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Περίληψη 

Οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης 

έχουν ανακαλύψει νέες μεθόδους και τεχνικές, που συμβάλλουν στη βελτίωση και 

αύξηση της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Αποτέλεσμα 

αυτών των μεθόδων είναι η δημιουργία με τεχνητό τρόπο γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών. Τα τρόφιμα που παράγονται με αυτό τον τρόπο έχουν μπει στη ζωή των 

ανθρώπων, ωστόσο υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια από τη χρήση 

τους.  

 

Εισαγωγή 

Η μαζική εισαγωγή μεταλλαγμένων τροφίμων στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1996. Τα 

μεταλλαγμένα τρόφιμα έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και στη διατροφή μας. 

Παρόλο που οι εταιρείες που τα παράγουν υποστηρίζουν ότι είναι ασφαλή, υπάρχουν 

προβλήματα και προβληματισμοί σχετικά με την επίπτωσή τους στην ανθρώπινη 

υγεία. 

 

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί 

Μεταλλαγμένοι ή αλλιώς Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) [Genetically 

Modified Organisms (GMO)] είναι οι οργανισμοί οι οποίοι δημιουργήθηκαν τεχνητά 

από τους επιστήμονες με την αφαίρεση ή την προσθήκη γονιδίων που προέρχονται 

από οργανισμούς που μπορεί να ανήκουν ακόμα και σε εντελώς διαφορετικά είδη. 

Για παράδειγμα, οι επιστήμονες μπορούν να πάρουν γονίδια από τα ζώα και να τα 

μεταφέρουν στα φυτά ή ακόμη γονίδια από μικρόβια και να τα προσθέσουν στο 

καλαμπόκι. Ο νέος οργανισμός που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο, είναι ένας 

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

Οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί είναι προϊόντα της γενετικής μηχανικής (11
ο
 Δ.Σ. 

Καβάλας, 2004-2005). 

 

Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα 

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα  (ΓΤΤ) ονομάζονται τα τρόφιμα που παράγονται 

από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Οι τελευταίοι έχουν υποστεί 

συγκεκριμένες αλλαγές που εισήλθαν στο γενετικό τους υλικό μέσω μεθόδων της 

γενετικής μηχανικής. Αυτές είναι κατά πολύ πιο ακριβείς  από τη μεταλλαξιογένεση 

όπου ένας οργανισμός εκτίθεται σε ραδιενέργεια ή χημικά, ώστε να δημιουργηθεί μία 

μη συγκεκριμένη αλλά μόνιμη αλλαγή. Άλλες τεχνικές μέσω των οποίων οι άνθρωποι 

τροποποιούν οργανισμούς που παράγουν τρόφιμα είναι η εκλεκτική αναπαραγωγή, οι 

γενετικές βελτιώσεις στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, καθώς και η 

σωματοκλωνική παραλλαγή. 

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα εισήλθαν στην αγορά για πρώτη φορά το 1996. 

Συνήθως τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι προϊόντα διαγονιδιακών φυτών: 

σόγια, καλαμπόκι, ρύζι, ντομάτα και βαμβακέλαιο. Ζωικά προϊόντα έχουν επίσης 

αναπτυχθεί, αν και κανένα από αυτά δεν κυκλοφορεί προς το παρόν στην αγορά. 



Τα τρόφιμα που παράγονται με αυτό τον τρόπο έχουν αντιμετωπίσει κριτική με 

διάφορες αιτιολογίες, που σχετίζονται με την ασφάλεια, την οικολογία και 

οικονομικά ζητήματα που εγείρει το γεγονός πως οι οργανισμοί αυτοί υπόκεινται στη 

νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Βικιπαίδεια, 2016). 

 

Παραδείγματα Μεταλλαγμένων Τροφίμων 

 Η σόγια, το καλαμπόκι και τα παράγωγά τους. 

 Προϊόντα όπως σοκολάτες, μπισκότα, σνακ, γλυκά, παιδικές τροφές κτλ. 

μπορεί να περιέχουν μεταλλαγμένη σόγια ή καλαμπόκι ως βασικά συστατικά 

ή πρόσθετα. Ταυτόχρονα και σε τεράστιες ποσότητες ζωοτροφών, 

ιχθυοτροφών που αποτελούν βασικό μέρος της διατροφής ζώων εκτροφών.  

 Παράγωγα σόγιας: οι τσίχλες, η λεκιθίνη και τα φυτικά έλαια. Το ψωμί: 

αλεύρι σόγιας, σογιέλαιο και ο στιγμιαίος καφές.  

 Παράγωγα καλαμποκιού: δημητριακά: άμυλο καλαμποκιού, καλαμποκάλευρο 

και οι καραμέλες όπως και το σιρόπι γλυκόζης. Λιπαρές πρώτες ουσίες:  

καλαμποκέλαιο. 

 

 

Εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής 

Όλες οι εφαρμογές της γενετικής μηχανικής δεν είναι εξ ορισμού θετικές ή αρνητικές 

για τον άνθρωπο και τη φύση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι άλλες από τις εφαρμογές 

μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ευεργετικές για τον άνθρωπο, και είναι εκείνες που 

δεν διαταράσσουν τη σχέση του με τη φύση και δεν προσβάλλουν την ισορροπία των 

οικοσυστημάτων, και άλλες που χαρακτηρίζονται από μία διάθεση "διόρθωσης" της 

φύσης, και είναι εκείνες που εγκυμονούν τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη 

βιωσιμότητα του πλανήτη και της ίδιας της ζωής. 

 

Θετικές Εφαρμογές για τον Άνθρωπο 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) δημοσίευσε πρόσφατα τις νέες προβλέψεις 

αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού στον επόμενο αιώνα και όπως φαίνεται, μέχρι 

το έτος 2100, τα δημογραφικά στοιχεία του κόσμου θα είναι πολύ διαφορετικά. Ο 

παγκόσμιος πληθυσμός είναι σήμερα περίπου 7,3 δισεκατομμύρια. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι 

έως το 2050, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στα 9,7 δις, ενώ έως το 2100, 11,2 

δισεκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται στην επιφάνεια της Γης. Οι εκτιμήσεις 

αυτές ξεπερνούν τις προβλέψεις του προηγούμενου έτους κατά περίπου 150 

εκατομμύρια άτομα (iefimerida, 2015). Συνεπώς, η επάρκεια τροφίμων και εμβολίων 

τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει σοβαρή πρόκληση. 

Οι ΓΤΟ υπόσχονται: 

α) Αύξηση της αγροτικής παραγωγής: Οι αγρότες χρησιμοποιούν τόνους 

ζιζανιοκτόνων για να προστατεύσουν τη σοδειά τους. Οι γενετικά τροποποιημένοι 

οργανισμοί είναι ανθεκτικοί στα παράσιτα και στις ασθένειες κι έτσι οι γεωργοί 

μπορούν να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη παραγωγή, δίχως μεγάλες απώλειες, με 

μειωμένη ή ακόμα και χωρίς τη χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων.  

β) Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και σε ειδικές συνθήκες εδάφους: Σε 

πολλές περιοχές της γης υπάρχει ανάγκη για καλλιέργεια φυτών υπό συνθήκες 

καταπόνησης, όπως για παράδειγμα υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας. Η αλλαγή 

ενός και μόνο γονιδίου μπορεί να αυξήσει την αντοχή στην ξηρασία (Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας).  

