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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συμμέτοχοι σε ένα παγκόσμιο διατροφικό πείραμα:

Ο Γουόρεν Άλμοντ, πρόεδρος της Καναδικής μη κυβερνητικής 
οργάνωσης «Δημοκρατία και Δικαιώματα» λέει: «Ζούμε σε έναν κόσμο 
στον οποίο η παραβίαση ενός κανόνα διεθνούς εμπορίου είναι απείρως 
σοβαρότερη από την παραβίαση ενός δικαιώματος του ανθρώπου». Και ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π. Ο. Ε) είναι σίγουρα η ισχυρότερη 
πολεμική μηχανή στα χέρια των «αρπακτικών» όπως επισημαίνει ο Ζαν 
Ζιγκλέρ, ο μεγάλος αυτός Ελβετός ανθρωπιστής και εκπρόσωπος στον 
ΟΗΕ.
Αφορμή για την εισαγωγή αυτή μας δίνει η ιστορία του γενετικά 

τροποποιημένου καλαμποκιού Btl 1 και οι πιέσεις που ασκήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια από τον ΠΟΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να 
επιτραπεί η καλλιέργειά του και στις χώρες της Ευρώπης. Αξίζει να 
τονιστεί ότι οι Η.Π. Α προβαίνουν σε αγωγές σε όσες χώρες αρνούνται 
τη χρήση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Γ.Τ.Ο) που 
αποκαλούνται -εσφαλμένα ωστόσο- και μεταλλαγμένα .
Τελικά η Ευρωπαϊκή επιτροπή ενέδωσε στις πιέσεις και έδωσε την 

άδεια για την καλλιέργεια του μεταλλαγμένου (πιο ορθά γενετικά 
τροποποιημένου) καλαμποκιού Btl 1, παρά την αντίδραση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών της Ε.Ε. και παρά την οδηγία 
18/2001/Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία οι πολίτες πρέπει να αποφασίζουν 
και να καθορίζουν τον ανεκτό κίνδυνο από τη χρήση των Γ. Τ. Ο. Την 
επανεξέταση βέβαια αυτού του φακέλου έχει ζητήσει -και είναι προς 
τιμήν του- ο Έλληνας επίτροπος περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας.
Εξάλλου ο Γάλλος αγρότης και ακτιβιστής και μεγάλος πολέμιος των 
μεταλλαγμένων Ζορζ Μποβέ είχε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα 
απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για την διάδοση των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρώπη.

Ποιος ο λόγος όμως για την καθολική αυτή αντίδραση των πολιτών της 
Ευρώπης στη διάδοση των μεταλλαγμένων; Υπάρχει επιστημονική βάση 
πίσω από αυτή την αντίδραση ή οι οικολογικές οργανώσεις αλλά και οι 
κινήσεις πολιτών που πρωτοστατούν σε αυτό το κύμα αντίστασης 
συμπεριφέρνονται σαν τους «λουδιστές», στην εποχή της πρώτης 
βιομηχανικής επανάστασης, που έσπαγαν τις μηχανές στο Λονδίνο, 
θεωρώντας αυτές υπεύθυνες για το γεγονός ότι κατέληξαν άνεργοι;
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο τελευταίο βιβλίο του ο καθηγητής 

στο τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας 
Δημήτρης Κουρέτας «η Επιλογή της Χρυσής Τομής» , η ανθρωπότητα 
εδώ και 10-15 χρόνια συμμετέχει ερήμην της σε ένα παγκόσμιο 
διατροφικό πείραμα οι συνέπειες του οποίου δεν πρόκειται ποτέ να 
γίνουν γνωστές.
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Η επιστημονική κοινότητα παραδέχεται ότι τα προβλήματα με τους 
Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς συνίστανται στις εξής 
παραμέτρους:
- Στη μείωση της βιοποικιλότητας λόγω των επιμολύνσεων από τα 
γενετικά τροποποιημένα στα συμβατικά φυτά.
-Στον τυχαίο τρόπο ενσωμάτωσης του ξένου DNA στο γένωμα του 
φυτού ή του οργανισμού-ξενιστή, το οποίο μπορεί να διαταράξει με 
χαοτικό τρόπο την αρχιτεκτονική του οργανισμού -«φαινόμενο γενετικής 
θέσης» (position effect)- αφού επιχειρούμε να ενσωματώσουμε γονίδια 
από άσχετους μεταξύ τους οργανισμούς. Η τυχαία ενσωμάτωση του 
ξένου DNA σε μια ήδη ενεργή περιοχή χρωματίνης, ενέχει τον κίνδυνο 
να διαταράξει την οργανωμένη έκφραση και λειτουργία των ενδογενών 
γονιδίων του φυτού-ξενιστή.
-Στην ανθεκτικότητα του ανθρώπινου οργανισμού στα αντιβιοτικά που 
περιέχονται στο DNA των γενετικά τροποποιημένων τροφών και τα 
οποία περνούν στη μικροχλωρίδα του εντέρου όπου υπάρχουν τα 
βακτήρια που μπορεί να υποστούν μετάλλαξη ή στη στοματική 
κοιλότητα
-Στην τοξικότητα και τις αλλεργίες που προκαλούν οι Γ.Τ.Ο στον 
άνθρωπο. Ειδικότερα για τους Γ. Τ. Ο ΒΤ (Bacillus Thuringiensis) η δ- 
ενδοτοξίνη, η πρωτεΐνη δηλαδή του βακίλου έχει αποδειχτεί από 
πειραματικές μελέτες ότι έχει έντονα αλλεργιογόνα δράση (παρόμοια με 
το άσθμα των αρτοποιών) και προκαλεί δερματικές παθήσεις.
Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
Όπως αναφέρει ο Δ. Κουρέτας στο βιβλίο του «Η επιλογή της χρυσής 

