
 

 

 
 

 • Βαµβάκι και ελαιοκράµβη και παπάγια , που αναλογούν, στο 17% της συνολικής παραγωγής.  

 

Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί: Τα νεότερα δεδοµένα 
 

Η γενετική τροποποίηση είναι µια σχετικά νέα διαδικασία, η οποία λαµβάνει χώρα, σε επιστηµονικά 

εργαστήρια και αφορά παρεµβάσεις του ανθρώπου, στο γενετικό κώδικα, δηλαδή αλλαγές στο γνωστό µας 

DNA. 

 

Η διαδικασία της τροποποίησης ενός οργανισµού, η οποία συµβαίνει, εδώ και εκατοµµύρια χρόνια, στη φύση, 

ονοµάζεται µετάλλαξη.  

 

Τι είναι οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί 

Η γενετική τροποποίηση είναι µια σχετικά νέα διαδικασία, η οποία λαµβάνει χώρα, σε επιστηµονικά 

εργαστήρια και αφορά παρεµβάσεις του ανθρώπου, στο γενετικό κώδικα, δηλαδή αλλαγές στο γνωστό µας 

DNA. 

 

Η διαδικασία της τροποποίησης ενός οργανισµού, η οποία συµβαίνει, εδώ και εκατοµµύρια χρόνια, στη φύση, 

ονοµάζεται µετάλλαξη. 

 

Τώρα θα µου πείτε, αφού είναι µια φυσική διαδικασία, γιατί δηµιουργεί τόσο φόβο και τόσες αντιρρήσεις. Η 

µετάλλαξη, που συµβαίνει, στη φύση, αφενός γίνεται, µε πολύ αργούς ρυθµούς και αφετέρου αφορά είδη 

συµβατά µεταξύ τους. Πολλές φορές, χιλιάδες ή εκατοµµύρια χρόνια µεσολαβούν, µε αποτέλεσµα να δίνεται, 

στη φύση, το χρονικό περιθώριο να προσαρµοστεί, ώστε να µη δηµιουργηθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η 

φύση έχει το χρόνο και τη δυνατότητα να αναπτύξει µηχανισµούς άµυνας. 

 

Η τροποποίηση γίνεται, σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα και οι τροποποιηµένοι οργανισµοί, που 

απελευθερώνονται στη φύση, ξαφνικά, δεν της δίνουν το περιθώριο να αναπτύξει άµυνες, µε κίνδυνο να 

δηµιουργηθούν προβλήµατα µη αναστρέψιµα. Και επιπλέον, η τροποποίηση αφορά οργανισµούς συµβατούς 

αλλά και µη συµβατούς µεταξύ τους. Όλοι έχουµε ακούσει το παράδειγµα των γονιδίων σκορπιού, που 

τροποποιούν το γενετικό κώδικα της ντοµάτας. 

 

Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί 

Παραγωγή και διανοµή τροφίµων 

Ας δούµε, κατ΄ αρχάς, ποιες εταιρίες "βρίσκονται πίσω", από τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, σε ποιες 

χώρες, καλλιεργούνται οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί, τι συµβαίνει, µε την αποκλειστικότητα της 

χρήσης τους, τα πνευµατικά δικαιώµατα και τη νοµοθεσία, που διέπει αυτά τα δικαιώµατα. 

 

Ελάχιστες χώρες καλλιεργούν γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (Γ.Τ.Ο.) και η τεχνολογία έχει 

επικεντρωθεί, σε πέντε βασικές καλλιέργειες: 

• Σόγια και καλαµπόκι, που αναλογούν, στο 83% της συνολικής παραγωγής.  
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Οι καλλιέργειες αυτές καλύπτουν την πλειοψηφία της παραγωγής. ∆υστυχώς, όµως, υπάρχουν πληροφορίες 

ότι, σύντοµα, θα εισαχθούν νέες Γενετικά Τροποποιηµένες ποικιλίες, όπως ρύζι, στάρι, και καρπούζι. Και 

σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες, όχι διασταυρωµένες, ήδη κυκλοφορούν πατάτες και πρόσφατα κάποιοι 

πρότειναν και κοτόπουλα, για δήθεν αντιµετώπιση της γρίπης των πουλερικών. 

 

Με εξαίρεση το βαµβάκι, οι υπόλοιπες ήδη καλλιεργούµενες Γ.Τ. ποικιλίες χρησιµοποιούνται, επισήµως, ως 

ζωοτροφές. Όµως, γνωρίζουµε ότι χρησιµοποιούνται και για την παραγωγή αµύλων, ελαίων και πρόσθετων, 

που είναι συστατικά πολλών βιοµηχανικών τροφίµων. 

 

Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Υπηρεσία, για την Απόκτηση Εφαρµογών Γεωργικής Βιοτεχνολογίας (International 

Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications): 

 

Η έκταση γης, που χρησιµοποιούνταν, για καλλιέργεια Γ.Τ.Ο., 

•  Το 1996, ήταν 1,7 εκατοµµύρια εκτάρια.  

•  Το 2001, αυξήθηκε, σε 52,6 εκατοµµύρια εκτάρια.  

•  Το 2003, ήταν 65 εκατοµµύρια εκτάρια  

•  Το 2004, ήταν 81 εκατοµµύρια εκτάρια.  

 

Ο αριθµός των αγροτών, που καλλιεργούσαν Γ.Τ.Ο., 

•  Το 2003, ήταν 7 εκατοµµύρια, σε 18 χώρες  

•  Το 2004, ήταν 8,25 εκατοµµύρια, σε 17 χώρες.  

