίνου. Την εποχή που η Monsanto προσπαθούσε να 

περάσει την ορμόνη αυτή από την έγκριση της Διεύθυνσης Τροφίμων και 

Φαρμάκων, υποδιευθυντής της Διεύθυνσης ήταν ένας πρώην δικηγόρος της 

Monsanto, ο οποίος κατά την θητεία του στη εταιρεία είχε ειδικευτεί στο πως η 

εταιρεία μπορεί να μηνύει πολιτείες ή άλλες εταιρείες αν αυτές επιχειρούσαν να  

ενημερώσουν τους πολίτες ή τους καταναλωτές τους αν τα προϊόντα τους ήταν 

απαλλαγμένα ή όχι από τη συγκεκριμένη ορμόνη. Και στην υπόθεση αυτή 

εμπλέκονταν άλλα δύο στελέχη της Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων που 

ήταν προηγουμένως από τους βασικούς ερευνητές της Monsanto και είχαν 

διεξάγει έρευνα για τη συγκεκριμένη ορμόνη.  

Μετά την αποκάλυψη των στοιχείων, η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία που 

ανέλαβε να ερευνήσει την περίπτωση αποφάσισε πως η σχέση των εργαζομένων 

της Διεύθυνσης τροφίμων και Φαρμάκων δεν συνιστά περίπτωση σύγκρουσης 

συμφερόντων. Παρ’ όλ’ αυτά, μετά το σκάνδαλο, τα άτομα αυτά γύρισαν πίσω 

και συνέχισαν να δουλεύουν για τη Monsanto. 

Εξ’ άλλου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και της προεδρίας 

Klinton αποκαλύφθηκε πως βασικοί χρηματοδότες του ήταν εκπρόσωποι της 

βιομηχανίας Βιοτεχνολογίας, ενώ στις εκλογές του 2001 όλοι γνώριζαν πως αν 

εκλέγονταν πρόεδρος ο Bush θα ευνοούσε τις εταιρείες πετρελαίων, γι’ αυτό 

έγινε και η εισβολή στο Ιράκ, ενώ αν εκλέγονταν ο Ghor  θα ευνοούσε τη 

βιομηχανία των Γ.Τ προϊόντων. 

Η διαπλοκή δεν παρέμεινε μόνο στις ΗΠΑ, αλλά προχώρησε και σε άλλες 

χώρες όπως στη Μ. Βρετανία όπου αποκαλύφθηκε πως ο επικεφαλής της 

κυβερνητικής επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος καλλιεργούσε, 

έναντι μεγάλης χρηματικής αμοιβής, γενετικά τροποποιημένα φυτά στα 

κτήματά του. Επίσης ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 

Βρετανίας ήταν ένας από τους πολλούς ιδιοκτήτες γης που πληρώνονταν από 

την Monsanto για να φιλοξενεί πειραματικές καλλιέργειες της εταιρείας στις 

εκτάσεις του.  

Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν πως το θέμα των Γ.Τ προϊόντων είναι 

πολυσύνθετο, ακριβώς γιατί εμπλέκονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, 

κολοσσοί της Βιοτεχνολογίας και πολιτικοί, οπωσδήποτε δεν είναι η εξεύρεση 

λύσης  για να τραφούν οι πεινασμένοι του κόσμου αλλά πως θα αποκτήσουν 

περισσότερα χρήματα οι εμπλεκόμενοι στο όλο θέμα. Το πρόβλημα δεν είναι η 

έλλειψη τροφίμων, αλλά η διάθεσή τους.  

 



 

 

Δεν είναι περίεργο πως οι 

περισσότερες χώρες που 

έχουν πρόβλημα 

επισιτισμού είναι αυτές 

που έχουν πολύ ορυκτό 

πλούτο ή είναι χώρες που 

παράγουν τόσα πολλά 

σιτηρά που όχι μόνο 

φθάνουν να τραφεί ο 

ντόπιος πληθυσμός αλλά 

και να γίνουν εξαγωγές. 