τομής», τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία 
εργασίες που ασχολούνται με την ασφάλεια του Γ.Τ προϊόντος 
προερχόμενου από Γ.Τ φυτά. Οι εργασίες αυτές καταλήγουν σε 
επιστημονικά συμπεράσματα που μας οδηγούν στη σκέψη ότι Επιτροπές 
όπως η ΕΡΑ (Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος) στις ΗΠΑ που 
δίνουν άδεια κυκλοφορίας σε τέτοια προϊόντα πρέπει να υιοθετήσουν 
αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης της άδειας, μιας και δεν 
εξασφαλίζεται η έλλειψη τοξικότητας στον καταναλωτή. Οι πληροφορίες 
που υπάρχουν από τις εργασίες αυτές σχετίζονται με το γεγονός των 
απρόβλεπτων αποτελεσμάτων στη βιοχημεία του Γ.Τ φυτού, εξαιτίας της 
τυχαίας ενσωμάτωσης του ξένου DNA (position effect). Στα τεστ 
τοξικότητας θα πρέπει να δοκιμάζεται όλο το ΓΤ φυτό και όχι 
παρασκεύασμα απομονωμένο από άλλη πηγή (όπως στην περίπτωση του 
καλαμποκιού Bt η δ-ενδοτοξίνη δοκιμάσθηκε απομονωμένη από τα 
βακτήρια). Η ΕΡΑ πιστεύει πως δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά 
στην ενδοτοξίνη που έχει απομονωθεί από βακτήρια ή από φυτά. Εδώ 
αγνοείται ένα βασικό φαινόμενο της Βιολογίας η μετα-μεταφραστική 
τροποποίηση μιας πρωτεΐνης όπως η γλυκοσυλίωση και η ακετυλίωση
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που συνδέονται με την αλλεργική αντίδραση και μπορούν να αλλάξουν 
δραματικά τη δομή και τη λειτουργία μιας πρωτεΐνης .
Έτσι το πρόβλημα δεν είναι ότι η γενετική τροποποίηση είναι εξ 

ορισμού επικίνδυνη. Είναι το γεγονός ότι η γενετική τροποποίηση 
δημιουργεί απρόβλεπτες και συχνά μη επιδιωκόμενες βιοχημικές αλλαγές 
στον ξενιστή, που κάνουν τον ΓΤΟ να πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν 
«νέος οργανισμός» που δεν γνωρίζουμε αν περιέχει τοξικές ουσίες που 
δεν περιείχε , είτε νέα προϊόντα με αντιγονικά αλλεργιογόνο δράση.
Και φυσικά οι δοκιμές θα πρέπει να είναι επίπονες και εξαντλητικές στα 

εργαστήρια με ευθύνη των ίδιων των εταιρειών που έχουν την εμπορική 
χρήση των «πολλά υποσχόμενων» Γ.Τ.Ο. και όχι στον καταναλωτή.
Στα τέλη του 1999 ένας βρετανός επιστήμονας ο Δρ Pusztai 

δημοσιοποίησε μια ερευνητική εργασία που σχετιζόταν με τις ΓΤ πατάτες 
που περιείχαν μια ουσία από κάποιο άλλο φυτό (συγκεκριμένα μια 
λεκτίνη, την αγλουτίνη) η οποία ουσία αυξάνει την ανθεκτικότητα των 
φυτών της πατάτας σε έντομα και σκουλήκια. Η έρευνα έδειξε πως η 
χορήγηση αυτής της Γ.Τ. πατάτας σε ποντίκια προκαλούσε καρκίνο του 
λεπτού εντέρου. Η εργασία του Pusztai έτυχε πολύ προκατειλημμένης 
κριτικής από πολλούς επιστήμονες και ανέδειξε έναν επιστημονικό 
ρατσισμό, ενώ ο καταξιωμένος και πρωτοπόρος ερευνητής τελικά 
απολύθηκε από τη δουλειά του στο ερευνητικό κέντρο.
Το 1989 στις ΗΠΑ συνέβη η πρώτη τραγωδία που αφορούσε θανάτους 

ανθρώπων από γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. 37 άτομα πέθαναν και 
πάνω από 1500 αρρώστησαν σοβαρά, ορισμένα με μόνιμη ολική 
ανικανότητα, από ένα σύνδρομο που ονομάστηκε σύνδρομο 
ηωσινοφιλίας-μυαλγίας. Η ασθένεια χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλές 
τιμές ηωσινόφιλων (κυττάρων του αίματος) και διάχυτο μυϊκό πόνο. Η 
εταιρεία Showa Denko παρήγαγε για χρόνια τρυπτοφάνη (είναι ένα 
αμινοξύ) για διαιτητική χρήση στους ανθρώπους. Το 1998, η εταιρεία 
εισήγαγε ένα νέο τύπο του Βακίλου που παρήγαγε την τρυπτοφάνη, ο 
οποίος τροποποιήθηκε γενετικά για να μεγιστοποιήσει την παραγωγή της. 
Η τροποποίηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα και την παραγωγή κάποιων 
τοξικών ουσιών που προκάλεσαν την ασθένεια. Παρόλη την τραγωδία, 
το 1996 στην Μεγάλη Βρετανία πήρε έγκριση ένα σκεύασμα βιταμίνης 
Β2. Τρανταχτό παράδειγμα η τρυπτοφάνη, γιατί πρέπει να δοκιμάζεται 
για μακρόχρονη τοξικότητα ολόκληρο το προϊόν και όχι συστατικά του.