 

Από αυτά: 

• Το 59% βρίσκεται, στις Η.Π.Α.  

• Το 20% βρίσκεται, στην Αργεντινή.  

• Το 6,7% βρίσκεται, στον Καναδά  

• Το 6,2% βρίσκεται στη Βραζιλία  

• Το 4,6% βρίσκεται στην Κίνα.  

• Το 3,5% βρίσκεται, στην Παραγουάη, Ινδία, Νότια Αφρική, Ουρουγουάη, Αυστραλία, Ρουµανία, 

Μεξικό, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες.  
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Όµως, ασκείται µια τροµακτική πίεση, σε χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Ρωσία κ.λπ., ώστε να 

επιτραπεί η καλλιέργεια των Γ.Τ.Ο. και σε αυτές. Οι χώρες αυτές εκβιάζονται, µε τη διαπραγµάτευση του 

εξωτερικού τους χρέους. 

 

Τα στοιχεία της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας, για την Απόκτηση Εφαρµογών Γεωργικής Τεχνολογίας θεωρούνται 

παραποιηµένα, γιατί η Υπηρεσία αυτή χρηµατοδοτείται, µερικώς, από εταιρίες βιοτεχνολογίας. Σύµφωνα µε το 

∆ίκτυο των Συνειδητοποιηµένων Αγροτών, πολλά στοιχεία βασίζονται, σε απλές εκτιµήσεις ή είναι 

επιστηµονικώς αντιφατικά. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. 

 

Η ιδιοκτησία της τεχνογνωσίας των Γ.Τ. καλλιεργειών ανήκει, µόνο, σε τρεις εταιρίες. 

• Η Monsanto, ηγέτης της αγοράς, που προµηθεύει σπόρους, σε αγρότες, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, 

στην Αργεντινή, στην Ινδία και τη Ν. Αφρική. Τον Ιανουάριο του 2005, της επιβλήθηκε πρόστιµο 1,5 

εκατοµµύρια δολάρια, για δωροδοκία των αξιωµατούχων της Ινδονησίας, ώστε να παρακαµφθεί η 

εκτίµηση για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, από τις καλλιέργειες βαµβακιού. Από το 1997 µέχρι 

το 2002, η Mosanto είχε καταβάλει 700.000 δολάρια σε δωροδοκίες, στην Ινδονησία.  

• Η Bayer CropScience προµηθεύει σπόρους, στις Η.Π.Α., Καναδά, Αργεντινή και Αυστραλία. Πιέζει, 

τροµακτικά, την Ευρώπη και την Ινδία.  

• Η Syngenta, η οποία προήλθε από τη συγχώνευση της AstraZeneca και της Novartis, προµηθεύει 

σπόρους, στις Η.Π.Α., Καναδά και Ισπανία.  

 

Στο σύνολο της παραγωγής: 

• 77% των Γ.Τ.Ο. καλλιεργούνται, µε ανθεκτικότητα, στα ζιζανιοκτόνα.  

• 15% των Γ.Τ.Ο. καλλιεργούνται, µε ανθεκτικότητα, στα έντοµα.  

• 8% των Γ.Τ.Ο. καλλιεργούνται, µε µικτή ανθεκτικότητα, στα ζιζανιοκτόνα και στα έντοµα.  

 

Οι εταιρίες αναζητούν, απεγνωσµένα, περισσότερες χώρες και εκτάσεις, για να επεκταθούν οι Γ.Τ.Ο., αλλιώς, 

τα τρόφιµα θα έχουν περιορισµένες αγορές και η πώληση της παραγωγής δε θα καλύπτει το τεράστιο κόστος, 

που δαπανάται, στην έρευνα, την ανάπτυξη και την προώθησή τους. Η διαρκώς επαναλαµβανόµενη 

παραπληροφόρηση των Καταναλωτών, σχετικά µε τους Γ.Τ.Ο., είναι ένα µέρος του πολύπλοκου σχεδίου 

προώθησης. 

 

Οι επιδοτήσεις, από εθνικές κυβερνήσεις, και πολυεθνικές εταιρίες βιοτεχνολογίας έχουν οδηγήσει, στην 

αύξηση των Γ.Τ. καλλιεργειών. Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. κατέβαλε 1,6 δισεκατοµµύρια δολάρια, στους 

καλλιεργητές σόγιας, το 2004 και για το 2005, θα καταβάλει 2,5 δισεκατοµµύρια δολάρια. Οι κινέζοι και 

αµερικανοί καλλιεργητές βαµβακιού, λαµβάνουν το µισό τους εισόδηµα, ως επιδότηση. 
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Σπόροι 

Σύµφωνα µε το Τµήµα ∆ιατροφής και Γεωργίας του Ο.Η.Ε., στα µέσα της δεκαετίας του '80, υπήρχαν 7.000 

προµηθευτές σπόρων και οι αγορές παρουσίαζαν υψηλή ποικιλότητα. Μέχρι το 1998, οι προµηθευτές σπόρων 

µειώθηκαν, σε 1.500. Από αυτούς, µόνον 24 εταιρίες κατείχαν το 50% της αγοράς. Αυτή η συγκέντρωση, 

στην αγορά, προέκυψε, από την εξαγορά τοπικών εταιριών παραγωγής σπόρων, από Πολυεθνικές εταιρίες, 

που είχαν σαν απώτερο στόχο την προώθηση Γενετικά Τροποποιηµένων σπόρων. 