γ) Καταπολέμηση της πείνας και του υποσιτισμού: Ο υποσιτισμός εξακολουθεί να 

είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, όπου οι 



άνθρωποι δεν μπορούν να θρέψουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η φτώχεια 

αναγκάζει τους ανθρώπους να τρέφονται με λίγες αποκλειστικά τροφές, μην 

παίρνοντας όλες τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλά 

προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας, 

τρέφονται αποκλειστικά με ρύζι. Το ρύζι δεν παρέχει όλες τις απαραίτητες θρεπτικές 

ουσίες. Η βιταμίνη Α που είναι σημαντική για την λειτουργία των ματιών βρίσκεται 

σε πολύ χαμηλές, μη επαρκής, ποσότητες. Αποτέλεσμα να υπάρχει στην περιοχή 

μεγάλος αριθμός ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Το Ελβετικό Ινστιτούτο 

Βιοτεχνολογίας δημιούργησε ένα είδος «χρυσού ρυζιού», όπως το ονομάζει, με 

υψηλή περιεκτικότητα σε β-καροτίνη (βιταμίνη Α). 

δ) Εφαρμογές στη φαρμακευτική: Τα εμβόλια και τα φάρμακα έχουν υψηλό κόστος 

παραγωγής και συνήθως απαιτούν ειδικές αποθήκες για να διατηρηθούν, συνθήκες 

που είναι πολύ δύσκολες σε χώρες του τρίτου κόσμου. Οι επιστήμονες προσπαθούν 

να αναπτύξουν εμβόλια και αντιβιοτικές ουσίες σε φαγώσιμη μορφή, π.χ. μέσα σε 

ντομάτες και πατάτες.  

ε) Βιοκαθαρισμό μολυσμένων εδαφών. Η μόλυνση του εδάφους είναι ένα έντονο 

πρόβλημα σε πολλές περιοχές. Διάφορα φυτικά είδη όπως η λεύκα, το τριφύλλι, ο 

ηλίανθος, το καλάμι, το άλυσσο και η τσουκνίδα έχουν ικανότητες συσσώρευσης 

βαρέων μετάλλων που φτάνει έως και το 5% του ξηρού τους βάρους (Λαζαράτος 

κ.α.,  2006).   

 

Για ορισμένους κίνητρο αποτελεί η καλύτερη εμφάνιση των γενετικά 

τροποποιημένων τροφίμων, η μείωση του χρόνου ωρίμανσης των φυτών ή των 

δέντρων που τα παράγουν, η αυξημένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και οι 

πιθανότητες δημιουργίας νέων προϊόντων και μεθόδων καλλιέργειας.  

 

Μύθοι και Πραγματικότητα για τις Θετικές Εφαρμογές σύμφωνα με την 

Greenpeace 

Με αφορμή τις "υποσχέσεις" που απλόχερα μοιράζονται για τα αναμενόμενα οφέλη 

από τις εφαρμογές τις γενετικής μηχανικής στη γεωργία, όπως αναφέρονται και 

ανωτέρω, η Greenpeace παρουσιάζει 14 μύθους για τη γενετική μηχανική και τους 

μεταλλαγμένους οργανισμούς, αλλά και την αντίστοιχη πραγματικότητα 

(Greenpeace, 2007). 

 

Μύθος 1: Η Γενετική Μηχανική δεν είναι κάτι καινούργιο. Απλά επιταχύνει τις 

συμβατικές τεχνικές της βιοτεχνολογίας για τη βελτίωση των φυτών.  

 

Πραγματικότητα: Η γενετική μηχανική και η συμβατική βελτίωση των φυτών είναι 

δυο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Η βελτίωση (παραδοσιακή βιοτεχνολογία) 

προχωρά σε διασταυρώσεις ατόμων του ίδιου είδους ή συγγενικών ειδών. Αντίθετα, η 

γενετική μηχανική περιλαμβάνει την εξαγωγή επιλεγμένων γονιδίων από ένα 

οργανισμό (όπως ζώα, φυτά, βακτήρια) ή/και ιούς, ή τη σύνθεση αντιγράφων, και την 

τεχνητή εισαγωγή τους σε άλλους εντελώς διαφορετικούς οργανισµούς (όπως είναι 

τα καλλιεργούμενα φυτά). Η γενετική μηχανική συνήθως χρησιμοποιεί γονίδια ιών 

για τη διείσδυση και την προώθηση των ξένων γονιδίων, καθώς και γονίδια αντοχής 

σε αντιβιοτικά, τα οποία λειτουργούν ως γονίδια σήμανσης. Τα εισαγόμενα γονίδια 

είναι παρόντα σε κάθε κύτταρο του φυτού.  

 

Μύθος 2: Η Γενετική Μηχανική είναι µια ακριβής τεχνική.  



Πραγματικότητα: Σήμερα, είναι γνωστή η λειτουργία πολύ μικρού μέρους του DNA 

ενός ανώτερου οργανισμού. Η σύγχρονη γενετική έχει δείξει ότι τα γονίδια δεν 

λειτουργούν απομονωμένα το ένα από το άλλο. Αντιθέτως, αλληλεπιδρούν µε 

περίπλοκο τρόπο, μεταβάλλοντας τη συμπεριφορά τους υπό την επίδραση άλλων 

γονιδίων. Παρά το γεγονός ότι ένα γονίδιο µπορεί να κοπεί µε ακρίβεια από το DNA 

ενός οργανισμού, η εισαγωγή του στο DNA ενός άλλου οργανισμού είναι εντελώς 

τυχαία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη διάρρηξη της τάξης των γονιδίων στο 

χρωμόσωμα και είναι δυνατό να προκαλέσει τυχαίες και απρόβλεπτες αλλαγές στη 

λειτουργία των κυττάρων. Ο Richard Lewontin, καθηγητής Γενετικής στο 

Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ είπε χαρακτηριστικά: «∆ιαθέτουµε µια τόσο 

περιορισµένη γνώση και κατανόηση του πώς ένας οργανισµός αναπτύσσεται από το 

DNA του, που θα µου προκαλούσε έκπληξη εάν δεν έχουµε απανωτά σφάλµατα».  

 

Μύθος 3: Τα µεταλλαγμένα τρόφιµα διαφέρουν από τα µη µεταλλαγµένα µόνο 

ως προς τα χαρακτηριστικά που έχουν τροποποιηθεί.  

 

Πραγματικότητα: Η τυχαία εισαγωγή ξένων γονιδίων στο γενετικό υλικό είναι 

δυνατό να προκαλέσει απρόβλεπτες µεταβολές στη λειτουργία άλλων γονιδίων. 

Υπάρχοντα µόρια µπορεί να κατασκευαστούν σε λάθος ποσότητες και σε λάθος 

χρόνο ή µπορεί να παραχθούν νέα µόρια. Έτσι, τα µεταλλαγµένα τρόφιµα µπορεί να 

περιέχουν τοξίνες ή αλλεργιογόνες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν 

βλάβες στην υγεία.  

 

Μύθος 4: Τα µεταλλαγµένα τρόφιµα έχουν υποστεί εξαντλητικούς ελέγχους και 

είναι απολύτως ασφαλή.  