«Πατεντάροντας» τους σπόρους της Γης...
Όπως αναφέρει ο Τζέρεμι Ρίφκιν στο βιβλίο του «Ο αιώνας της 

Βιοτεχνολογίας» βιοχημικές εταιρείες όπως η Monsanto και η Novartis 
με τις ευλογίες του ΠΟΕ παίζουν «οικολογική ρουλέτα» με τα 
αγροχημικά δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο ανθεκτικών ζιζανίων στα 
ζιζανιοκτόνα που οι ίδιες παρασκευάζουν (Roundup). Η ιδέα είναι να
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πουλάνε στους αγρότες κατοχυρωμένους με πατέντες σπόρους που είναι 
ανθεκτικοί σε δικά τους παρασιτοκτόνα και έτσι να ελέγχουν μέσω των 
τεχνολογιών killer- που δεν επιτρέπουν την επαναβλάστηση των σπόρων 
για τον επόμενο χρόνο- τους «σπόρους της γης» που επί χιλιάδες χρόνια 
καλλιεργεί ο άνθρωπος. Ο Ζαν Ζιγκλέρ στο βιβλίο του «η 
ιδιωτικοποίηση του κόσμου και οι νέοι κοσμοκράτορες» αναφέρει πως οι 
Αφρικανοί ήθελαν να μη μπορεί το τραστ Μονσάντο, για παράδειγμα, να 
επιβάλει στην αγροτική αγορά σπόρους που δίνουν στάχυα, εσπεριδοειδή 
και βολβούς, που δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δεύτερη 
φορά, κρατώντας ένα μέρος από τον όγκο της πρώτης συγκομιδής. Το 
μνημόνιο που κατέθεσαν στον ΠΟΕ οι διαμαρτυρόμενοι Αφρικανοί 
απέβλεπε επίσης στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κατά της 
κλοπής (βιοπειρατεία) που εφαρμόζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Γιατί 
αυτές, στην Αφρική και τη Νότια Αμερική αλλά και την Ασία, αποσπούν 
μόρια και κυτταρικές δομές από ένα ζωντανό οργανισμό, καταθέτουν την 
ευρασιτεχνία (πατέντα) και οδηγούν στα δικαστήρια κάθε ομάδα ή άτομο 
που χρησιμοποιεί το ίδιο υλικό με παραδοσιακό τρόπο. Περιττεύει να 
πούμε ότι η Αφρικανική απόπειρα απέτυχε οικτρά.

Οι μοναδικές ιδιότητες των ανθεκτικών στα έντομα διαγονιδιακών 
φυτών τα κάνουν ιδιαίτερα προβληματικά για τους εντομολόγους και 
τους αγρότες που έχουν οργανικές καλλιέργειες, οι οποίοι ανησυχούν ότι 
η εξάπλωση των καλλιεργειών Bt θα δημιουργήσει αντιστάσεις στα είδη 
των εντόμων που θα προσβληθούν, μετριάζοντας τη χρησιμότητα της Bt 
ως βιολογικού εντομοκτόνου. Η αντίσταση στα βιολογικά εντομοκτόνα 
Bacillus Thuringiensis εμφανίστηκε για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια. 
Από τότε οκτώ μεγάλα έντομα, όπως το σκαθάρι της πατάτας, έχουν 
αναπτύξει αντιστάσεις στην τοξίνη Bt.
Σύμφωνα με το Νοαμ Τσόμσκι η κουζίνα κάθε τόπου και κάθε λαού 

είναι η κουλτούρα του και ο πολιτισμός του. Με τον έλεγχο της 
παγκόσμιας διατροφής από μια χούφτα υπερεθνικές εταιρείες ολόκληρος 
ο παγκόσμιος πληθυσμός οδηγείται σε μια ομογενοποίηση. Χάνονται με 
το πέρασμα του χρόνου οι παραδοσιακές γεύσεις και συντελείται μία 
μετάλλαξη στο ανθρώπινο είδος πέρα και ενάντια στους νόμους της 
φυσικής εξέλιξης.

Για την Ευρώπη η απαγόρευση των ΓΤΟ είναι θέμα και οικονομικό 
(για την Ελλάδα και την Κύπρο με τον μικρό κλήρο και την υψηλή 
ποιότητα των τροφίμων τους είναι θέμα επιβίωσης ενώ ήδη 54 νομαρχίες 
της πρώτης έχουν κηρυχθεί ελεύθερες από μεταλλαγμένα) και δημόσιας 
υγείας και προστασίας της βιόσφαιρας αλλά πρωτίστως είναι θέμα 
δημοκρατίας και ελεύθερης βούλησης. Είναι το δικαίωμα της επιλογής 
στη γεύση για τον καταναλωτή και κυρίως το δικαίωμα να γνωρίζει τι 
επιπτώσεις έχει αυτό που καταναλώνει στην υγεία του. Η επιστήμη έχει 
αρκετά να δώσει με τη μοριακή βιολογία βελτιώνοντας τις παραδοσιακές
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ποικιλίες και διασφαλίζοντας αυτό που απλόχερα μας παρέχει η φύση σε 
μια εξελικτική διαδικασία που διαρκεί δισεκατομμύρια χρόνια στο δικό 
της αλάνθαστο εργαστήρι...
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ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 
ΚΥΠΡΟ.