 

Σήµερα, οι περισσότερες βιοµηχανίες παραγωγής σπόρων είναι κοµµάτι των εταιριών βιοτεχνολογίας. Τον 

Ιανουάριο του 2005, η Mosanto αγόρασε, έναντι 1,4 δισεκατοµµυρίων δολαρίων την Seminis, εταιρία 

παραγωγής σπόρων φρούτων και λαχανικών, µε σκοπό να εισάγει τη γενετική τροποποίηση, στην παραγωγή 

της. Επίσης, το Φεβρουάριο του 2005, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει την Emergent Genetics Inc., 

την τρίτη µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής σπόρων βαµβακιού, στις Η.Π.Α. Αναµένεται η έγκριση της αγοράς, 

από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα των ευρεσιτεχνιών στους σπόρους 

Πριν 40 χρόνια, οι κυβερνήσεις των ∆υτικών χωρών υπέγραψαν µια διεθνή συνθήκη, η οποία αναγνώριζε τα 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα των παραγωγών σπόρων, όταν δηµιουργούσαν µια βελτιωµένη φυτική ποικιλία, µε 

ανθρώπινη παρέµβαση. Όταν κάποιοι, βέβαια, µιλάνε, για νέες βελτιωµένες ποικιλίες, όλοι καταλαβαίνουµε ότι 

αναφέρονται, στους Γ.Τ.Ο. Αυτά τα Πνευµατικά ∆ικαιώµατα έγιναν ένα πανίσχυρο εργαλείο, στα χέρια των 

εταιριών, για να επιβάλλουν τον έλεγχό τους, στην τροφική αλυσίδα. Στα µέσα της δεκαετίας του '80, πολλές 

εταιρίες κατέθεσαν ευρεσιτεχνίες, για νέες καλλιέργειες, αποκτώντας, ταυτόχρονα, το δικαίωµα της 

αποκλειστικής εκµετάλλευσής τους, για 20 χρόνια. Η ∆ιεθνής Οργάνωση, για την Προστασία των Νέων 

Ποικιλιών Φυτών, έδωσε, σε αυτές τις εταιρίες, το δικαίωµα να εισπράττουν τα προνόµια (φόρους) των 

σπόρων τους. 51 χώρες υπέγραψαν αυτή τη Συνθήκη. Η πλειοψηφία είναι Ευρωπαϊκές, αλλά οι 

αναπτυσσόµενες χώρες πιέζονται, έντονα, για να υπογράψουν και αυτές. 

 

Οι εταιρίες παραγωγής σπόρων, χρησιµοποίησαν φυτά από αναπτυσσόµενες χώρες, χωρίς να καταβάλλουν 

κανένα αντίτιµο. Στη συνέχεια, πραγµατοποίησαν µικρές τροποποιήσεις, σε αυτά και κατοχύρωσαν τις 

καλύτερες ποικιλίες, στο όνοµά τους. Αυτή η µεγάλη ισχύς και το προνόµιο της αποκλειστικής εκµετάλλευσης, 

σε εταιρίες, περιόρισαν τα δικαιώµατα των αγροτών, αποδεκάτισαν τη συνεισφορά τους, στην παραγωγή 

σπόρων και στη διάσωση ποικιλιών. Έτσι, η παραγωγή σπόρων έγινε αποκλειστικό προνόµιο µεγάλων 

Πολυεθνικών. Ένα ακόµα αποτέλεσµα της κατοχύρωσης των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων, από τις εταιρίες, 

ήταν να αυξηθεί το κόστος των σπόρων, λόγω των µονοπωλίων, που δηµιουργήθηκαν. 

 

Οι ευρεσιτεχνίες, σε µορφές ζωής, είναι ένα ζήτηµα πολύ αντιφατικό. Η Έκθεση της Επιτροπής του Ο.Η.Ε., για 

την Ανθρώπινη Εξέλιξη, το 1999, αναφέρει πως αυτές οι ευρεσιτεχνίες οδηγούν, σε µια σιωπηλή κλοπή 

γνώσης αιώνων, από τις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα στοιχεία αποδεικνύουν το ρόλο των ελάχιστων, αλλά 

πανίσχυρων εταιριών. Σήµερα, η Mosanto κατέχει τα δικαιώµατα, για όλες τις ποικιλίες σόγιας, που 

καλλιεργούνται, παγκοσµίως και εισπράττει τα πνευµατικά δικαιώµατα. 
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Σε συνεργασία µε την Αµερικανική Κυβέρνηση, οι εταιρίες αυτές ασκούν πιέσεις, σε χώρες εκτός των Η.Π.Α., 

για να ανοίξουν τις αγορές τους, κυρίως, στο καλαµπόκι και τη σόγια. Η Κυβέρνηση της Βραζιλίας, για 

παράδειγµα, υπέκυψε στις πιέσεις της Monsanto και απελευθέρωσε την αγορά της γενετικά τροποποιηµένης 

σόγιας, παρακάµπτοντας Νόµους περί Προστασίας του Περιβάλλοντος. Το Πακιστάν, αναγκάστηκε να άρει την 

απαγόρευση των Γ.Τ. σπόρων, για να µπορέσει να ελέγξει τη χρήση τους, που γινόταν µέσα από µαύρη 

αγορά. 