 

 

 

ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ 

Μπορείτε να φανταστείτε τη μέρα που θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε 

ντομάτες σε μέγεθος grapefruit ή φράουλες σε μέγεθος μπάλας του tennis; Είτε 

το πιστεύετε είτε όχι, η μέρα αυτή είναι πολύ πιο κοντά απ’ ότι νομίζετε με την 

έρευνα που έχει γίνει στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Πολύ σύντομα όλος 

ο τρόπος διατροφής θα αλλάξει.  

Βέβαια όλη η έρευνα και η εξέλιξη στον τομέα των Γ.Τ. τροφών δεν αφορά 

μόνο στο μέγεθος των προϊόντων. Αφορά και έχει στόχο να παράγονται τρόφιμα 

τα οποία θα βοηθούν στην καταπολέμηση ασθενειών και θα είναι ανθεκτικά σε 

έντομα και παράσιτα. Για παράδειγμα στις Η.Π.Α. οι πατάτες έχουν 

τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τώρα περιέχουν μια πρωτεΐνη του ιού της 

Ηπατίτιδας Β. Η πρωτεΐνη από μόνη της είναι αβλαβής αλλά βοηθάει το 

ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει τον ιό αμέσως μόλις μπαίνει στον 

οργανισμό. Με τον τρόπο αυτό το σώμα αρχίζει να καταπολεμάει την ασθένεια 

πριν αυτή εγκατασταθεί στον οργανισμό. Παρόμοια έρευνα διεξάγεται για τις 

μπανάνες με σκοπό την καταπολέμηση της χολέρας. 

Επίσης τα τροποποιημένα σιτηρά που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές δίνουν 

τη δυνατότητα στα ζώα να είναι πιο υγιή και να είναι προστατευμένα ενάντια σε 

παράσιτα που προκαλούν θάνατο. Η μαργαρίνη που παρασκευάζεται από 

γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων 

με τη μείωση της χοληστερόλης στο αίμα. Και άλλα πολλά παραδείγματα 



γενετικά τροποποιημένων τροφών που είναι ωφέλιμες και για τους ανθρώπους 

και για τα ζώα και τα φυτά. 

Εφόσον λοιπόν τα Γ.Τ προϊόντα έχουν πλεονεκτήματα γιατί τόσοι άνθρωποι στη 

Δύση και ιδιαίτερα στην Ευρώπη απορρίπτουν την ιδέα των Γ.Τ. τροφών; Είναι 

γιατί θεωρούν ότι παραβιάζεται η φύση; Είναι φόβος; 

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα Γ.Τ. τρόφιμα δεν ελέγχονται επαρκώς και δεν 

τα εμπιστεύονται έως ότου υπάρξουν αποδείξεις ότι είναι ακίνδυνα. Όμως η 

πλειονότητα αυτών που υποστηρίζουν ότι αυτά τα τρόφιμα είναι επιβλαβή για 

την υγεία δεν υποφέρουν από έλλειψη τροφίμων ούτε ζούνε στις χώρες που 

αντιμετωπίζουν πείνα και υποσιτισμό. Αντίθετα ζούνε σε χώρες όπου ο 

υπερσιτισμός έχει γίνει μεγάλο πρόβλημα υγείας. 

Σήμερα 1 δις άνθρωποι ζούνε με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Τα Η.Ε. 

πιστεύουν ότι τα επόμενα 15 χρόνια αυτός ο αριθμός θα μειωθεί στο μισό, με 

την προϋπόθεση ότι τα τρόφιμα δεν θα παράγονται με τους παραδοσιακούς 

τρόπους γεωργίας γιατί έτσι δεν έχουν διάρκεια και χαλούν εύκολα κατά τη 

μεταφορά πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Με την πρόοδο όμως που 

σημειώθηκε στ πεδίο των Γ.Τ. προϊόντων αυτοί οι κίνδυνοι εκλείπουν και τα 

συντηρητικά που χρησιμοποιούνται συνήθως από βιταμίνες και μέταλλα 

διατηρούν τα τρόφιμα ώστε να φτάνουν στον προορισμό τους φρέσκα και είναι 

έτοιμα να καταναλωθούν. 

Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι γενικά απορρίπτουν τις αλλαγές και δεν 

δοκιμάζουν κάτι νέο ή καινοτόμο εύκολα. Ίσως κάποτε οι αρνητικές γνώμες για 

τα Γ.Τ. προϊόντα να πάψουν να υπάρχουν, όταν αποδειχτεί ότι είναι η μόνη 

λύση για τον επισιτισμό στον πλανήτη, ο οποίος θα αριθμεί 10 δις ψυχές σε λίγα 

χρόνια. 

Με τη συστηματική καλλιέργεια των Γ.Τ προϊόντων τα αποθέματα τροφής θα 

αυξηθούν και η δυνατότητα να τραφούν πληθυσμοί θα είναι μεγαλύτερη. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών τα ποσοστά του υποσιτισμού θα μειωθούν 

θεαματικά καθώς η πρόσβαση στα τρόφιμα θα είναι ευκολότερη. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά υποσιτισμού ενδεικτικά και 

πως αυτά μειώνονται με κατανάλωση Γ.Τ τροφών. 

 

 

                                                               

Ποσοστά Υποσιτισμού – Πρόβλεψη 

 1996-

98 

2015 2030 

ΥΥποσαχάρια Αφρική 34% 22% 15% 

ΛΛατινική Αμερική 11% 7% 5% 

ΚΚίνα / Ινδία 16% 7% 3% 

ΥΥπόλοιπη Ασία 19% 10% 5% 

ΣΣύνολο Αναπτυσσόμενων Χωρών 18% 10% 6% 



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΙΟ βήματα ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ! 

Στην Ελλάδα, εισάγονται ετησίως μεγάλες ποσότητες γενετικά τροποποιημένης 

σόγιας, η οποία χρησιμοποιείται στην παραγωγή ζωοτροφών. Σύμφωνα με το 

Ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των πολιτών (περίπου το 93%) δεν επιθυμεί να 

καταναλώνει γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (Βαρζάκας & Αρβανιτογιάννης, 

2006).  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις που υπάρχουν στο 

νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων οργανισμών, 

αναγνωρίζει το δικαι ωμα στα κράτη μέλη της, να απαγορεύουν εάν το επιθυμούν 

την καλλιέργεια των οργανισμών αυτών ολοσχερώς σε γεωγραφικά περιορισμένες 

περιοχές. Στην Ελλάδα, 40 νομαρχίες έχουν ήδη ανακηρύξει τις περιοχές τους 

ελεύθερες από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.  

Οι νομαρχίες αυτές φαίνονται στον παρακάτω 54 Πίνακα (Greenpeace, 2014). 

Νομαρχία - Περιοχή Σχετικές Πληροφορίες:  

Αργολίδα 11/02/2004 «Ομόφωνα αποφασίζει να κηρυχθεί ο Νομός Αργολίδας 

ελεύθερη ζώνη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς»  

Αιτωλοακαρνανία 10/02/2004 «Αποφασίζει ανακήρυξη του Νομού Αιτωλ/νίας 

ως ζώνης ελεύθερης από μεταλλαγμένους οργανισμούς»  

Αρκαδία 18/02/2004 «Κηρύττει το Νομό Αρκαδίας σε ζώνη απαλλαγμένη από 

μεταλλαγμένους οργανισμούς» 

 Άρτα 10/02/2004 «Το Ν.Σ. Άρτας εκφράζει την βούλησή του να κηρυχθεί ο 

Νομός Άρτας ως περιοχή απαλλαγμένη από καλλιέργεια, εμπορία και χρήση 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών» 

 Ανατολική Αττική 15/03/2004 «Ομόφωνα κηρύσσει την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ως ελεύθερη ζώνη από τα μεταλλαγμένα 

προϊόντα»  

Αχαΐα 02/02/2004 «Κηρύσσει τον Νομό Αχαΐας ως ζώνη ελεύθερη από γενετικώς 

μεταλλαγμένα προϊόντα και ανεπιθύμητη την κατανάλωση αυτών» 

 Δράμα 11/02/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του Νομού Δράμας σε 

ζώνη ελεύθερη από καλλιέργεια και χρήση γενετικώς μεταλλαγμένων προϊόντων 

και ανεπιθύμητη τη διακίνησή τους μέχρι να διερευνηθεί πλήρως η επίδρασή τους 

στο οικοσύστημα και την υγεία των πολιτών» 