Συνοπτική Έκθεση
Η μελέτη αυτή εξετάζει διάφορα ερωτήματα που εγείρονται σε σχέση με 
τους Γ.Τ.Ο., με στόχο να αξιολογήσει κατά πόσο οι θέσεις των μη 
κυβερνητικών Οργανισμών Terra Cypria και'Ιδρυμα Λαόνα, 
εξακολουθούν να είναι βάσιμες. Μέχρι στιγμής οι δύο οργανισμοί έχουν 
τοποθετηθεί ενάντια στην εισαγωγή και χρήση ΓΤΟ στην Κύπρο, για 
διάφορους λόγους που περιλαμβάνουν: το μικρό μέγεθος του αγροτικού 
κλήρου και τον συνεπαγόμενο κίνδυνο επιμόλυνσης αγρών από γειτονικά 
χωράφια καλλιεργημένα με ΓΤ είδη, τον μεγάλο πλούτο ενδημικών ειδών 
στη χώρα μας που πιθανόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από ΓΤ είδη, το 
γεγονός ότι ως κράτος δεν διαθέτει ακόμη την υποδομή για τους 
απαραίτητους ελέγχους και την παρακολούθηση ΓΤ ειδών, καθώς επίσης, 
την ανάγκη να εφαρμόσουμε την αρχή της συνετής πρόληψης, ενόψει 
των πολλών άγνωστων πτυχών που αφορούν τους ΓΤΟ.
Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς εξέταση από τη μελέτη, καθώς και οι 
συνοπτικές απαντήσεις δίνονται παρακάτω :
1. Γιατί φοβούμαστε τους ΓΤΟ; Υπάρχουν τεκμηριωμένες αλλαγές 
σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά από την επίδρασή τους;

Σύμφωνα με άρθρο του Σκωτσέζου Jeffrey Smith, για τους ΓΤΟ και τους 
κινδύνους τους, οι επιστήμονες της Ομοσπονδιακής Δ/νσης Φαρμάκων 
των Η.Π.Α., επισημαίνουν ότι οι Γ.Τ. τροφές γενικά μπορεί να 
προκαλέσουν απρόβλεπτες αλλεργίες, τοξίνες, ασθένειες από την 
αντίσταση στα αντιβιοτικά και διατροφικά προβλήματα. Το συμπέρασμα 
είναι ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόδειξη αν τα ΓΤ τρόφιμα είναι 
επικίνδυνα ή όχι. Τι αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της συνετής 
πρόληψης και να αποκλειστεί η εισαγωγή Γ.Τ. σπόρων και αν είναι 
δυνατόν και τροφίμων μέχρι να υπάρξουν αδιαμφισβήτητα δεδομένα ότι 
είναι ακίνδυνα, 
α) Κίνδυνοι καρκίνου

Υπάρχουν κίνδυνοι από τη ροή των γονιδίων ανάμεσα στα είδη και 
μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
μεταλλάξεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον καρκίνο. Δεν υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις μέχρι στιγμής ότι καταναλώνοντας Γ.Τ. τροφές αυτό 

προκαλεί καρκίνο.
Ο αυξημένος κίνδυνος στους ανθρώπους έχει συσχετιστεί με μία Γ.Τ. 
ορμόνη που δινόταν με ένεση στις αγελάδες, προκειμένου να αυξηθεί η 
παραγωγή γάλακτος. Η ορμόνη αυτή είναι η αυξητική ορμόνη γνωστή 
και ως σωματοτροπίνη ή BST και η γενετικά τροποποιημένη έκδοσή της
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είναι η ανασυνδυασμένη rBGH που είναι φτιαγμένη από διαγονιδιακό 
βακτήριο της Esherishia coli (Ε. Coli) και μπορεί να καταστήσει το 
γάλα καρκινογόνο.
Το ενδεχόμενο καρκίνου δεν οφείλεται στα επίπεδα της BST αλλά ο 
κίνδυνος οφείλεται στα επίπεδα μιας άλλης ορμόνης, της ορμόνης του 
παράγοντα ανάπτυξης 1 (IGF-1).
Οι επιστήμονες την έχουν συνδέσει με 3 καρκίνους του στήθους, του 
εντέρου και του προστάτη και έχουν υποθέσει ότι η IGF-1 μπορεί να 
προωθήσει την καλλιέργεια και την αύξηση των καρκινικών κυττάρων. Η 
r-BGH ορμόνη έχει απαγορευτεί στην Ευρώπη και τον Καναδά.