 

Η συµφωνία για τα Πνευµατικά ∆ικαιώµατα (TRIPS) 

Το 1995, τέθηκε σε ισχύ η συµφωνία TRIPS, η συµφωνία, για την ιδιοκτησία των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων, 

που έχει σχέση µε το εµπόριο και έχει υπογραφτεί, στα πλαίσια του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Με 

βάση αυτήν τη συµφωνία, δόθηκε στις εταιρίες το προνόµιο, να κατοχυρώνουν και να προστατεύουν τις 

ευρεσιτεχνίες, σε όλα τα κράτη-µέλη του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, ενώ µέχρι εκείνη τη στιγµή, η 

κατοχύρωση και η προστασία της ευρεσιτεχνίας ήταν θέµα Εθνικής Πολιτικής. Αυτή η συµφωνία, έγινε µε 

στόχο την προστασία των εταιριών και είχε σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στους αγρότες. 

 

Οι αγρότες, που καλλιεργούν συγκεκριµένες ποικιλίες, που έχουν κατοχυρωθεί, πρέπει να πληρώνουν "φόρο" 

στην εταιρία, που έχει το δικαίωµα χρήσης, ακόµα και όταν αυτή βρίσκεται χιλιόµετρα µακριά. Πρέπει, επίσης, 

να ανανεώνουν το δικαίωµα χρήσης, κάθε χρόνο, για να µπορούν να καλλιεργούν τις νέες ποικιλίες. Η άρνηση 

των αγροτών να καλλιεργήσουν αυτές τις νέες ποικιλίες, δε λύνει το πρόβληµα. Αν σε γειτονική περιοχή 

καλλιεργείται νέα ποικιλία και µολύνει, τυχαία, την σοδειά τους, υποχρεώνονται και πάλι, να πληρώσουν το 

φόρο χρήσης, προς τη δικαιούχο εταιρία, έστω και αν η καλλιέργεια δεν αποτελούσε δική τους επιλογή, αλλά 

ήταν αποτέλεσµα "ατυχήµατος". 

 

Η βιοµηχανία της Βιοτεχνολογίας προτείνει να βρεθούν Συστήµατα αντιµετώπισης της µόλυνσης, από τις 

Εταιρίες, που παράγουν Γ.Τ.Ο. Οι αγρότες, όµως, µε αυτόν τον τρόπο, θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται, 

από τις εταιρίες, γιατί, θα πληρώνουν, για τα συστήµατα αυτά, σε εταιρίες που και πάλι θα αποτελούν 

ολιγοπώλιο. Οι εταιρίες πρέπει να βρουν τρόπους, που θα επιβαρύνουν τις ίδιες, για την αποτροπή της τυχαίας 

µόλυνσης. 

 

Πουλώντας Σπόρους 

Οι Γ.Τ. σπόροι, πολύ συχνά, πωλούνται υπό τον όρο ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, για µελλοντική 

σπορά. Μερικές εταιρίες βιοτεχνολογίας έχουν πάρει µέτρα εναντίον παραγωγών, που προσπαθούν να 

διατηρήσουν σπόρους, για µελλοντική καλλιέργεια, βασιζόµενες, στη δήλωση της Monsanto ότι αυτή η 

ενέργεια αποτελεί καταπάτηση των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων. Η διαφύλαξη των σπόρων, για µελλοντική 

σπορά, είναι µια διαδικασία, µε µακρά παράδοση. Προκειµένου οι εταιρίες να "προστατευθούν", από αυτή την 

παραδοσιακή διαδικασία, παράγουν στείρους σπόρους, οι οποίοι δε µπορούν να αποθηκευτούν και να 

χρησιµοποιηθούν, για επόµενη σπορά. Αυτά τα "συστήµατα προστασίας της τεχνολογίας" (από πολλούς 

κριτικούς, αποκαλούνται "συστήµατα εξολοθρευτές"), υποχρεώνουν τους αγρότες να αγοράζουν φρέσκους 

σπόρους, κάθε χρονιά. Και ενώ έχουν καταδικαστεί, από το κοινωνικό σύνολο, τους επιστηµονικούς κύκλους 

και πολλές κυβερνήσεις, σα µια απειλή στην προστασία της διατροφής και µια ανήθικη εφαρµογή της 

βιοτεχνολογίας, εξακολουθούν να εφαρµόζονται. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρίες βιοτεχνολογίας, αφού έγιναν 
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ολιγοπώλια, τώρα συνθλίβουν, οικονοµικά, τους αγρότες. 

 

Η Monsanto και η Syngenta, δήλωσαν πως θα σταµατήσουν τα "συστήµατα εξολοθρευτές", αν δεχθούν 

ευρεία κριτική. Αλλά δεν κράτησαν τον λόγο τους. Αντίθετα, µε την πάροδο του χρόνου, βελτιώνουν αυτά τα 

συστήµατα. Η Syngenta κατέθεσε καινούριο εξολοθρευτικό σύστηµα, το Σεπτέµβριο του 2001 και 

ακολούθησε η DuPont µε ένα νέο, τον Οκτώβριο του 2001. 

 

Από το εµπόριο στους Καταναλωτές 

Ο έλεγχος της τροφικής αλυσίδας, επιτυγχάνεται, από τις µεγάλες εταιρίες και µέσα, από τις µεθόδους 

εµπορίου και προώθησης προϊόντων. Το 1/3 της συνολικής παραγωγής καλαµποκιού των Η.Π.Α. είναι Γ.Τ. και 

ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι αυτής της παραγωγής προορίζεται, για εξαγωγή. Η Cargill, µε έδρα τις Η.Π.Α., είναι 

ο µεγαλύτερος, στον κόσµο, έµπορος τροφίµων. Η Cargill αυτοπεριγράφεται, ως διεθνής εταιρία 

επεξεργασίας, προώθησης και διανοµής αγροτικών ειδών, ειδών διατροφής, οικονοµικών και βιοµηχανικών 

ειδών και υπηρεσιών, µε 97.000 εργαζόµενους, σε 59 χώρες. Πολλά από τα τρόφιµα, που διακινούνται, 

διεθνώς, περνούν, από τα χέρια της Cargill ή άλλων οµοειδών εταιριών. Η Cargill είναι, επίσης, ένας από τους 

µεγαλύτερους παραγωγούς σπόρων τροπικού καλαµποκιού και πλάσµατος φύτρου, µε σηµαντικές πωλήσεις 

στη Λατινική Αµερική, την Ασία και την Αφρική. 