 

Πραγματικότητα: Οι πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια των µεταλλαγµένων 

τροφίµων προέρχονται, σχεδόν αποκλειστικά, από έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιήσει οι βιοµηχανίες οι οποίες προωθούν τους µεταλλαγµένους 

οργανισµούς. Όπως είναι αναµενόµενο, η αξία και η ακρίβεια των αντίστοιχων 

ελέγχων εγείρουν σοβαρές αµφισβητήσεις αφού οι εταιρείες που έχουν κατασκευάσει 

τους µεταλλαγµένους οργανισµούς έχουν δαπανήσει δισεκατοµµύρια δολάρια και 

βρίσκονται υπό την πίεση µιας γρήγορης απόσβεσης της επένδυσής τους. Είναι 

προφανές ότι απαιτούνται µακροχρόνιες ανεξάρτητες µελέτες και έλεγχοι για να 

δούµε αν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για την ασφάλεια των µεταλλαγµένων 

τροφίµων. Μια άλλη ανησυχία αφορά στην πιθανότητα αύξησης και επιτάχυνσης της 

ανάπτυξης ανθεκτικότητας των παθογόνων σε αντιβιοτικά, λόγω της χρήσης 

αντίστοιχων γονιδίων σε µεταλλαγµένους οργανισµούς και τρόφιµα. Ήδη και στη 

χώρα µας έχουν εκφραστεί ανησυχίες για την πιθανότητα εµφάνισης νέων αλλεργιών 

(Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάϊος 1999). Ταυτόχρονα, οι µελέτες για τις 

επιπτώσεις των µεταλλαγµένων προϊόντων (που χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές) 

στα ζώα είναι ελάχιστες. Οι τρεις γνωστές δηµοσιεύσεις φάνηκε να τάραξαν τις 

εταιρείες που προωθούν τα µεταλλαγµένα προϊόντα. Η µια από αυτές (έγινε για 

λογαριασµό της εταιρείας Monsanto από το Ινστιτούτο Koch της Γερµανίας) 

κατέγραψε αύξηση κατά 8% στα λιπαρά του γάλακτος των αγελάδων που τρέφονταν 

µε µεταλλαγµένη σόγια. Το αποτέλεσµα δεν θεωρήθηκε στατιστικά σηµαντικό και 

δεν δόθηκε κάποια εξήγηση για το αποτέλεσµα. Οι άλλες δύο µελέτες έγιναν από τον 

Dr. Arpad Pusztai στο βρετανικό Ινστιτούτο Rowett και αφορούσαν πειράµατα 

σχετικά µε την ασφάλεια µεταλλαγµένων οργανισµών (πατάτας) σε θηλαστικά 

(ποντίκια). Ύστερα από 35 χρόνια επιτυχούς καριέρας στο Ινστιτούτο, ο Dr. Pusztai 



απολύθηκε µετά τη δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων που έδειχναν ότι η κατανάλωση 

µεταλλαγµένης πατάτας από τα ποντίκια είχε σηµαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη 

οργάνων τους και στο µεταβολισµό τους. Η δικαιολογία της απόλυσης ήταν η 

«διασπορά ψευδών ειδήσεων». Η πλήρης έρευνα δεν δόθηκε ποτέ στη δηµοσιότητα 

από το Ινστιτούτο που κράτησε και τα στοιχεία.  

 

Μύθος 5: Τα µεταλλαγµένα τρόφιµα έχουν βελτιωµένη θρεπτική αξία.  

 

Πραγματικότητα: Κανένα από τα µεταλλαγµένα τρόφιµα που έχουν παραχθεί µέχρι 

σήµερα δεν υπερέχει σε θρεπτικά στοιχεία από τα αντίστοιχα συµβατικά. Τα 

περισσότερα µεταλλαγµένα φυτά είναι κατασκευασµένα µε στόχο την αύξηση της 

αντοχής τους σε ζιζανιοκτόνα (που παράγουν οι ίδιες εταιρείες), την παραγωγή 

εντοµοκτόνου ή την παράταση του χρόνου ζωής τους. Οι καταναλωτές σε κάθε άκρη 

του κόσµου και στη συντριπτική τους πλειοψηφία απορρίπτουν τα µεταλλαγµένα 

προϊόντα. Μεγάλες εκστρατείες «ενηµέρωσης», εκ µέρους των βιοµηχανιών της 

βιοτεχνολογίας, είχαν ως τελικό αποτέλεσµα ακόµη εντονότερες αντιδράσεις από 

τους καταναλωτές αλλά και τη βιοµηχανία τροφίµων.  

 

Μύθος 6: Οι αγρότες θα ωφεληθούν από την εφαρµογή της γενετικής µηχανικής 

στη γεωργία.  

 

Πραγματικότητα: Οι γενετικά μεταλλαγμένοι σπόροι είναι πιο ακριβοί από τους 

αντίστοιχους συµβατικούς. Αγρότες από τις ΗΠΑ και την Αγγλία δηλώνουν ότι η 

σοδειά δεν είναι καλύτερη, τα νέα φυτά είναι λιγότερο αξιόπιστα και δεν έχουν 

αύξηση στα κέρδη τους. Έρευνα που έγινε σε 8.200 πειραµατικές καλλιέργειες 

µεταλλαγµένης σόγιας στις ΗΠΑ (1998) έδειξε ότι αυτές παρουσίασαν µειωµένη 

παραγωγή κατά 4-6% και χρειάστηκαν µεγαλύτερη ποσότητα ζιζανιοκτόνου από τις 

αντίστοιχες συµβατικές καλλιέργειες! Καθώς όλο και περισσότερες αγορές 

απορρίπτουν τα µεταλλαγµένα φυτά, οι πιθανότητες εξεύρεσης αγοραστή µειώνονται 

συνεχώς. Ήδη, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχει ξεκινήσει η επιδότηση των µη 

µεταλλαγµένων καλλιεργειών. Λόγω των κινδύνων τους οποίους ενέχουν οι 

καλλιέργειες µεταλλαγµένων φυτών, ασφαλιστικές εταιρείες σε ΗΠΑ και Αγγλία 

αντιµετωπίζουν την ασφάλισή τους µε ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα. Οι αγρότες που 

καλλιεργούν µεταλλαγµένα φυτά πρέπει να υπογράψουν δεσµευτικά συµβόλαια µε 

τις εταιρείες βιοτεχνολογίας τα οποία τους υποχρεώνουν στην αποκλειστική χρήση 

ζιζανιοκτόνων των ίδιων εταιρειών και τους απαγορεύουν να ξαναχρησιµοποιούν το 

σπόρο για την επόµενη χρονιά. Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση (13/1/2000) που έγινε για 

λογαριασµό του πρακτορείου Reuters, µε δείγµα 400 Αµερικανούς αγρότες, στην 

πλειοψηφία τους οι αγρότες σκοπεύουν να µειώσουν την καλλιέργεια 

µεταλλαγµένων φυτών (15% µείωση στη µεταλλαγµένη σόγια, 22-24% µείωση στα 

µεταλλαγµένα καλαµπόκια και 26% µείωση στο µεταλλαγµένο βαµβάκι). Στις 

αναπτυσσόµενες χώρες οι αντιδράσεις είναι ακόµη πιο έντονες.  

 

Μύθος 7: Τα µεταλλαγµένα φυτά θα µειώσουν τη χρήση φυτοφαρµάκων.  

 

Πραγματικότητα: Τα φυτά µε αυξηµένη αντοχή σε συγκεκριµένα ζιζανιοκτόνα θα 

ενθαρρύνουν τη χρήση µεγαλύτερης ποσότητας αυτών των ζιζανιοκτόνων. Αυτό 

δείχνουν και τα µέχρι στιγµής διαθέσιµα στοιχεία. Στις ΗΠΑ, στις περιοχές όπου 

καλλιεργούνται µεταλλαγµένα φυτά µε εντοµοκτόνο δράση, η χρήση εντοµοκτόνων 

ουσιών δεν έχει µειωθεί. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το παράδειγµα της Νέας 



Ζηλανδίας, όπου ο κατασκευαστής µεταλλαγµένου φυτού µε αυξηµένη αντοχή σε 

ζιζανιοκτόνο (Roundup), πριν από την έγκριση της καλλιέργειας του µεταλλαγµένου 

φυτού, ζήτησε την αύξηση κατά 200 φορές του µέγιστου επιτρεπόµενου 

υπολειµµατικού ζιζανιοκτόνου στα τρόφιµα. Ας µην ξεχνάµε ότι οι εταιρείες που 

υπόσχονται τη µαγική λύση στο πρόβληµα των φυτοφαρµάκων, ευθύνονται για το 

πρόβληµα αυτό.  

