
 ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ; 

 

Οι απόψεις σχετικά με το θέμα των ΓΤΟ είναι πολλές και τα επιχειρήματα «υπέρ» και 

«κατά» διχάζουν την επιστημονική κοινότητα και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η 

εμφάνιση των ΓΤΟ δημιουργεί μια σειρά ζητημάτων όπως: 

-ποιες είναι οι επιπτώσεις της καλλιέργειας ΓΤΟ στο περιβάλλον; 

-η εισαγωγή των ΓΤΟ έχει κάποια μακροπρόθεσμη επίδραση στην υγεία μας; 

-ο καταναλωτής έχει την κατάλληλη πληροφόρηση προκειμένου να αποφασίσει ο 

ίδιος αν θέλει να αγοράσει το «μεταλλαγμένο» ή όχι; Θα ξέρει δηλαδή τι προϊόν 

βρίσκεται στι ράφι του super market; 

-τι προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη σήμανση των συσκευασμένων 

προϊόντων που περιέχουν ή προέρχονται από μεταλλαγμένα; 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις απόψεις δύο επιστημόνων που ασχολούνται με τα ΓΤΟ: 

 

Α). Σπύρος Αδαμόπουλος, ειδικός σύμβουλος σε θέματα βιοτεχνολογίας. 

Σε πειραματικές δοκιμές στον αγρό και από την αυξανόμενη και σε μεγάλη κλίμακα 

εμπορική διακίνηση κα ι καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών δεν έχουν 

εμφανιστεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αντίθετα είναι δυνατό να 

προκύψουν περιβαλλοντικά οφέλη όπως μικρότερη κατανάλωση πόρων, λιγότερο 

ρυπαίνουσες γεωργικές τεχνικές κλπ. Για την προστασία της δημόσιας υγείας 

λαμβάνεται ειδική φροντίδα ώστε να μη μεταφέρονται σε αυτά γονίδια που είναι 

γνωστό ότι προκαλούν αλλεργίες. 

Οι σπόροι και τα πρωτογενή προϊόντα που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς πρέπει να φέρουν ειδική ετικέτα. Η σήμανση επιβάλλεται όταν το νέο 

προϊόν είναι διαφορετικό από το παραδοσιακό, όταν ενδέχεται να έχει επιπτώσεις 

στην υγεία ορισμένων ατόμων ή αν υπάρχουν ιδιαίτερες ηθικές ανησυχίες. 

Παράλληλα πρέπει να παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες από ειδικούς επιστήμονες 

και αντικειμενική ενημέρωση από τα ΜΜΕ. 

Η χρήση ΓΤΟ θα βοηθήσει ώστε να καλυφθεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση 

τροφίμων χωρίς ο άνθρωπος να επεκτείνει την καλλιεργήσιμη γη καταφεύγοντας σε 

αποψίλωση. 

 

Β). Νίκος Σιδηράς, καθηγητής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε για τις πιθανές επιπτώσεις ή όχι που 

ενδέχεται να έχουν οι ΓΤΟ στα διάφορα τρόφιμα, στους φυσικούς πόρους (έδαφος, 

νερό, αέρας) και στην βιοποικιλότητα. Επίσης η γνώση και ιδιαίτερα η εμπειρία είναι 

ανεπαρκής για οποιαδήποτε συμπεράσματα στο θέμα της υγείας λόγω της 

κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων. Πάντως θα πρέπει το λιγότερο να ισχύουν οι ίδιοι 

κανόνες που ισχύουν και για τα βιολογικά προϊόντα. Θα πρέπει δηλαδή να 

αναγράφεται στη συσκευασία ο τρόπος παραγωγής τους, να φέρουν ετικέτα 

πιστοποιητικού οργανισμού και να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια. 

 

ΕΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 

 

Οι ΓΤΟ διατίθενται στο εμπόριο από μερικές μεγάλες αγροχημικές εταιρείες που 

έχουν εξαγοράσει εταιρείες βιοτεχνολογίας, παραγωγής γεωργικών σπόρων αλλά και 

τροφίμων. Έτσι λίγοι πανίσχυροι πολυεθνικοί όμιλοι ελέγχουν το εμπόριο 

δημητριακών και κατέχουν το 70% των πατεντών των ΓΤΟ. 



Ο σημαντικότερος όμιλος, η αμερικανική Monsanto, παράγει το 90% των 

διαγονιδιακών σπόρων καθώς και το γνωστό ζιζανιοκτόνο Roundup με τη 

μεγαλύτερη ζήτηση στον κόσμο. Στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνται και εταιρείες 

όπως η Aventis (Γερμανία), Syngenta (Ελβετία) BASF (Γερμανία), DuPont (ΗΠΑ). 

Ο κίνδυνος να βρεθούν οι αγρότες σε μια σχέση απόλυτης εξάρτησης είναι μεγάλος 

όπως ήδη παρατηρείται στην περίπτωση των υβριδίων καλαμποκιού των οποίων η 

προμήθεια των σπόρων τους θα πρέπει να ανανεώνεται σε κάθε αγροτική περίοδο. 

 

ΠΩΣ ΑΝΙΧΝΕΎΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΓΤΟ – ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Την στιγμή της συγκομιδής, τα ΓΤΟ φυτά δεν διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα. Γι’ 

αυτό το λόγο, είναι σήμερα αδύνατη η παρακολούθηση των ΓΤΟ προϊόντων. Μονάχα 

η εργαστηριακή αναζήτηση του γενετικά τροποποιημένου DNA μπορεί να βοηθήσει 

στον εντοπισμό τους. Αυτή η ανίχνευση είναι σχετικά απλή και ακριβής για τα 

προϊόντα που βρίσκονται στην αρχή της αλυσίδας (σπόροι, αλεύρι, άμυλο) αλλά 

γίνεται αδύνατη σχεδόν για τα μεταποιημένα προϊόντα που βρίσκονται στο τέλος της 

αλυσίδας (έλαια, ζάχαρη, έτοιμο φαγητό). 

Για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα τον Ιούλιο του 2003 το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο υιοθέτησε μέτρα υπέρ της στενότερης παρακολούθησης των ΓΤΟ και 

των παραγώγων τους που εισέρχονται στην διατροφή των ανθρώπων και των ζώων 

καθιερώνοντας την ιχνηλασιμότητα. Έτσι, εάν ένα τρόφιμο περιέχει περισσότερο από 

0,9% διαγονιδιακά συστατικά, οι βιομήχανοι είναι υποχρεωμένοι να το αναφέρουν 

στην ετικέτα του. 

Τον Απρίλιο του 2004 τέθηκε σε ισχύ η νέα κοινοτική νομοθεσία που ενισχύει την 

υποχρέωση σήμανσης των ΓΤΟ ή των παραγώγων τους περιλαμβάνοντας και τις 

ζωοτροφές.  

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουν 

επιβάλλει την σήμανση των ΓΤΟ. Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι ΓΤΟ 

αντιμετωπίζονται όπως και τα προϊόντα που παράγονται με φυσικές διαδικασίες και 

συνεπώς εφαρμόζεται το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή δεν υπάρχει καμμιά 

υποχρέωση σήμανσης των ΓΤΟ. Αντίθετα, εάν ένα προϊόν (είτε είναι ΓΤΟ είτε όχι) 

εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία κάποιων καταναλωτών λόγω της σύνθεσής του ή 

επειδή περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, η σήμανση είναι υποχρεωτρική.  