 

Το 1998, η Monsanto εξαγόρασε την επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα των σπόρων της Cargill, στη 

Λατινική Αµερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Η εξαγορά αυτή συµπεριλάµβανε την έρευνα, την 

παραγωγή και τις εγκαταστάσεις δοκιµών, σε 24 χώρες καθώς και την πώληση και διανοµή, σε 51 χώρες. Η 

Cargill ειδικεύεται, στην ανάπτυξη και προώθηση καλλιεργειών, όπως καλαµπόκι, ηλιοτρόπιο, ελαιοκράµβη, 

σόγια, σόργο, σιτάρι και υβρίδια ρυζιού. 

 

Πρόεδρος της Monsanto δήλωνε: "Η δυνατότητα της βιοτεχνολογίας, που κατέχουµε, ξεπερνάει τα όρια της 

Βόρειας Αµερικής και µπορεί να καλύψει υπερδιπλάσια έκταση της καλλιεργήσιµης έκτασης της Νότιας 

Αµερικής. Η εξαγορά της Cargill µας έδωσε γρηγορότερη πρόσβαση, σε αυτές τις παγκόσµιες αγορές. 

Μπορούµε να επιταχύνουµε την προώθηση των προϊόντων µας, µέσα από ήδη καθιερωµένους δίαυλους και να 

φέρουµε αυτή την τεχνολογία, σε όλο και περισσότερους αγρότες, για να καλλιεργήσουν, ό,τι επιθυµούν". 

 

Μια από τις δραστηριότητες της Monsanto και της Cargill ήταν η δηµιουργία µιας εταιρίας, που ονοµάζεται 

Renessen και η οποία περιγράφεται, ως το κοινό βιοτεχνολογικό τόλµηµα, που έχει σα στόχο να αναπτύξει 

νέους σπόρους και, ειδικά, σπόρους, για παραγωγή λαδιού. Επιπρόσθετα, η Cargill συγχωνεύτηκε, µε την 

Continental Grain, έναν από τους τέσσερις µεγαλύτερους παραγωγούς σπόρων, στις Η.Π.Α. 

 

Οι πιο αδύναµοι κρίκοι της αλυσίδας των τροφίµων, είναι οι έµποροι λιανικής πώλησης και οι Καταναλωτές. 

Από τη στιγµή, που οι πολυεθνικές δε µπορούν να εξαναγκάσουν τους εµπόρους να διοχετεύσουν το 

εµπόρευµά τους, προσπαθούν να εισχωρήσουν, στο χώρο του λιανικού εµπορίου. Η Wal-Mart, για 

παράδειγµα, που είναι η 4η µεγαλύτερη εταιρία, παγκοσµίως, εξαγόρασε την Asda, έναν από τους 

µεγαλύτερους εµπόρους λιανικής πώλησης, στη Μεγάλη Βρετανία. Στις αναπτυσσόµενες χώρες, το λιανικό 

εµπόριο παραµένει, προς το παρόν, περισσότερο διασπαρµένο. 
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Υπέρ ή κατά της Γενετικής Μηχανικής (Γ.Μ.); 

Ακούγονται, όµως, διάφορα επιχειρήµατα υπέρ και κατά των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών. Ας 

δούµε µερικά, από αυτά: 

 

Πιθανά πλεονεκτήµατα της Γ.Μ.: 

• Οι Γ.Τ. καλλιέργειες, που ανθίστανται, στα παράσιτα και δίνουν µεγαλύτερες σοδειές, θα µπορούσαν 

να δώσουν περισσότερη τροφή, για την διατροφή του πληθυσµού, παγκοσµίως.  

• Τα φυτά θα µπορούσαν να τροποποιηθούν, για να παράγουν περισσότερο θρεπτικά ή πιο υγιεινά 

τρόφιµα.  

• Τα Γ.Τ. φυτά θα µπορούσαν να αναπτυχθούν, για να επιβιώσουν, σε ακραίες συνθήκες, όπως 

ξηρασία.  

• Τα παρασιτοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, λιγότερο.  

• Τα Γ.Τ. τρόφιµα θα µπορούσαν να έχουν θετικές επιπτώσεις, στην υγεία, όπως η κατασκευή 

βρώσιµων εµβολίων.  

• Τα Γ.Τ. τρόφιµα θα µπορούσαν να δώσουν φθηνότερα, καλύτερης ποιότητας και πιο νόστιµα φαγητά.  

 

Πιθανοί Κίνδυνοι της Γ.Μ.: 

• ∆εν γνωρίζουµε αρκετά για το τι θα συµβεί, στα γονίδια, που εισάγονται, στις Γ.Τ. καλλιέργειες.  

• Η ανάπτυξη των Γ.Τ. καλλιεργειών, σε µεγάλη κλίµακα, µπορεί να έχει επιπτώσεις, στην 

βιοποικιλότητα, την ισορροπία της φύσης, την πανίδα και το περιβάλλον.  