Β) Αλλεργίες
Το ρίσκο των αλλεργιών φαίνεται να είναι πραγματικό. Έρευνα του 
1999 στην Μ. Βρετανία έδειξε ότι οι αλλεργικές αντιδράσεις από την 
κατανάλωση Γ.Τ. σόγιας είχαν εκτοξευθεί τον προηγούμενο χρόνο. 
Άρθρο της Daily Express εκείνη την εποχή παρατηρούσε ότι ήταν 
αδύνατο στις βιομηχανίες τροφίμων να εγγυηθούν ότι τα προϊόντα τους 
ήταν ελεύθερα από Γ.Τ.Ο. (Free GMOs) από την ώρα που η 
μεταλλαγμένη και η φυσική σόγια είχαν αναμιχτεί στις ΗΠΑ, πριν 
σταλούν στη Μ. Βρετανία. Οι ερευνητές του διατροφικού εργαστηρίου 
του York υπέθεσαν ότι τα ευρήματα έδωσαν την πραγματική απόδειξη 
ότι οι Γ.Τ. τροφές θα μπορούσαν να έχουν μία επίδραση στο «σώμα της 
Ευρώπης». Η μελέτη αυτή ανάγκασε τον τότε υπουργό της Βρετανίας να 
ζητήσει την απαγόρευση των Γ. Τ. τροφών.

Γ) Πειράματα στα ποντίκια
Σύμφωνα με τον Jeffrey Smith, μια μελέτη της κυβέρνησης της Μ. 
Βρετανίας έδειξε ότι τα ποντίκια που τράφηκαν με Γ.Τ. πατάτες 
ανέπτυξαν δυνητικά προκαρκινικά κύτταρα. Το ανοσοποιητικό τους 
σύστημα υπέστη βλάβη και υπέφεραν από μερική ατροφία του ήπατος, 
ενώ εμποδίστηκε η ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, του ήπατος και των 
γεννητικών τους οργάνων. Ο Σμιθ επίσης αναφέρεται σε μια μελέτη στις 
ΗΠΑ στις αρχές του ’90 όπου τα ποντίκια τράφηκαν με Γ.Τ. τομάτες και 
ανέπτυξαν πληγές στα στομάχια τους. Επτά από τα σαράντα ποντίκια 
πέθαναν μέσα σε δύο εβδομάδες.

Δ) Μεταφορά DNA
Ένα ενδιαφέρον θέμα για την υγεία είναι η μεταφορά του διαγονιδιακού 

DNA από Γ.Τ. φυτά σε μη φυτικούς οργανισμούς, όπως είναι η 
μικροχλωρίδα στο στομάχι του ανθρώπου.
Η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας, απέρριψε την πιθανότητα μεταφοράς 

DNA από τα φυτά στα ζώα, θεωρώντας το απίθανο να συμβεί, λόγω μιας 
σειράς φυσικών εμποδίων. Εντούτοις μία μελέτη του 2004 στο περιοδικό
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«Φύση και Βιοτεχνολογία», άσκησε κριτική σε αυτή τη διαβεβαίωση 
δημοσιεύοντας στοιχεία που έδειξαν ότι οι μικροοργανισμοί που 
βρέθηκαν στο έντερο των ανθρώπων με ιλεοστομία (εγχείρηση στο 
έντερο) μπορούσαν να αποκτήσουν ακολουθίες DNA από Γ.Τ. τροφές. 
Στα κόπρανα βρέθηκε ακολουθία από DNA Γ.Τ. τροφών. Η έρευνα 
συμπέρανε ότι τέτοιες μεταφορές DNA είναι πιθανές.
Μία ανάλυση έρευνας του Παν/μίου του Leeds έδειξε ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις όπως στη μεταφορά των γονιδίων που καταγράφουν 
αντίσταση στα αντιβιοτικά μπορεί να ενυπάρχει κίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία.
Η πιθανότητα της γονιδιακής μεταφοράς στο γαστρεντερικό σύστημα 

άλλων ζώων συζητήθηκε στην δεύτερη δήλωση της Ιατρικής Βρετανικής 
Ένωσης στα Γ.Τ. τρόφιμα και στα αποτελέσματά τους στην ανθρώπινη 
υγεία. Η δήλωση σημειώνει ότι το ενδεχόμενο των Γ.Τ. τροφών να 
προκαλέσουν βλάβες στην υγεία είναι πολύ μικρό αλλά θα πρέπει να 
τηρηθούν κάποιοι κανόνες Ασφαλείας.