 

Μύθος 8: ∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα µεταλλαγµένα φυτά είναι επικίνδυνα για 

το περιβάλλον.  

 

Πραγματικότητα: Ο άνεμος, τα έντομα και τα πουλιά µεταφέρουν γύρη και σπόρους 

σε γειτονικούς αγρούς αλλά και µακρύτερα. Η σταυρεπικονίαση των µεταλλαγµένων 

φυτών µε συµβατικά αλλά και µε άγρια συγγενικά είδη είναι δυνατή και έχει ήδη 

παρατηρηθεί. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η µεταφορά σε ζιζάνια, της αντοχής σε 

ζιζανιοκτόνα, καθιστώντας δύσκολο τον έλεγχό τους. Υπάρχουν, εδώ και χρόνια, 

ενδείξεις ότι µεταλλαγµένα φυτά µε εντοµοκτόνο δράση µπορούν να σκοτώσουν 

ωφέλιµα έντοµα (Περιοδικό Nature, 399, σ.214, 20 Μαϊου 1999).  

 

Μύθος 9: Τα µεταλλαγµένα φυτά θα σώσουν τον κόσµο από την πείνα.  

 

Πραγματικότητα: Κύρια αιτία της πείνας είναι η άνιση κατανοµή των τροφίµων 

στον πλανήτη. Στις αναπτυγµένες χώρες υπάρχει περίσσεια τροφίµων που συνήθως 

καταλήγει στις χωµατερές. Στις αναπτυσσόµενες χώρες οι άνθρωποι έχουν 

περιορισµένη πρόσβαση σε τρόφιµα (µεταλλαγµένα ή συµβατικά). Αν δεν ανατραπεί 

αυτή η παράλογη κατάσταση, η εφαρµογή της γενετικής µηχανικής στη γεωργία 

απλά αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω εξάρτηση της οικονοµίας των 

αναπτυσσόµενων χωρών από τις πολυεθνικές της βιοτεχνολογίας.  

 

Μύθος 10: Οι επιστήµονες λένε ότι τα µεταλλαγµένα προϊόντα είναι ασφαλή.  

 

Πραγματικότητα: Η επιστημονική έρευνα στη γενετική µηχανική χρηµατοδοτείται 

κυρίως από τη βιοµηχανία. Η έρευνα στη γενετική µηχανική εξαρτάται όσο καµία 

άλλη από τη χρηµατοδότηση της ίδιας της βιοµηχανίας. ∆εν είναι λίγοι όµως οι 

επιστήµονες που ζητούν την εφαρµογή προληπτικών µέτρων όπως η απαγόρευση της 

καλλιέργειας µεταλλαγµένων οργανισµών (Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, 1999). 

Βέβαια, ένας επώνυµος συνάδελφός τους (Dr. Pusztai) απολύθηκε µόλις ανακοίνωσε 

τα αποτελέσµατα έρευνας σύµφωνα µε τα οποία η χρήση µεταλλαγµένης πατάτας ως 

τροφή σε ποντίκια είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την υγεία τους.  

 

Μύθος 11: Οι καταναλωτές αντιδρούν επειδή δεν είναι σωστά ενηµερωµένοι.  

 

Πραγματικότητα: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

καταναλωτών απορρίπτει τη χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών στα τρόφιµα. Παρά 

τις πανάκριβες εκστρατείες «ενηµέρωσης» από τις πολυεθνικές της βιοτεχνολογίας, 

τη χρήση εταιρειών δηµοσίων σχέσεων αλλά και εταιρειών διαχείρισης κρίσεων, η 

κοινή γνώµη γίνεται όλο και πιο αρνητική. Περαιτέρω ενηµέρωση φαίνεται να 

προκαλεί πιο έντονη αντίδραση!  

 

Μύθος 12: Η γενετική µηχανική είναι η µόνη λύση για τη γεωργία.  



Πραγματικότητα: Η εφαρμογή της γενετικής μηχανικής στη γεωργία προτείνεται ως 

λύση στο σηµερινό της αδιέξοδο (εκτεταµένη χρήση φυτοφαρµάκων, υποβάθµιση 

χλωρίδας και πανίδας, µείωση βιοποικιλότητας, διάβρωση εδαφών κ.λπ.). Τα µέχρι 

σήµερα γνωστά στοιχεία δεν δικαιολογούν την παραµικρή αισιοδοξία. Αντιθέτως, η 

παρουσίαση της γενετικής µηχανικής ως λύσης στο σηµερινό αδιέξοδο της γεωργίας, 

εµποδίζει την προώθηση του µόνου οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµου 

µοντέλου, αυτού της βιολογικής γεωργίας. Μια σύγκριση ανάµεσα στα ερευνητικά 

κονδύλια που δίνονται στη γενετική µηχανική και στα αντίστοιχα κονδύλια που 

δίνονται για έρευνα στη βιολογική καταπολέµηση ασθενειών, µας δείχνει ότι, παρά 

την έντονη αντίδραση του κοινού, η εφαρµογή της γενετικής µηχανικής εξακολουθεί 

να προωθείται από εταιρείες, κυβερνήσεις και επιστήµονες. ∆υστυχώς, αυτή η στάση 

ακυρώνει κάθε σοβαρή προσπάθεια για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, 

µέσα από σταθερά βήµατα που θα εξασφαλίσουν την προώθηση ποιοτικών 

προϊόντων, την προώθηση τοπικών ποικιλιών, την απεξάρτηση από τα φυτοφάρµακα 

κ.λπ.  

 

Μύθος 13: ∆εν µπορούµε να σταµατήσουµε την πρόοδο.  

 

Πραγματικότητα: Φυσικά όχι. Και γιατί να το κάνουµε άλλωστε; Η πρόοδος 

σηµαίνει αλλαγές προς το καλύτερο. Οι αλλαγές προς το χειρότερο αποτελούν 

βήµατα προς τα πίσω. Πρέπει να βεβαιωθούµε ότι τα µεταλλαγµένα φυτά και 

προϊόντα είναι ασφαλή και προσφέρουν οφέλη στο περιβάλλον, στους καταναλωτές 

και στους αγρότες, πριν φτάσουν στο πιάτο µας. ∆εν πρέπει να δεσµευτούµε σε µια 

αµφισβητούµενη τεχνολογία, οι εφαρµογές της οποίας µπορεί να έχουν 

αποτελέσµατα απρόβλεπτα και µη αντιστρεπτά.  

 

Μύθος 14: Υπάρχουν πιο σηµαντικά θέµατα για να ανησυχούµε.  