• Τα γονίδια, από τις Γ.Τ. καλλιέργειες, θα µπορούσαν να µεταφερθούν, σε µη Γ.Τ. καλλιέργειες και 

άλλα φυτά, που αναπτύσσονται, κοντά.  

• Τα γονίδια αντοχής, στα αντιβιοτικά, θα µπορούσαν να επιβαρύνουν το πρόβληµα της αντοχής των 

παθογόνων, σε αντιβιοτικά.  

• Οι τοξίνες και αλλεργίες µπορούν να αυξηθούν, να µεταφερθούν ή να παραχθούν ως αποτέλεσµα 

γενετικής τροποποίησης.  

 

Από τα όσα, βέβαια, αναλύθηκαν παραπάνω, για τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των Γ.Τ.Ο., είναι 

κατανοητό ότι, οι εταιρείες παραγωγής τους, για το τελευταίο πράγµα, που ενδιαφέρονται, είναι η 

καταπολέµηση του προβλήµατος της παγκόσµιας πείνας. Για τις επιπτώσεις, στην υγεία, δεν έχουµε, ακόµη, 

σίγουρα στοιχεία. Μπορεί να υπάρχουν µελέτες, να ακούγονται πολλά, αλλά επίσηµα δεδοµένα δεν έχουν δει 

το φως της δηµοσιότητας, πιθανόν καλά κρυµµένα. Βεβαιωµένος κίνδυνος είναι η µόλυνση του περιβάλλοντος 
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και ας δούµε µερικά στοιχεία, για αυτήν. 

 

Μόλυνση 

Η µόλυνση των µη Γ.Τ. καλλιεργειών, από τις Γ.Τ. συµβαίνει, σε πολύ σοβαρό βαθµό και είναι µη 

αναστρέψιµη. 

• Το Σεπτέµβριο του 2001, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Μεξικό, ανέφερε µόλυνση του 35% των 

συµβατικών καλλιεργειών καλαµποκιού, από Γ.Τ. καλλιέργειες, που βρισκόταν στις Η.Π.Α.  

• Στο Πανεπιστήµιο Manitoba του Καναδά, βρέθηκε ότι µια ποσότητα ελαιοκράµβης, που είχε 

πιστοποιηθεί ως συµβατική, περιείχε 5% Γ.Τ. Το τραγικό ήταν ότι αυτό το 5% είχε µολύνει όλη την 

υπόλοιπη ποσότητα.  

• Στη Βόρεια Ντακότα των Η.Π.Α., οι συµβατικοί καλλιεργητές σίτου, διαµαρτύρονται πως οι Γ.Τ. 

καλλιέργειες ελαιοκράµβης που υπάρχουν σε απόσταση 80 µιλίων, από τις δικές τους, αποτελούν 

καθηµερινή πηγή µόλυνσης.  

• Στην Ταϊλάνδη, µολύνθηκαν καλλιέργειες παπάγιας, αν και, στη χώρα, δεν καλλιεργούνται Γ.Τ. 

ποικιλίες. Η πηγή της µόλυνσης ήταν το Τµήµα Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας.  

 

Η θωράκιση, που πιστεύονταν ότι δηµιουργείται, από την απόσταση, µεταξύ συµβατικής και Γ.Τ. καλλιέργειας, 

έχει αποδειχθεί απελπιστικά ανεπαρκής. Η µόλυνση µπορεί να συµβεί, κατά τη διάρκεια όλης ζωής ενός 

οργανισµού, κυρίως, µε την συµβολή του ανέµου. Όπως η φωτιά εξαπλώνεται, από τον άνεµο έτσι και η 

µόλυνση εξαπλώνεται, σε καλλιέργειες γεωργών, που δε συµφωνούν, µε τις Γ.Τ. καλλιέργειες. 

 

Η µόλυνση επιβαρύνει τους αγρότες, βάζει σε πιθανό κίνδυνο την υγεία των Καταναλωτών αλλά και απειλεί 

σοβαρότατα το περιβάλλον. 

 

Ζώνες ελεύθερες Γ.Τ.Ο. 

Η Ευρώπη, έχει, ήδη, υιοθετήσει ένα µεγάλο µέρος του απαραίτητου νοµοθετικού πλαισίου, για τους Γ.Τ.Ο., 

αλλά δεν είναι αρκετό. Η Οδηγία 2001/18, που επιτρέπει, στις εθνικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις, να 

εξαιρέσουν γεωγραφικές περιοχές, από την εισαγωγή συγκεκριµένων Γ.Τ. καλλιεργειών, δεν µπορεί να 

λειτουργήσει, ως οµπρέλα προστασίας, απέναντι σε όλες τις µελλοντικές καλλιέργειες, γιατί πρέπει κάθε 

περίπτωση να εξετάζεται, χωριστά και να απαγορεύεται η καλλιέργεια, µόνο λόγω περιβαλλοντικών κινδύνων. 

Το δικαίωµα των Καταναλωτών, στην επιλογή, δε λαµβάνεται υπόψη. Κάποιες κυβερνήσεις, όπως της 

Γερµανίας, της ∆ανίας, της Ιταλίας και του Λουξεµβούργου, θεσµοθέτησαν συγκεκριµένες διατάξεις, για τις 

αποστάσεις ανάµεσα σε Γ.Τ. και µη Γ.Τ. καλλιέργειες, την ευθύνη του καλλιεργητή Γ.Τ.Ο. απέναντι στους 

καλλιεργητές µη Γ.Τ.Ο. κ.λπ. Παρότι εξετάζεται η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθµίσει αυτά τα 

θέµατα µε ευρωπαϊκή νοµοθεσία, προς το παρόν η εφαρµογή της Οδηγίας 2001/18 εξαρτάται από τον 

εθελοντισµό των εθνικών ή περιφερειακών κυβερνήσεων. 
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• Στην Ευρώπη, 100 περιφέρειες και περισσότερες από 3.500 υπο-περιφέρειες έχουν αυτοανακηρυχθεί 

ελεύθερες Γ.Τ.Ο. ζώνες.  