Ε) Φυτά
Για να τεκμηριώσει τη θέση της για την απαγόρευση της κυκλοφορίας 

του Γ.Τ. καλαμποκιού ΜΟΝ 810 (της Monsanto) η Ουγγαρία έκανε 
έρευνα στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 
2003 και επικεντρώθηκαν σε μία ποικιλία καλαμποκιού η οποία περιείχε 
γενετική δομή του ΜΟΝ81Θ και δεν περιλαμβανόταν στην κοινή λίστα 
των ποικιλιών, Η έρευνα που διεξήχθη κάτω από την δ/νση του 
Ινστιτούτου Φυτοπροστασίας της Ουγγρικής Ακαδημίας των Επιστημών 
επικεντρώθηκε σε Γ.Τ. καλαμπόκι ΒΚ 440 DKY το οποίο περιείχε τη 
γενετική δομή Yield card ΤΜ ΜΟΝ 810. Εργαστηριακά μικρής κλίμακας 
πειράματα έδειξαν ότι το φυτό στο οικοσύστημα μπορεί να έχει αρνητικά 
αποτελέσματα όπως :
-το καλαμπόκι ΒΤ παράγει 1500 -2000 φορές περισσότερη τοξίνη ΒΤ 
από όση παράγεται μέσα από μία παραδοσιακή μέθοδο φυτοπροστασίας 
σοδειάς με το χημικό φάρμακο DIPEL το οποίο περιέχει τη ΒΤ τοξίνη. 
Άλλα πειράματα έδειξαν ότι τα υπολείμματα των φυτών ΒΤ καθυστερούν 
να αποσυντεθούν σε σχέση με τις καλλιέργειες συμβατικών φυτών. 
Περίπου 8% της τοξίνης που παράγεται από το φυτό παρέμενε στην 
καλλιέργεια μετά τη σοδειά. Η ενεργός τοξικότητα της τοξίνης ΒΤ 
μπορεί να ανιχνευθεί 11 μήνες μετά την συγκομιδή του προϊόντος, στο 
έδαφος,.
- Στο έδαφος των χωραφιών που καλλιεργήθηκαν με Γ.Τ. φυτά η 
βιολογική δραστηριότητα ήταν χαμηλότερη από τα κανονικά χωράφια.
- Οι προνύμφες της πεταλούδας που αναπτύσσονται στις καλλιέργειες 
Γ.Τ. καλαμποκιού ΒΤ στην περίοδο της γονιμοποίησης είναι αυτές που 
επηρρεάζονται περισσότερο από την τοξίνη ΒΤ του ΜΟΝ810. 16% από
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τα 187 προστατευόμενα είδη πεταλούδας στην Ουγγαρία αναπτύσσονται 
στις άκρες των καλλιεργειών αυτών

ΣΤ) Έντομα
Το 2003 η Ουγγρική Ακαδημία των Επιστημών (Ινστιτούτο Προστασίας 
Φυτών) στη Βουδαπέστη έκανε μία έρευνα για το αποτέλεσμα της 
γονιμοποίησης του DK 440 ΒΤΥ στην προνύμφη της πεταλούδας Inachis 
10L. Η μελέτη παρατήρησε ότι αφού τράφηκαν με Γ.Τ. καλαμπόκι οι 
προνύμφες της πεταλούδας σημείωσαν απώλεια βάρους, ενδεικτική της 
μείωσης ανάπτυξης στα πρώτα στάδια. Επίσης παρατηρήθηκε 
θνησιμότητα των νεαρών πεταλούδων.

Ζ) Ζώα
Το ερώτημα για τις επιπτώσεις στα ζώα που τρέφονται με Γ.Τ. φυτά, δεν 
έχει απαντηθεί, εξαιτίας της περιπλοκότητας του. Είναι το πιο «καυτό» 
θέμα συζήτησης στην Ευρώπη ανάμεσα στη βιομηχανία τροφίμων και 
στους Περιβαλλοντολόγους.
Η μηδενική ανοχή της Ευρώπης στα Γ.Τ. φυτά οδηγεί σε έλλειψη 

ζωοτροφών, υποστηρίζουν οι βιομηχανίες. Η θέση των 
περιβαλλοντολόγων ωστόσο είναι ότι οι ισχυρισμοί των βιομηχάνων 
τροφίμων είναι υπερβολικοί και ότι η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να 
παράγει επαρκή τροφή για τα ζώα, κατάλληλα
ελεγμένη, αν η «βιομηχανία ζώων» είχε επανασχεδιαστεί για να μειώσει 
την απαίτηση για πρωτεΐνη από το εξωτερικό. Ειδικότερα αν δεν δινόταν 
τόση έμφαση στην καλλιέργεια βιοκαυσίμων.

Η) Το πρόβλημα της συνύπαρξης
Για πρώτη φορά εισήχθη στην Ε.Ε., από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 
2002, το πρόβλημα της συνύπαρξης Γ.Τ.Ο και συμβατικών καλλιεργειών 
ή τροφίμων. Η συνύπαρξη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στοχεύει στον προσδιορισμό ενός ποσοστού ΓΤ υλικού σε μη ΓΤ 
καλλιέργειες και σε μη ΓΤ προϊόντα σε αποδεκτά επίπεδα. Πρόκειται για 
πολύπλοκο ζήτημα που προκαλεί μεγάλες τριβές και εστιάζεται στην 
αγωνία των παραγωγών συμβατικών ή οργανικών καλλιεργειών να μη 
δεχθούν επιμόλυνση λόγω της αέριας μεταφοράς από γειτονικούς 
αγρούς, ή λόγω της επικονίασης από τα έντομα. Περιθώρια για άσκηση 
εθνικής πολιτικής δεν υπάρχουν πολλά ενώ η Ε.Ε. αντιλαμβάνεται το 
ζήτημα κατά την διάρκεια της αδειοδότησης ενός ΓΤ προϊόντος, ως 
οικονομικό. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι: μετά το πέρας 
αδειοδότησης ενός ΓΤΟ, ποιο είναι το ανεκτό επίπεδο παρουσίας ΓΤ 
υλικού σε μη ΓΤ τρόφιμα ή ζωοτροφές. Μπορεί ένα κράτος μέλος να το 
προσδιορίσει διαφορετικά (σε διαφορετικό ποσοστό) από την Επιτροπή, 
η οποία το έχει ήδη ορίσει στο 0,9%: Μπορεί η Κύπρος να προβεί σε
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κανονιστικές ρυθμίσεις που θα όριζαν κυριαρχικά το επίπεδο κινδύνου 
του προερχόμενου από τους ΓΤΟ ακόμη και με όρους μηδενικής ανοχής: 
Ενδελεχής μελέτη μπορεί να καταδείξει ότι το θέμα δεν είναι οικονομικό 
όπως διατείνεται η Ε. Ε. αλλά έχει να κάνει με την ελευθερία της 
επιλογής του καταναλωτή και την προστασία της πολυλειτουργικότητας 
της γεωργίας., ενώ διαφαίνεται πως δεν είναι σαφές ποιο επίπεδο 
κοινοτικής εξουσίας, έχει τον τελευταίο λόγο στο ζήτημα της 
συνύπαρξης. Είναι επίσης σαφές πως μπορεί να στοιχειοθετηθεί άλλο 
ποσοστό συνύπαρξης μικρότερο του 0,9% για τις βιολογικές 
καλλιέργειες της Κύπρου εν προκειμένω. Σε μία τεχνική μελέτη θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εκτίμηση για τις 
πιθανές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Σε γενικές γραμμές θα 
πρέπει να αναδειχτεί ότι η συνύπαρξη δε συνδέεται με οικονομικά μόνο 
ζητήματα, αλλά και με την αναθεώρηση της ΚΑΕΙ και ειδικότερα με τον 
πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας στην κοινωνία., στη συμβολή της 
στην παραγωγή αγαθών, στη βιώσιμη ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και 
στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,