 Εύβοια 04/02/2004 «Ανακηρύσσει την επικράτεια του Νομού Ευβοίας σε ζώνη 

ελεύθερη από γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς»  

Ζάκυνθος 18/3/2004 «Το Νομαρχιακό Συμβούλιο το Νομού Ζακύνθου κηρύσσει 

το Νομό Ζακύνθου ελεύθερο από παραγωγή και κατανάλωση γενετικώς 

μεταλλαγμένων προϊόντων και ανεπιθύμητη την διακίνησή τους»  

Ηλεία 23/12/2003 «Ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει από μα θεσπιστεί και να 

απαγορευτεί με νόμο όχι μόνο η καλλιέργεια αλλά και η εμπορία γενετικά 

τροποποιημένων προϊόντων»  



Ημαθία 31/03/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την ανακήρυξη του Ν. 

Ημαθίας σε ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένα»  

Ηράκλειο Κρήτης 29/03/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα να κηρύξει τον Νομό 

Ηρακλείου σε περιοχή απαγορευμένη για παραγωγή και κατανάλωση από 

Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα και Προϊόντα»  

Θεσσαλονίκη 10/12/2003 «Αποφάσισε ομόφωνα ότι η τροποποιημένων 

οργανισμών στην αγροτική παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να αποκλειστεί προς 

το παρόν, μέχρις ότου πλήρη ερευνητικά ευρήματα ξεκαθαρίσουν την επίδρασή 

τους στο οικοσύστημα και στην υγεία των πολιτών» 

 Ιωάννινα 24/2/2004 «Αποφάσισε ομόφωνα ο νομός Ιωαννίνων να ανακηρυχθεί 

Ζώνη ελεύθερη από τα μεταλλαγμένα» 

 Καρδίτσα 12/2/2004 «Αποφασίζει να κηρύξει το Νομό Καρδίτσας ελεύθερο από 

από μεταλλαγμένα, παραγωγή και κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων 

προϊόντων κι επιπλέον ανεπιθύμητη τη διακίνησή τους μέχρι να διερευνηθεί 

πλήρως από επίσημα και ανεξάρτητα κέντρα ερευνών η επίδρασή τους στο 

οικοσύστημα και στην υγεία των πολιτών» 

 Καστοριά 24/2/2004 «Την απαγόρευση της παραγωγής και χρήσης 

μεταλλαγμένων τροφών και ζωοτροφών μέχρις ότου παραχθεί η αναγκαι α 

τεχνογνωσία που θα εγγυάται την μη πρόκληση βλάβης στην υγεία και στο 

περιβάλλον, την πραγματοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης ώστε να εξοπλισθούν οι 

πολίτες με την αναγκαια  γνώση για τους υπαρκτούς κινδύνους από τα 

μεταλλαγμένα» 

 Κιλκίς 12/12/2003 «Ανακηρύσσει το Ν. Κιλκίς ως ζώνη ελεύθερη από 

μεταλλαγμένους οργανισμούς»  

Κοζάνη 12/1/2004 «Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την απαγόρευση της 

παραγωγής και χρήσης μεταλλαγμένων τροφών και ζωοτροφών, μέχρις ότου 

παραχθεί αναγκαία  τεχνογνωσία που θα εγγυάται την μη πρόκληση βλάβης στην 

υγεία και το περιβάλλον.» 

 Κορινθία 16/1/2004 «Ομόφωνα αποφασίζει να κηρύξει το Νομό Κορινθίας 

ελεύθερο από παραγωγή και κατανάλωση γενετικώς μεταλλαγμένων και 

ανεπιθύμητη τη διακίνησή τους μέχρι να διερευνηθεί πλήρως από επίσημα κέντρα 

ερευνών η επίδρασή τους στο οικοσύστημα και στην υγεία των πολιτών.» 