• Στην Καλιφόρνια, εκστρατείες πολιτών έχουν, ως αποτέλεσµα, την ανακήρυξη των περιοχών του 

Μεντροτσίνο, του Τρίνιτι και του Μαρίν, ως ζώνες ελεύθερες Γ.Τ.Ο. Όµως οι εταιρίες βιοτεχνολογίας 

πιέζουν την αµερικανική κυβέρνηση να συντρίψει αυτές και οποιεσδήποτε άλλες παρόµοιες 

µελλοντικές κινήσεις πολιτών.  

• Στη Βραζιλία, ο Κυβερνήτης του Παρανά, πιέζει την κυβέρνηση να ανακηρύξει την περιοχή αυτή ζώνη 

ελεύθερη Γ.Τ.Ο.  

• Στον Καναδά, η κυβέρνηση της νήσου του Πρίγκιπα Εδουάρδου διεξάγει δηµοψήφισµα, για να 

ανακηρυχθεί η περιοχή ελεύθερη Γ.Τ.Ο.  

 

Σήµανση και ανιχνευσιµότητα 

Στις 3/7/2002, ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη σήµανση και 

την ανιχνευσιµότητα των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών και των παραγώγων τους, τόσο στα τρόφιµα 

όσο και στις τροφές των ζώων. 

• Έγινε δεκτή η σήµανση των παράγωγων των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών.  

• Απορρίφθηκε η πρόταση να µην αναφέρονται, στην σήµανση, οι Γενετικά Τροποποιηµένοι 

Οργανισµοί.  

• Εφόσον το ποσοστό, που οι Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί συµµετέχουν, ως συστατικά του 

τροφίµου, υπερβαίνει το 0,9%, τότε οι οργανισµοί αυτοί πρέπει να αναφέρονται, υποχρεωτικά, στη 

σήµανση. Το επιχείρηµα, για τυχαία ή αναπόφευκτη παρουσία µη εγκεκριµένων Γενετικά 

Τροποποιηµένων Οργανισµών, σε τρόφιµα, απορρίφθηκε.  

 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., όπως και άλλα µέλη-Οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Καταναλωτικής Οργάνωσης (BEUC), πριν την 

ψηφοφορία, έστειλαν επιστολές, σε όλους τους Ευρωβουλευτές, προκειµένου να τους πείσουν να ψηφίσουν, 

υπέρ της ασφάλειας των Καταναλωτών. Η ενέργεια αυτή είχε θετική ανταπόκριση, από την πλειοψηφία των 

Ευρωβουλευτών, γεγονός, που αποδεικνύουν και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, που ήταν 290 υπέρ, 

έναντι 200 κατά. 

 

Εντύπωση και έκπληξη προκάλεσε η στάση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος αν και εισηγητής της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος και Προστασίας Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Ευρωκοινοβουλίου, µαζί µε την 

πολιτική του οµάδα, καταψήφισαν τις τροπολογίες, που διασφαλίζουν τα συµφέροντα των Καταναλωτών και 

ενδυναµώνουν τη δυνατότητα ενηµέρωσης και πληροφόρησης των Καταναλωτών, σχετικά µε την προέλευση 

των προϊόντων που αγοράζουν. 

 

Σε εφαρµογή, λοιπόν, της παραπάνω απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου εκδόθηκε ο κανονισµός 1829/2003, ο 
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οποίος προβλέπει ότι, από 18 Απριλίου του 2004, όσα τρόφιµα παράγονται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

περιέχουν, στα συστατικά τους, πάνω από 0,9%, γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, φέρουν 

υποχρεωτικά την ανάλογη σήµανση. 

 

Με αυτή τη νοµοθεσία, δίνεται η δυνατότητα, στον Καταναλωτή, να επιλέξει, εάν θα καταναλώσει ή όχι 

τρόφιµα ή συστατικά, τα οποία προέρχονται, από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, δικαίωµα, που 

µέχρι πρότινος, του το αρνούνταν. Το σύστηµα αυτό, για πρώτη φορά, αναγνωρίζει τα βασικά δικαιώµατα του 

Καταναλωτή, το δικαίωµα της πληροφόρησης και της επιλογής. Παράλληλα, θα ενισχύσει τη σήµανση των 

προϊόντων και θα αποτελέσει το κλειδί, για την απόσυρση προϊόντων, τα οποία εγκυµονούν κινδύνους, για την 

υγεία και το περιβάλλον. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των συστατικών, που 

αναγράφονται, στις ετικέτες, είναι οι µόνοι τρόποι, για να διασφαλίσουµε την υγεία των Καταναλωτών. 