2.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

Οι βιομηχανίες γενετικά τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού 
υποβάλλουν αίτηση στις αρχές της Ε.Ε. για την έγκριση της κυκλοφορίας 
του. Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών των Γ. Τ. Ο. είναι ότι δίνουν μία 
απάντηση στην παγκόσμια πείνα ιδιαίτερα στις χώρες του τρίτου κόσμου 
(στην Ασία και Αφρική). Επίσης στον αναπτυγμένο κόσμο υποστηρίζουν 
ότι η καλλιέργεια των Γ.Τ. φυτών απαλλάσσει τους παραγωγούς από τα 
εντομοκτόνα και τους κάνει πιο ανταγωνιστικούς.
Η επίσημη θέση της Ε.Ε. είναι να δέχεται τους Γ.Τ.Ο. εφόσον είναι 
επιστημονικά επαρκώς μελετημένοι για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και την υγεία και κυρίως εφόσον υπάρχει η κατάλληλη σήμανση. Θα 
μπορούσε όμως να πει κανείς ότι διαφορετικές Διευθύνσεις της Ε.Ε. 
διατυπώνουν διαφορετικές θέσεις για τους Γ.Τ.Ο. Για παράδειγμα η 
Γενική Αρχή του Ανταγωνισμού και της Επιχειρηματικότητας τείνει να 
δεχτεί τις καλλιέργειες Γ.Τ. φυτών σε μια αρχή συνύπαρξης (με τα 
συμβατικά φυτά) ενώ η Γενική Αρχή για το Περιβάλλον καλεί για μια πιο 
Ανεξάρτητη εκτίμηση.
Με προσεχτικό τρόπο η Ε.Ε. προσπαθεί να διασκεδάσει και τους 

δημόσιους φόβους αλλά και το λόμπυ της προ των Γ.Τ.Ο εποχής. 
Αντίθετα στις ΗΠΑ και λιγότερο στον Καναδά, η νομοθεσία για τους 
Γ. Τ. Ο. είναι πιο χαλαρή και φαίνεται να πριμοδοτεί τις εταιρείες 
Βιοτεχνολογίας. Στην Ευρώπη η νομοθεσία είναι αρκετά αυστηρή και
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υπάρχει ένας αριθμός από κανονισμούς και ντιρεκτίβες για τους Γ.Τ.Ο. 
που θα τους αναφέρουμε εν περιλήψει παρακάτω.
Η πρώτη που αξίζει να αναφερθεί είναι η οδηγία για τη χρήση Γ.Τ. 
μικροοργανισμών (90/219/EEC) που έβαλε κανόνες στην εμπεριεχόμενη 
χρήση μικροοργανισμών(μ.ο) που περιέχουν γενετικό υλικό από άλλα 
είδη, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Η οδηγία απαιτούσε ότι οι χρήστες των Γ.Τ.Ο. θα έπρεπε 
να τηρούν αρχεία και να υποβάλλουν διάφορα τμήματα πληροφοριών σε 
αρχές που το απαιτούσαν. Ο νόμος έθετε κάποια βασικά όρια για την 
ασφάλεια κατά την χρήση μ.ο. που είχαν γενετικό υλικό από άλλα είδη, 
όπως επίσης και κάποια θέματα που αφορούσαν την υγεία και έθεταν προ 
των ευθυνών τα κράτη-μέλη ώστε να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις για το περιβάλλον. Τα κράτη -μέλη ήταν υποχρεωμένα να 
αναφέρονται στην Ε.Ε. Η οδηγία που έχει τροποποιηθεί από την 
98/81/Ε.Ε., 8 χρόνια αργότερα επίσης απαιτούσε ότι οι Γ.Τ. σπόροι 
έπρεπε να πάρουν άδεια πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά της Ε.Ε. Από 
τα 18 projects Γ.Τ.Ο. που πήραν άδεια κυκλοφορίας, 8 πήραν άδεια 
χρήσης στις τροφές (4 για Γ.Τ. καλαμπόκι, Ιγια σόγια και 3 ποικιλίες 
ελαιοκράμβης).
Το 2001 η Οδηγία 2001/18/Ε.Ε. για την απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. 
καλύπτει τα μέτρα προφύλαξης για την απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στο 
περιβάλλον. Σημειώνεται ότι τα κράτη - μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία 
αλλά και το περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. 
Η οδηγία αντικατέστησε μία άλλη του 1990 και έδωσε έμφαση στη 