Κυκλάδες 3/2/2004 «Ομόφωνα προτείνουμε να ανακηρύξουμε το Νομό 

Κυκλάδων ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένους οργανισμούς»  

Λάρισα 28/1/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του Νομού Λάρισας σε 

ζώνη ελεύθερη από καλλιέργεια και χρήση μεταλλαγμένων οργανισμών» 

Λασιθίου 22/3/2004 «Αποφασίζει τη κήρυξη της περιοχής ευθύνης της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου ζώνη ελεύθερη από παραγωγή και 

διακίνηση μεταλλαγμένων»  

Λέσβου 17/02/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα και ανακηρύσσει την επικράτεια του 

νομού Λέσβου ζώνη ελεύθερη από γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς με την 

υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα σε τοπικό επίπεδο μέτρα για να 



εξασφαλιστεί η προστασία από τα μεταλλαγμένα και να ενημερώσει το Λεσβιακό 

λαό για το θέμα»  

Λευκάδας 18/12/2003 «Αποφασίζει ομόφωνα τη θεσμοθέτηση της Λευκάδας ως 

χώρου ελεύθερου από μεταλλαγμένα μέχρις ότου τα αρμόδια επιστημονικά 

όργανα προχωρήσουν σε μελέτη που θα αποδεικνύει την έλλειψη κινδύνου» 

Μαγνησίας 25/2/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του Νομού 

Μαγνησίας σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς» 

Ξάνθης 17/03/2004 «Αποφασίζει να κηρύξει την περιοχή ευθύνης της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης ως ζώνη ελεύθερη από παραγωγή γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών και ως ανεπιθύμητη τη διακίνησή τους.»  

Πιερίας 19/3/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του Νομού Πιερίας σε 

ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένα, απαγορεύει την παραγωγή και χρήση των 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, τροφών και ζωοτροφών μέχρι να 

δημιουργηθούν ικανοί και αναγκαι οι όροι από την επιστήμη που θα εγγυώνται τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη προστασία του περιβάλλοντος»  

 Ρεθύμνου 10/02/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει να κηρυχθεί ο Νομός 

Ρεθύμνης Ζώνη Ελεύθερη από μεταλλαγμένους οργανισμούς» 

 Σάμου 28/11/2003 «Αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του Νομού Σάμου σε 

ζώνη ελεύθερη από τη παραγωγή και διακίνηση γενετικά μεταλλαγμένων 

οργανισμών και θεωρεί ότι η ενίσχυση των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων 

είναι η ουσιαστική απάντηση στη διαφαινόμενη εισβολή των μεταλλαγμένων 

καλλιεργειών και προϊόντων» 

 Σερρών 26/1/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του Νομού Σερρών σε 

ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς» 

 Φλώρινας 31/3/2004 «Αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του Νομού 

Φλώρινας σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα, τροφές και 

ζωοτροφές μέχρις ότου παραχθεί η αναγκαι α τεχνογνωσία που θα εγγυάται την 

έλλειψη κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και τη προστασία του 

περιβάλλοντος» 

Φωκίδας 12/1/2004 «Εγκρίνει και ανακηρύσσει την επικράτεια του Νομού 

Φωκίδας σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς» 

Χαλκιδικής 22/12/2003 «Αποφασίζει να κηρύξει το Νομό Χαλκιδικής σε ζώνη 

ελεύθερη - απαλλαγμένη από μεταλλαγμένους οργανισμούς και θεωρεί ότι η 

ενίσχυση των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων είναι η ουσιαστική απάντηση 

στη διαφαινόμενη εισβολή των μεταλλαγμένων καλλιεργειών και προϊόντων» 

Χανίων 16/12/2003 «Αποφασίζει να κηρύξει το Νομό Χανίων σε ζώνη ελεύθερη 

από μεταλλαγμένους οργανισμούς»ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Genetically modified foods and 

human Health) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της: Ονοματεπώνυμο: ΑΓΑΠΗ Ν. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αρ. μητρώου: 
20130014 Επάγγελμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Επιβλέπουσα καθηγήτρια ΜΔΕ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Καθηγήτρια 
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Τα μεταλλαγμένα έχουν και τα παραμύθια τους 

 