 

Η αντίδραση της αµερικανικής κυβέρνησης, κατά τις συνοµιλίες της, µε την ευρωπαϊκή επιτροπή, στα πλαίσια 

του ∆ιατλαντικού ∆ιαλόγου Καταναλωτών, τον Απρίλιο του 2005, στην Ουάσινγκτον, ήταν αποκαλυπτική των 

προθέσεών της και της διαπλοκής της µε τις εταιρίες βιοτεχνολογίας. Αποκάλεσε τους ευρωπαίους πολίτες 

υπερβολικούς, τη σήµανση των τροφίµων εµπόδιο στην παγκοσµιοποιηµένη ελεύθερη οικονοµία, δεν έδωσε 

καµιά εξήγηση για την "τυχαία" επιµόλυνση καλαµποκιού, που έθεσε η Syngenta, στην αγορά, δεν απαίτησε 

ούτε σαν ελεγκτικός µηχανισµός απαντήσεις για τις συνθήκες της απελευθέρωσης. Η Syngenta ισχυρίστηκε 

ότι εδώ και δυο χρόνια σκόπευε να καταστρέψει τους 500.000 τόνους καλαµποκιού, απαγορευµένης ακόµα 

και στις Η.Π.Α. τεχνολογίας. Όµως τους κρατούσε, σε αποθήκες, γιατί είχε περισσευούµενο χώρο, µέχρι που 

τους "τάισε", στους ανύποπτους Καταναλωτές. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών ενώσεων 

Καταναλωτών, κατήγγειλαν, χωρίς να πάρουν απαντήσεις, ότι η κυβέρνηση των Η.Π.Α., σε συνεργασία µε τη 

βιοµηχανία τροφίµων της χώρας, έχει κυριολεκτικά "ξαµολήσει" πράκτορες σε όλη την Ευρώπη, για να πείσει 

την ευρωπαϊκή βιοµηχανία τροφίµων να αντιδράσει και να καταργήσει τη νοµοθεσία που διέπει την ασφάλεια 

των τροφίµων. 

 

Ρόλος Καταναλωτή 

Ο Καταναλωτής είναι ο πιο σηµαντικός κρίκος. Είναι αυτός, που τροφοδοτεί ή καταστρέφει τα όνειρα κάθε 

εταιρίας, µε τις επιλογές του και αυτός, που αποφασίζει, για το αν θα καταναλώσει ή όχι τα Γ.Τ. Τρόφιµα. 

Έρευνες δείχνουν ότι τον Ιανουάριο του 2005, 92% των Καναδών, το 61% των Βρετανών, το 90% των 

Αυστραλών αντιτίθενται στους Γ.Τ.Ο. Στην Ευρώπη, οι Καταναλωτές κατάφεραν να οργανωθούν και να 

αντισταθούν στα Γ.Τ. Τρόφιµα, κάπως καλύτερα, από τις άλλες περιοχές του πλανήτη µας. 

 

Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι προ των πυλών. Αν οι πολυεθνικές καταφέρουν και εξαγοράσουν το λιανικό εµπόριο, 

ο Καταναλωτής δε θα έχει το περιθώριο επιλογής και έτσι, αναγκαστικά, θα αγοράζει Γ.Τ. Τρόφιµα. Υπάρχει 

και ένας ακόµα κίνδυνος. Οι εταιρείες, που ελέγχουν τους Γ.Τ.Ο., αν διαπιστώσουν ότι τα προϊόντα τους 

µένουν αζήτητα, στα ράφια, ίσως χαµηλώσουν τις τιµές τους, για να τα κάνουν ελκυστικά, στους 

Καταναλωτές, ιδίως των χαµηλών εισοδηµάτων. Τότε, πρέπει να αντισταθούµε και πάλι. Γιατί η πρακτική των 

ολιγοπωλίων και των µονοπωλίων είναι γνωστή. Κατεβάζουν τιµές, κυριαρχούν στην αγορά και έπειτα, αφού 

έχουν εξοντώσει τους ανταγωνιστές τους, αυξάνουν τις τιµές και χειροτερεύουν την ποιότητα, αναγκάζοντας 

τον Καταναλωτή ή να αγοράσει τα δικά τους προϊόντα ή να µείνει νηστικός. 
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Από την άλλη πλευρά, επειδή γνωρίζουµε ότι, ήδη, καλλιεργούνται και κυκλοφορούν Γ.Τ.Ο., στην αγορά και 

δε θέλουµε να εθελοτυφλούµε, ως πρώτο βήµα, οι Καταναλωτές απαιτούµε, άµεσα και σε παγκόσµιο επίπεδο, 

να: 

• Υιοθετηθούν και να εφαρµόζονται υποχρεωτικοί έλεγχοι, πριν εισαχθεί ο κάθε Γενετικά 

Τροποποιηµένος Οργανισµός, στην αγορά.  

• Αναγράφονται όλα τα συστατικά ενός προϊόντος, στη σήµανση των ίδιων των γενετικώς 

τροποποιηµένων οργανισµών, των παραγώγων τους και των ζωοτροφών.  

• Πραγµατοποιούνται έλεγχοι, για την ανίχνευση των Γ.Τ.Ο., σε ολόκληρη την αλυσίδα, από την 

παραγωγή, την προώθηση και τη διάθεση ενός προϊόντος.  

 

Αδιαπραγµάτευτος, όµως, στόχος µας, όσο ακόµη έχουµε τα περιθώρια, παραµένει το: ΟΧΙ, στους Γενετικά 

Τροποποιηµένους Οργανισµούς. 

 

Γιατί: 

• ∆ε θέλουµε να γίνουµε πειραµατόζωα.  

• ∆ε θέλουµε να γίνουµε θύµατα ολιγοπωλίων και µονοπωλίων.  

• ∆ε θέλουµε την καταστροφή του περιβάλλοντος.  

 

Πηγή: CI 

 

Πηγή: Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, 
http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=57.  Ανακτήθηκε στις 29/7/2008  

http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=57