 

Πραγματικότητα: Πολλοί επιστήμονες διαφωνούν. Ο Joseph Rotblat, (Άγγλος 

φυσικός που κέρδισε το βραβείο Νόµπελ το 1995), είπε: «Ανησυχώ ότι κάποιες 

εξελίξεις στην επιστήµη είναι πιθανό να οδηγήσουν στη δηµιουργία άλλων µέσων 

µαζικής καταστροφής, ίσως πιο εύκολα προσβάσιµων από τα πυρηνικά όπλα. Η 

γενετική µηχανική είναι µια πολύ πιθανή περιοχή, εξαιτίας των δυσοίωνων εξελίξεων 

που λαµβάνουν χώρα σε αυτό τον τοµέα».  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών ΗΠΑ 

Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ απενοχοποιεί απόλυτα τις μεταλλαγμένες 

καλλιέργειες. Με μία μελέτη 400 σελίδων εξέτασε πάνω από 900 έρευνες σχετικά με 

το θέμα που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά τα τελευταία είκοσι χρόνια 

για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα μεταλλαγμένα τρόφιμα δεν αποτελούν 

κίνδυνο για την υγεία και δεν ευθύνονται για εμφάνιση καρκίνου, αλλεργιών ή 

δηλητηριάσεων, τουλάχιστον όχι περισσότερο από όσο τα συμβατικά τρόφιμα. 

Ακόμα η έκθεση υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια μεταλλαγμένων δεν έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ωστόσο καταρρίπτει τον ισχυρισμό της Βιομηχανίας 

Μεταλλαγμένων ότι οι μεταλλαγμένες καλλιέργειες είναι περισσότερο αποδοτικές 

από τις άλλες. Αραβόσιτος, σόγια και βαμβάκι είναι οι πιο συνηθισμένες 

μεταλλαγμένες καλλιέργειες. Η διείσδυση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

σε όλο τον κόσμο είναι τεράστια σε έκταση μεγαλύτερη του 1.700.000.000 τ.χμ. .  

 



Εικόνα 1: Τύπος και τοποθεσία γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών για εμπορική 

χρήση το έτος 2015 (NAS, 2016) 

 
 

 

Οι μετέχοντες στην έρευνα άκουσαν προσεχτικά πάνω από 80 ομιλητές σε δημόσιες 

τοποθετήσεις τους για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και μελέτησαν εκατοντάδες σχόλια 

που έχουν αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα πολίτες παράλληλε με τις δεκάδες 

επιστημονικές έρευνες που ανέλυσαν. Μάλιστα, ισχυρίζονται πως η επιστημονική 

μεθοδολογία για τη δημιουργία μεταλλαγμένων σπόρων είναι πολύ κοντά στη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των συμβατικών σπόρων, ώστε τα 

φυτά να είναι πιο ανθεκτικά σε παράγοντες όπως η ξηρασία και οι ασθένειες. 

Έντονες επικρίσεις δέχτηκε όμως η Έρευνα από διάφορες περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές ομάδες οι οποίες ισχυρίζονται ότι πρόκειται για πληρωμένη Έκθεση από 

τις εταιρείες Βιοτεχνολογίας οι οποίες χρηματοδότησαν την Ακαδημία για να 

συντάξει τη συγκεκριμένη μελέτη. 

Η Ακαδημία απαντά ότι πριν η Έκθεση δοθεί στη δημοσιότητα, ελέγχθηκε από 

ανεξάρτητη ομάδα επιστημόνων (ECOnews, 2016). 

 

Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο για τους Γενετικά Τροποποιημένους 

Οργανισμούς και τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα 

Στον ιστότοπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων μπορεί κανείς να μελετήσει το 

υφιστάμενο κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο, που οριοθετεί την παραγωγή, κυκλοφορία 

και επισήμανση τροφίμων, που συνίσταται, περιέχουν ή παράγονται από ΓΤΟ 

(ΕΦΕΤ). Αξίζει να σημειωθεί ότι: 

 σύμφωνα με την Οδηγία 2001/18 (L 106/17.04.2001) «…για τη σκόπιμη 

ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την 

κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ", η οποία αναφέρεται στους κανόνες 

σκόπιμης απελευθέρωσης ΓΤΟ, θέτει σε εφαρμογή τη "βήμα προς βήμα" 

διαδικασία έγκρισης, εφόσον όμως έχει πραγματωθεί η κατά περίπτωση 

αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και η κατάλληλη 

περιβαλλοντική αξιολόγηση.» 

 η οδηγία 2001/18/ΕΚ εισαγάγει: α) υποχρεωτικό σύστημα παρακολούθησης 

σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης ΓΤΟ με 



άλλους ΓΤΟ και το περιβάλλον, β) γενικούς κανόνες υποχρεωτικής 

επισήμανσης και ανιχνευσιμότητας, γ) υποχρεωτική γνωμοδότηση από τις 

Κοινοτικές Επιστημονικές Επιτροπές και δ) υποχρέωση γνωμοδότησης από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις έγκρισης απελευθέρωσης 

ΓΤΟ. 

 σύμφωνα με τον Κανονισμό 258/97 (L43/14.02.1997) σχετικά με τα νέα 

τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων, προβλέπονται οι όροι έγκρισης και 

κυκλοφορίας και οι γενικοί κανόνες επισήμανσης των τροφίμων που 

περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ ή άλλων νεοφανών τροφίμων. Εισάγεται 

η έννοια της «ουσιαστικής ισοδυναμίας» [substantial equivalent], που 

αναφέρεται σε τρόφιμα που προέρχονται από ΓΤΟ, αλλά δεν περιέχουν ΓΤ 

πρωτεΐνη ή DNA και τα οποία θεωρούνται «ουσιαστικά ισοδύναμα» με τα 

αντίστοιχα συμβατικά σε ό,τι αφορά τη σύνθεση, τη θρεπτική αξία, το 

μεταβολισμό, την προοριζόμενη χρήση τους και παρέχει μια απλουστευμένη 

διαδικασία έγκρισης για τρόφιμα που είναι ουσιαστικά ισοδύναμα. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις οι εταιρείες που θα διαθέσουν ένα χαρακτηριζόμενο ως 

«ουσιαστικά ισοδύναμο» τρόφιμο στην αγορά, αρκεί να προβούν σε μια απλή 

δήλωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που να συνοδεύεται από επιστημονική 

γνωμοδότηση ή γνώμη αρμόδιας Αρχής Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 σύμφωνα με τον Κανονισμό 1139/98 (L159/03.06.1998) "για την 

υποχρεωτική αναγραφή στοιχείων, επιπλέον των προβλεπόμενων στην οδηγία 

79/112/ΕΟΚ και στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων που παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς", που προβλέπει τους ειδικούς 

κανόνες επισήμανσης των τροφίμων και συστατικών που παράγονται από τις 

εγκεκριμένες γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες Roundup Ready σόγια και Bt 

- 176 Maximizer αραβόσιτο, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 

96/281/ΕΚ και 97/98/ΕΚ, τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που παράγονται 

από τις παραπάνω ποικιλίες και περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό 

πρέπει να φέρουν την ανάλογη επισήμανση. 

 σύμφωνα με τον Κανονισμό 49/2000—που τροποποιεί τον ανωτέρω 

Κανονισμό 1139/98 προκειμένου να θεσμοθετηθεί όριο ανοχής τυχαίας 

επιμόλυνσης συμβατικών προϊόντων, τα οποία σε κάποιο στάδιο από την 

καλλιέργεια έως την μεταποίηση μπορεί να επιμολυνθεί από άλλα 

παραγόμενα από εγκεκριμένες γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες σε μέγιστο 

ποσοστό 1% επί ενός εκάστου συστατικού και όχι τελικού προϊόντος—οι 

επιχειρήσεις τροφίμων και οι εισαγωγείς πρέπει να αποδεικνύουν, βάσει 

στοιχείων, κατά τον έλεγχο ότι απέφυγαν τη χρησιμοποίηση γενετικά 

τροποποιημένων πρώτων υλών και ως εκ τούτου η επιμόλυνση είναι τυχαία. 