Το Μηλολυκάκι 
 

 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν 

ένας λύκος που πεινούσε 

συνέχεια και που του άρεζαν 

πολύ τα μηλοπιτάκια. Κάθε μέρα 

πήγαινε σ΄ένα σπίτι στην άκρη 

του δάσους κι έκλεβε τα 

μηλοπιτάκια από την πιατέλα 

που έβαζε η μάνα στο παραθύρι 

της κουζίνας. Μια του κλέφτη, 

δυο του κλέφτη, τα παιδιά 

κατάλαβαν πως ο λύκος τους 

έκλεβε τα μηλοπιτάκια τους κι 

αποφάσισαν να του κάνουν μια 

πλάκα.Την επόμενη φορά που η 

μάνα ετοίμαζε το ζυμάρι για τα μηλοπιτάκια τους, έρριξαν κρυφά λίγο υγρό από 

ένα γιάλινο μπουκάλι που βρήκαν στην αποθήκη. Έβλεπαν τον πατέρα τους να το 

χρησιμοποιεί στις μηλιές. Και περίμεναν... 

Δεν άργησε να εμφανιστεί ο λύκος και όπως ήταν αναμενόμενο, έφαγε όλα τα 

μηλοπιτάκια. Τα καταβρόχθησε με τόση λαιμαργία που τον πήρε ο ύπνος. Μέσα 

από τα ροχαλητά του άκουγε την κοιλιά του να βγάζει περίεργους ήχους, σαν να 

βράζει μαρμελάδα. Αισθάνθηκε το στόμα να γεμίζει και να ξεχειλίζει από ένα 

γλυκό πράγμα. Το έγλειψε και γεύτηκε τη γνωστή μαρμελάδα της μηλόπιτας. 

Άνοιξε τα μάτια του και διαπίστωσε πως είχε μεταμορφωθεί σε ένα γιγάντιο 

μηλοπιτάκι με δόντια, ουρά και πόδια, ένα μηλολυκάκι ! Τρόμαξε τόσο πολύ που 

άρχισε να τρέχει. Τα παιδιά βλέποντάς τον, τρόμαξαν κι αυτά τόσο πολύ, που 

ορκίστηκαν να μην ξανακάνουν τέτοια αστεία. Όσο για το λύκο, ακόμα τρέχει, 

γεμίζοντας με μαρμελάδες τα χόρτα, τα βότανα, τους θάμνους, τα λουλούδια...... 

Ευανθία Ζέρβα 

 

 

 

 

 



Σταφ ίδι 
 

 

 

 

        Μια φορά σε ένα 

μεγάλο αμπέλι με ζουμερά 

και λαχταριστά σταφύλια που 

όλοι ήθελαν να τα γευτούν, 

τριγύριζε ένα πράσινο φίδι. 

Λιμπίζονταν τα σταφύλια, τα κοίταζε με 

τα γουρλωτά μάτια του και γλύφονταν με 

τη διχαλωτή γλωσσίτσα του.Δοκίμασε 

πολλές φορές να φτάσει ένα ζουμερό 

τσαμπί αλλά το προλάβαιναν οι 

σπουργίτες. Μια, δυο, τρεις μάταιες οι προσπάθειες.Ζήτησε τότε από τον 

αμπελουργό να το βοηθήσει. Εκείνος θύμωσε πολύ και του δίνει μια γερή κλωτσιά 

να φύγει από το χωράφι του, να πάει σε άλλο αμπέλι. Για καλή του τύχη- και για 

κακή του αμπελουργού ή το ανάποδο- το φίδι βρέθηκε πάνω σε ένα κλήμα. Τόσο 

δυνατή ήταν η κλωτσιά. Λαίμαργα άρχισε το φίδι να τρώει το τσαμπί και οι ρώγες 

που καταβρόχθιζε έβγαιναν στο δέρμα του. Ωσπου να το καταλάβει είχε 

αποκτήσει τις δικές του ρώγες. Κρέμονταν σα τσαπί από το κλήμα. Άρχισε να 

σφυρίζει απελπισμένο. Κανένας δεν το άκουγε. Έμεινε όλη τη μέρα εκεί. Το βράδυ 

πέρασε από το αμπέλι ένας σκαντζόχοιρος. Μόλις είδε το σταφυλοφίδι, κατάλαβε 

τι είχε συμβεί. Του εξήγησε πως σε αυτό το αμπέλι έρχονται άνθρωποι με μάσκες 

και σύριγγες και κάνουν πειράματα με τα σταφύλια για να γίνονται μεγάλα και 

ζουμερά. « Ένα τέτοιο θα έφαγες κι εσύ κι από φίδι έγινες σταφίδι» 