 σύμφωνα με τον Κανονισμό 50/2000, που επιβάλλει την επισήμανση των 

τροφίμων που περιέχουν πρόσθετες και αρτυματικές ύλες, οι οποίες έχουν 

τροποποιηθεί γενετικά ή έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς και στις οποίες ανιχνεύονται πρωτεΐνη ή DNA από γενετική 

τροποποίηση, οι πρόσθετες και αρτυματικές ύλες εξαιρούνταν τόσο από τον 

Καν. 258/97, όσο και από την Καν. 1139/98. 

 

Από τον Οκτώβριο του 1991, που ετέθη σε εφαρμογή η οδηγία 90/220 έχει εγκριθεί η 

απελευθέρωση για εμπορικούς σκοπούς 18 γενετικών τροποποιημένων οργανισμών. 

Από τον Οκτώβριο του 1998 δεν είχε εκδοθεί καμία άλλη έγκριση κάτω από το 



νομοθετικό πλαίσιο της οδηγίας 90/220/EC, ενώ 13 αιτήσεις ήταν σε αναμονή τη 

χρονική στιγμή της κατάργησής της από την οδηγία 2001/18/EC. 

 

Ορισμένα Κράτη - Μέλη χρησιμοποιώντας το άρθρο 16 της οδηγίας 90/220 

απαγόρευσαν προσωρινά τη διάθεση στην αγορά γενετικά τροποποιημένων 

προϊόντων αραβόσιτου και ελαιοκράμβης (oilseed rape) στις γεωγραφικές περιοχές 

τους. 

 

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κοινοτική νομοθεσία που να αφορά τη χρήση γενετικά 

τροποποιημένου υλικού σε ζωοτροφές, κάτι που αλλάζει όμως με την καινούργια 

νομοθεσία, η οποία επιβάλλει την εφαρμογή διαδικασιών έγκρισης ΓΤΖ, ανάλογων 

με αυτών της έγκρισης ΓΤΤ. Παρόλα αυτά, οκτώ (8) ΓΤΟ έχουν εγκριθεί σύμφωνα 

με την Οδηγία 90/220 για χρήση τους στις ζωοτροφές. 

 

Υφιστάμενοι Κανόνες Επισήμανσης 

Από το 1997 η επισήμανση της παρουσίας ΓΤΟ στα τρόφιμα είναι υποχρεωτική. Από 

τις 17.10.2002 η οδηγία 2001/18/ΕΚ προβλέπει τα Κ-Μ να παίρνουν όλα τα 

κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η επισήμανση των ΓΤΟ στα τρόφιμα σε 

οποιοδήποτε στάδιο διάθεσης στην αγορά. 

 

Ο Κανονισμός 258/97 επιβάλλει την υποχρεωτική επισήμανση τροφίμων και 

συστατικών που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, χωρίς αυτό να έχει καμία 

επίπτωση στις άλλες απαιτήσεις επισήμανσης που επιβάλλει η Κοινοτική νομοθεσία. 

Στα τρόφιμα όμως που παράγονται από ΓΤΟ, αλλά δεν ανευρίσκεται στο περιεχόμενό 

τους γενετικά τροποποιημένη πρωτεΐνη ή DNA δεν απαιτείται επισήμανση, κάτι που 

αλλάζει με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει την επισήμανση 

των ΓΤ προϊόντων ανεξάρτητα αν ανιχνεύεται στο περιεχόμενό τους γενετικά 

τροποποιημένο υλικό. 

 

Οι απαιτήσεις επισήμανσης που επιβάλλουν οι Κανονισμοί 1139/98, 50/2000 και 

49/200 έχουν ήδη αναφερθεί. Σε ότι αφορά την επισήμανση των ΓΤ ποικιλιών 

σπόρων, αυτή είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Οδηγία 98/95/EEC, ενώ για την 

επισήμανση των ΓΤ ζωοτροφών δεν υπήρχε μέχρι σήμερα καμία απαίτηση 

επισήμανσης. 

 

Ο Κανονισμός 1829/2003 για τα "γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις 

ζωοτροφές" και ο Κανονισμός 1830/2003 σχετικά με την "ιχνηλασιμότητα και την 

επισήμανση γενετικώς τροποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων 

και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποιημένους οργανισμούς και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ", που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18.10.2003 (L268) θεσπίζουν ένα 

σαφές και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο διάθεσης στην αγορά και επισήμανσης ΓΤ 

τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και συστημάτων ιχνηλασιμότητας τους. 

 

Πλέον εκτός από τους ΓΤΟ που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή, τα 

τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, τα τρόφιμα που παράγονται από 

συστατικά παραγόμενα από ΓΤΟ ή περιέχουν τέτοια συστατικά, τώρα και οι ΓΤΟ 

που προορίζονται για χρήση στις ζωοτροφές και οι ζωοτροφές που περιέχουν ή 

αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ, υφίστανται συγκεκριμένη διαδικασία 



επιστημονικής αξιολόγησης και έγκρισης, ενώ στο παρελθόν δεν προβλέπονταν 

τέτοιες διαδικασίες για τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές (Γ.Τ.Ζ).  

 

Κανόνες Επισήμανσης Γενετικά Τροποποιημένων Ζωοτροφών 

Οι κανόνες επισήμανσης επεκτείνονται σε όλες τις γενετικά τροποποιημένες 

ζωοτροφές, ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχε καμία απαίτηση επισήμανσης αυτών των 

προϊόντων, καθώς και σε όλα τα τρόφιμα που παράγονται από ΓΤΟ, ανεξάρτητα από 

το εάν ανευρίσκεται πρωτεΐνη ή DNA που προέρχεται από ΓΤΟ στο τελικό προϊόν. 

Μέχρι σήμερα υπήρχε η υποχρέωση να επισημαίνονται τα τρόφιμα που αποτελούνταν 

από ή περιείχαν ΓΤΟ, καθώς και τα τρόφιμα που παράγονταν από ΓΤΟ, με την 

προϋπόθεση ότι ανιχνεύονταν ίχνη DNA ή πρωτεΐνης από γενετική τροποποίηση στο 

τελικό προϊόν. Όμως αυτοί οι κανόνες επισήμανσης δεν κάλυπταν ένα μεγάλο τμήμα 

τροφίμών (π.χ ραφιναρισμένο σογιέλαιο ή αραβοσιτέλαιο που παράγεται από ΓΤ 

σόγια ή ΓΤ αραβόσιτο). Η νέα νομοθεσία επεκτείνει τις απαιτήσεις επισήμανσης 

ώστε να καλύψει τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που παράγονται από ΓΤΟ, αλλά 

δεν ανιχνεύεται στο τελικό προϊόν πρωτεΐνη ή DNA που προέρχεται από τον ΓΤΟ 

(π.χ μπισκότα με αραβοσιτέλαιο που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο 

αραβόσιτο). 

 

Η επισήμανση που θα φέρουν τα ΓΤΤ θα πρέπει να αναφέρει ότι "το προϊόν αυτό 

περιέχει γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς" ή "παράγεται από γενετικώς 

τροποποιημένο (όνομα οργανισμού)". 

 

Επιβάλλεται η επισήμανση προϊόντων, όπως κρέας, γάλα και αυγά που προέρχονται 

από ζώα που τρέφονται με ΓΤΖ; 

 

Δεν επιβάλλεται η επισήμανση προϊόντων, όπως κρέας, γάλα, αυγά, που προέρχονται 

από ζώα που τρέφονται με ΓΤΖ ή που έχουν ακολουθήσει κάποια αγωγή με τη χρήση 

Γ.Τ φαρμακευτικών προϊόντων.  

 

Μεταλλαγμένα Συστατικά σε Τρόφιμα 

Η σόγια και το καλαμπόκι είναι δύο από τα μεταλλαγμένα προϊόντα που 

κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά (τα άλλα δύο είναι το βαμβάκι και η 

ελαιοκράμβη), ενώ παράλληλα αποτελούν σημαντικές πρώτες ύλες στη βιομηχανία 

τροφίμων. Περισσότερο από το 60% των τροφίμων περιέχει παράγωγα σόγιας, όπως 

αλεύρι, πρωτεΐνες, λεκιθίνη (Ε322), φυτικά έλαια, κλπ ή παράγωγα καλαμποκιού, 

όπως άμυλο, λάδι, αλεύρι, σορβιτόλη (Ε420), γλυκόζη, φρουκτόζη, κ.α. Επομένως, 

τρόφιμα όπως μπισκότα, σάντουιτς, σοκολάτες ή παιδικές τροφές μπορεί να 

περιέχουν μεταλλαγμένη σόγια ή καλαμπόκι (Greenpeace).  

 

Παράδειγμα Ετικέτας Σοκολάτας  

Σοκολάτα γάλακτος, ζάχαρη, αλεύρι, φυτικά λιπαρά, κακαόμαζα , άμυλο αραβοσίτου, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας (παράγεται από γενετικά τροποποιημένη 

σόγια), κανέλα, πλήρες γάλα σε σκόνη, διογκωτικό: σόδα, αλάτι, βανιλλίνη. 

 

Σοκολάτα γάλακτος, ζάχαρη, αλεύρι, σιρόπι καλαμποκιού (παράγεται από γενετικά 

τροποποιημένο αραβόσιτο), δεξτρίνη, γλάσο ζαχαροπλαστικής 

 

Οι παραπάνω ετικέτες είναι ενδεικτικές, δεν προέρχονται δηλαδή από κάποιο 

συγκεκριμένο προϊόν. 



Σε πολλά προϊόντα αναφέρεται στη λίστα των συστατικών ότι περιέχουν 

τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού. Αυτή η τροποποίηση έχει γίνει με φυσικοχημικό 

τρόπο και όχι με γενετική μετάλλαξη. Το “τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού” 

μπορεί λοιπόν να προέρχεται από μεταλλαγμένο καλαμπόκι, μπορεί και όχι. 

Στο παρελθόν εντοπίσαμε σε προϊόν με σήμανση για μεταλλαγμένα, να αναφέρεται 

ότι «προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο, με εγκεκριμένη από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα τροποποίηση». Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση 

είναι εγκεκριμένη, δε σημαίνει τίποτα παραπάνω πέρα από το ότι η κυκλοφορία του 

συγκεκριμένου προϊόντος είναι νόμιμη. Όπως συμβαίνει όμως με όλα τα 

μεταλλαγμένα προϊόντα, οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 

είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες και απολύτως ανεξέλεγκτες. 

 

Στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη στις ετικέτες των τροφίμων και των 

συμπληρωμάτων διατροφής, διευκρινίζεται αν είναι ελεύθερα σε γενετικά 

τροποποιημένες τροφές (GM, GMO free). Καμία ελληνική εταιρεία, ωστόσο, δεν 

ανέφερε ότι χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα συστατικά για την παραγωγή των 

προϊόντων τους μέχρι πρόσφατα, που η χώρα μας ακολούθησε την οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, για ποσοστό μεγαλύτερου του 0.9% σε μεταλλαγμένο 

προϊόν, η εταιρία τροφίμων υποχρεούται πλέον να το αναφέρει στη συσκευασία του 

προϊόντος. Συγκεκριμένα, θα αναγράφεται «περιέχει ή προέρχεται από γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς» ή «αυτό το προϊόν παράγεται από γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς». Στην Αμερική και τον Καναδά δεν υπάρχει καμία 

επισήμανση. 

 

Η.Π.Α. vs Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το 2015 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την πρώτη καλλιέργεια μεταλλαγμένων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.). Ο αμερικανικός Οργανισμός Ελέγχου 

Φαρμάκων και Τροφίμων [Food and Drug Administration (FDA)] ενέκρινε την 

κατανάλωση και ενός γενετικά τροποποιημένου σολομού που αναπτύσσεται με 

ταχύτατο ρυθμό και έχει περισσότερο… ψαχνό. Ακόμη πιο ανησυχητικό ίσως, είναι 

το γεγονός πως υπάρχουν σκέψεις να μην αναγράφονται καν στη συσκευασία οι 

«ιδιότητές» του και ήδη η αμερικανική Ένωση Καταναλωτών ασκεί πιέσεις προς την 

αντίθετη κατεύθυνση υποστηρίζοντας, μάλλον το αυτονόητο, πως ο καταναλωτής δεν 

πρέπει να στερηθεί του δικαιώματος να γνωρίζει τι είναι αυτό που καταναλώνει. 

Μάλλον δεν θα ήταν λάθος να εκτιμήσει κανείς πως η «οικογένεια» των 

μεταλλαγμένων απλώνει τα δίχτυα της σε όλη τη διατροφική αλυσίδα αλλά και πως 

στις Η.Π.Α.− ήταν άλλωστε εμφανές από τα πρώτα χρόνια−η μάχη κατά των 

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών διαρκώς κερδίζει έδαφος.  

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τη δική μας δηλαδή πλευρά, την Ευρώπη η μάχη 

κατά των ΓΤΟ συνεχίζεται όμως με αξιώσεις και το 2016 μπορεί να είναι χρονιά 

σταθμός. Αυτό καθώς όχι μόνο βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα η κατάρτιση μιας 

συμπαγούς, προστατευτικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ ενώ οι σχετικές συζητήσεις 

συνεχίζονται, αλλά και γιατί παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι «κεκλεισμένων των 

θυρών» διαβουλεύσεις της διαβόητης πλέον πλέον ΤΤΙΡ (Διατλαντική Εταιρική 

Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων), μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.  

Το «κλείσιμο» αυτής της συμφωνίας εκτιμάται από πολλούς πως, πέραν όλων των 

άλλων, μπορεί να βάλει τα μεταλλαγμένα από την πίσω πόρτα της ΕΕ. Εξάλλου τα 

κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν μια πολύ σημαντική αγορά που «πρέπει» να 

κατακτηθεί από τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων καθώς παραμένει μέχρι σήμερα 



μια περιοχή σχεδόν ελεύθερη από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών. 

Τον περασμένο Οκτώβριο περισσότερες από 15 χώρες της ΕΕ διεκδίκησαν την 

εξαίρεσή τους από την καλλιέργεια ΓΤΟ στα εδάφη τους- μεταξύ αυτών και η 

Ελλάδα. Ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό και σε καμία περίπτωση δεν «προστατεύει» 

μια χώρα από την εμφάνιση καλλιεργειών «σπόρων-Φρανκενστάιν» όπως έχουν 

συχνά χαρακτηριστεί οι ΓΤΟ. Αυτό καθώς μεγάλες πολυεθνικές που παράγουν 

γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες, μπορούν να απορρίψουν τα επιχειρήματα που 

επικαλούνται τα κράτη για να κερδίσουν την εξαίρεση (The Huffington Post, 2015). 

 

Κίνδυνοι για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον 

Τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα που συνοδεύουν τα ΓΤ προϊόντα αφορούν τους 

ακόλουθους τομείς: 

 

Ασφάλεια 

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 

 

Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Ανεπιθύμητη μεταφορά  ΓΤ 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. 