Το φίδι που έγινε σταφίδι απελπίστηκε γιατί πια δεν ήξερε τι ήταν, φίδι ή σταφύλι; 

                                                                                     Σοφία Νίκου 

 

 

 

 

 

 

 



Τα κερα σύκια 

 
Μια φορά ήταν ένα φρούτο τόσο ζουμερό, 

μυρωδάτο, όλο γλύκα, που έκλεινε 

θαρρείς τον ήλιο μέσα στη σάρκα του. 

Το δέντρο του στόλιζε το χωράφι ενός 

φτωχού γεωργού. Αυτός κάθε μέρα το 

φρόντιζε, το σκάλιζε, το πότιζε, τα 

καθάριζε από τα ξερά, του μιλούσε κι 

αυτό όλο άπλωνε τα κλάδια κι όλο τα 

φόρτωνε με τους καπούς του.  

Απέναντι είχε το χωράφι του ένας 

πλούσιος, που δεν ασχολιόταν 

καθόλου μαζί του, Αντί να το δουλεύει 

ο ίδιος, έβαζε εργάτες. Τους 

κακομεταχειριζόταν, δεν τους άφηνε να ξεκουραστούν και ήθελε να βγάζουν 

σοδειά διπλάσια από αυτή που θα μπορούσε να δώσει το χωράφι του. Γι αυτό 

χρησιμοποιούσε μαγικές σκόνες και χρωματιστά υγρά που έφτιαχναν στο 

μπουντρούμι του παλατιού του μάγοι και σοφοί από όλον τον κόσμο. Αλλά 

ικανοποιημένος δεν ήταν. Είχε βάλει στο μάτι το δέντρο με τα μυρωδάτα φρούτα 

του φτωχού γεωργού. Το ζήλευε πολύ και ήθελε να το αποχτήσει. Διέταξε τους 

μάγους του να φτιάξουν ένα ίδιο. Αυτοί είδαν και αποείδαν πως με τις σκόνες, τα 

υγρά και τα ξόρκια δε γίνεται τίποτα, αποφάσισαν να κλέψουν μια ρίζα από την 

κερασιά- έτσι έλεγε το δέντρο του ο γεωργός- και να την ενώσουν με τη ρίζα της 

συκιάς που φύτρωνε στα σύνορα των δύο χωραφιών. Ένα βράδυ κρυφά την 

έκαναν τη δουλειά. Αφού ένωσαν τις δυο ρίζες, πότισαν το μπόλιασμα με τα 

μαγικά υγρά τους, είπαν τα ξόρκια τους κι έπεσαν για ύπνο. 

Το επόμενο πρωί φωνές και τσιριχτά τους ξύπνησαν. Η κερασυκιά είχε απλωθεί 

και είχε αγκαλιάσει όλο το πλουσιόσπιτο. Τα φρούτα της δεν έμοιαζαν ούτε με 

κεράσια, ούτε με σύκα. Ήταν κερασύκια με  φλούδα τους  ριγέ, μια ρίγα κεράσι, 

μια ρίγα σύκο. Η γεύση τους μπερδεμένη και ήταν φρούτα γίγαντες. Ένα δεν το 

σήκωναν δυο άνθρωποι. Όλο το χωράφι του πλούσιου είχε σκεπαστεί από αυτό το 

δέντρο. Καλλιέργειες άλλες ήταν αδύνατο να γίνουν. Θυμωμένος ο πλούσιος 

διέταξε τους εργάτες να κόψουν τα κλαδιά αλλά αυτά δεν κόβονταν. Διέταξε τους 

σοφούς του να βρουν τη γνώση που διορθώνει το λάθος που γίκηκε, αλλά του 

κάκου. Μόνο ο φτωχός γεωργός κάτω από την κερασιά του, κοίταζε λυπημένος 

για την απληστία του γείτονα και για την τιμωρία του που τα΄βαλε με τη Φύση.  

                   Κ. Π. 