 

Προβλήματα Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Υπάρχει ο κίνδυνος, μερικές πολυεθνικές εταιρείες να μπορούν να ελέγχουν την 

παγκόσμια παραγωγή τροφίμων λόγω πνευματικών δικαιωμάτων 

Αύξηση της εξάρτησης των φτωχότερων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών από τις 

πλουσιότερες και βιομηχανοποιημένες χώρες 

Εκμετάλλευση από τις πιο αναπτυγμένες χώρες των φυσικών πόρων άλλων πιο 

αδύνατων χωρών. 

 

Ηθικά Προβλήματα 

Επέμβαση στους γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και παραβίαση των εσωτερικών 

αξιών φυσικών οργανισμών 

Ανάμειξη γονιδίων από βιολογικά διαφορετικούς οργανισμούς 

Αντίθεση για την κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν ζωικά 

γονίδια και αντίθετα. 

 

Προβλήματα Σήμανσης 

Σε μερικές χώρες δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται πάνω στα προϊόντα κατά 

πόσο προέρχονται από ΓΤ. Η ανάμειξη ΓΤ και μη ΓΤ προϊόντων δυσκολεύει τις 

προσπάθειες σήμανσης αναφορικά με την προέλευση και το είδος των προϊόντων. 

 

Προβλήματα για την Κοινωνία 
Δεδομένου ότι είναι οι περισσότερο πλούσιες και ανεπτυγμένες χώρες που ελέγχουν 

την τεχνολογία των ΓΤΤ , υπάρχει ο κίνδυνος στρέβλωσης και τα νέα προϊόντα θα 

αναπτύσσονται σύμφωνα με τα συμφέροντα των πλουσιοτέρων χωρών (Medlook). 

 



Συμπεράσματα 

Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής είναι μάλλον ένα πλήθος σοβαρών ερωτημάτων 

τα οποία θα πρέπει να ερευνήσουμε εις βάθος και ως πολίτες και ως καταναλωτές και 

ως μελλοντικοί επιστήμονες: 

 Οδεύουμε προς την «ιδιωτικοποίηση» των σπόρων και την εκμετάλλευσή 

τους από πολυεθνικές εταιρείες κολοσσούς;  

 Κινδυνεύει η βιοποικιλότητα; 

 Η αλλαγή ενός γονιδίου επιφέρει απρόβλεπτες αλλαγές στο προϊόν; 

 Η ένδειξη «βιολογικό προϊόν» σημαίνει ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από 

γενετικά τροποποιημένα συστατικά; 

Εμείς ως νέοι άνθρωποι είμαστε απολύτως υπέρ της εξέλιξης της επιστήμης και της 

προόδου της γνώσης όμως στο πλαίσιο του Πλατωνικού Ήθους και υπό την 

προϋπόθεση ο ανθρωπισμός και οι αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης να διατηρούνται 

πάντα υπεράνω του οικονομικού κέρδους. 
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11
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, Τάξη Ε΄. (2004-2005). Τι είναι τα μεταλλαγμένα; 

Ανακτήθηκε από: http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/metal/metal.htm 

ECOnews. (2016). Έκθεση Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ. Ανακτήθηκε 

από http://www.skai.gr/tv/show/?showid=63902  

Greenpeace. (2000). ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Μύθοι και πραγµατικότητα. 

Ανακτήθηκε από 

http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/report/2007/10/ge-myths.pdf  

Greenpeace. Μεταλλαγμένα συστατικά σε τρόφιμα. Ανακτήθηκε από 

http://www.greenpeace.org/greece/el/getinvolved/137368/137393/metallagmena

_pos_na_kserw/   

iefimerida. (2015). Ο πληθυσμός της Γης θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια μέχρι το 

2050. Ανακτήθηκε από: http://www.iefimerida.gr/news/220039/o-plithysmos-

tis-gis-tha-ftasei-ta-97-disekatommyria-mehri-2050-eikones#ixzz48tPut6a6 

Medlook. Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα: Τα υπέρ και τα κατά. Ανακτήθηκε από: 

https://www.medlook.net 

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016. Genetically 

Engineered Crops: Experiences and Prospects. Washington, DC: The National 

Academies Press. Ανακτήθηκε από http://nas-sites.org/ge-

crops/2016/04/27/report-

release/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3

A+nationalacademies%2Fna+%28News+from+the+National+Academies%29&

utm_content=Google+International  

The Huffington Post. (2015). Το κρίσιμο 2016 για την ευρωπαϊκή μάχη κατά των 

μεταλλαγμένων. Η στάση του Ευρωκοινοβουλίου, οι πιέσεις της Κομισιόν και η 

ΤΤΙΡ. Ανακτήθηκε από: 

http://www.huffingtonpost.gr/2015/12/31/metallagmena-2016-eyrwph-

komision-ttip_n_8893930.html  

Βικιπαιδεία. (2016). Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Ανακτήθηκε από: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84

%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%

BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%C

E%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1  

http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/metal/metal.htm
http://www.skai.gr/tv/show/?showid=63902
http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/report/2007/10/ge-myths.pdf
http://www.greenpeace.org/greece/el/getinvolved/137368/137393/metallagmena_pos_na_kserw/
http://www.greenpeace.org/greece/el/getinvolved/137368/137393/metallagmena_pos_na_kserw/
http://www.iefimerida.gr/news/220039/o-plithysmos-tis-gis-tha-ftasei-ta-97-disekatommyria-mehri-2050-eikones#ixzz48tPut6a6
http://www.iefimerida.gr/news/220039/o-plithysmos-tis-gis-tha-ftasei-ta-97-disekatommyria-mehri-2050-eikones#ixzz48tPut6a6
https://www.medlook.net/
http://nas-sites.org/ge-crops/2016/04/27/report-release/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nationalacademies%2Fna+%28News+from+the+National+Academies%29&utm_content=Google+International
http://nas-sites.org/ge-crops/2016/04/27/report-release/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nationalacademies%2Fna+%28News+from+the+National+Academies%29&utm_content=Google+International
http://nas-sites.org/ge-crops/2016/04/27/report-release/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nationalacademies%2Fna+%28News+from+the+National+Academies%29&utm_content=Google+International
http://nas-sites.org/ge-crops/2016/04/27/report-release/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nationalacademies%2Fna+%28News+from+the+National+Academies%29&utm_content=Google+International
http://nas-sites.org/ge-crops/2016/04/27/report-release/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nationalacademies%2Fna+%28News+from+the+National+Academies%29&utm_content=Google+International
http://www.huffingtonpost.gr/2015/12/31/metallagmena-2016-eyrwph-komision-ttip_n_8893930.html
http://www.huffingtonpost.gr/2015/12/31/metallagmena-2016-eyrwph-komision-ttip_n_8893930.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1


Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί. 

Ανακτήθηκε από 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/consumers_info/gmo  

Λαζαράτος Κ., Καλαβρουζιώτης Ι., Βαρνάβας Σ. (2006). Διερεύνηση 

της  δυνατότητας εφαρμογής της φυτοεξυγίανσης στην απορρύπανση εδαφών. 

Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου (σελ. 465-464). Άρτα: 

Εδαφολογική Εταιρεία.  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιοτεχνολογία Φυτών. Ανακτήθηκε από: 

http://docplayer.gr/9985884-Ti-einai-i-viotehnologia-fyton.html  

 

Βιβλιογραφία 

Εκπαιδευτήρια Δούκα. Γενετικά Μεταλλαγμένα Τρόφιμα. Ανακτήθηκε από: 

https://doukasbiotechproject.wordpress.com 

 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/consumers_info/gmo
http://docplayer.gr/9985884-Ti-einai-i-viotehnologia-fyton.html
https://doukasbiotechproject.wordpress.com/