σήμανση των προϊόντων που περιέχουν Γ.Τ.Ο. Σημειώνεται ότι αν ένα 
προϊόν περιέχει Γ.Τ. οργανισμούς, η φράση «Αυτό το προϊόν περιέχει 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς» πρέπει να εμφανίζεται είτε 
στην ετικέτα ή σε συνοδευτικά έγγραφα.
Υπάρχουν επίσης μία σειρά από οδηγίες που σχετίζονται με τους Γ.Τ.Ο. 
Για παράδειγμα η Οδηγία (Ε.Ε) 1829/2003 σχετίζεται με την αγορά των 
τροφίμων ή των ζωοτροφών που περιέχουν Γ. Τ. Ο. Αυτός ο κανονισμός 
σκοπό έχει να εναρμονίσει τις εθνικές νομοθεσίες για τους Γ.Τ.Ο. σε 
τρόφιμα και σημειώνει ότι για να είναι νόμιμο προς πώληση ένα Γ.Τ. 
προϊόν δεν θα πρέπει:
α) να έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το 
περιβάλλον
β) να παραπλανά τους καταναλωτές
γ) να διαφέρει από την τροφή που επιδιώκει να αντικαταστήσει και να 
δημιουργεί μειονέκτημα στην επιλογή του καταναλωτή για το «φυσικό - 
συμβατικό» προϊόν.
Η Ε.Ε. ήταν επίσης η πρώτη που υπέγραψε το Πρωτόκολλο της 

Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια, μία διεθνή συμφωνία βασισμένη
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κυρίως σε αρχές προφύλαξης. Οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει το 
Πρωτόκολλο αυτό. Στον αντίποδα με την επιρροή τους στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε) επιδιώκουν να εξασθενήσουν τις 
αντιστάσεις της Ε.Ε. στον έλεγχο των Γ. Τ. Ο. Η Ενωμένη Ευρώπη, 
πρόσφατα αποφάσισε να μην υποβάλλει έφεση στους κανονισμούς του 
ΠΟΕ που βασίζονται στις διαμαρτυρίες των ΗΠΑ ότι η Ε.Ε. παρανόμως 
«μπλοκάρει» την εισαγωγή Γ.Τ.Ο .
Η υπόθεση είχε έρθει πριν στη συνεδρίαση του Π.Ο.Ε το 2003 από τις 
ΗΠΑ, την Αργεντινή και τον Καναδά που διαμαρτύρονταν ότι οι αγρότες 
τους έχαναν εκατομμύρια (δολάρια) από το εισόδημά τους , εξαιτίας της 
πολιτικής της Ε.Ε. για τους Γ.Τ.Ο. και την απροθυμία της να επιτρέψει 
την εισαγωγή των Γ.Τ. προϊόντων. Ο κανόνας της σελίδας 1148 του ΠΟΕ 
εύρισκε ότι θέτοντας για ορισμένα χρόνια σε διαθεσιμότητα τα Γ.Τ. 
προϊόντα η Ε.Ε. εφάρμοζε ένα de-facto μορατόριουμ που παραβίαζε τους 
νόμους του διεθνούς εμπορίου. Ο ΠΟΕ επίσης επισημαίνει ότι οι 6 χώρες 
(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Λουξεμβούργο) που 
εφαρμόζουν εθνικές απαγορεύσεις στα Γ. Τ. προϊόντα παραβιάζουν τους 
κανόνες του Παγκόσμιου Εμπορίου.
Παρά το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν πρότεινε να 

παραμείνουν οι πολιτικές της Ε.Ε., οι ΗΠΑ θεώρησαν ότι πρόκειται για 
μία νίκη το γεγονός ότι η Ενωμένη Ευρώπη δεν θα ασκήσει έφεση κατά 
της απόφασης.
Η Κύπρος εξάλλου αισθάνθηκε τις τακτικές ισχυρής πίεσης των ΗΠΑ 

για το θέμα των Γ.Τ.Ο. Το 2005 οι ΗΠΑ έστειλαν μία επιστολή στην 
Κυπριακή κυβέρνηση προειδοποιώντας την ότι οι διμερείς σχέσεις θα 
«υποφέρουν» αν η Κύπρος επιμείνει σε ένα σχέδιο που θα διαχωρίζει τα 
Γ.Τ. προϊόντα στα ράφια των Σ/Μ.
Μία τέτοια πράξη θα «στιγμάτιζε» τα Γ.Τ. προϊόντα σύμφωνα με τις 
ΗΠΑ και θα εναντιωνόταν με τις υποχρεώσεις της Κύπρου απέναντι στον 
ΠΟΕ. Το 2007 το Κυπριακό κοινοβούλιο έκανε μια νέα προσπάθεια να 
νομοθετήσει για ξεχωριστά ράφια η οποία απορρίφθηκε από τον 
πρόεδρο, στη βάση ότι ανάλογα μέτρα δεν ακολουθούνται στην Ε.Ε.
Η υπόθεση πήγε στο Ανώτατο Δικαστήριο (Κυπριακό Σ.τ.Ε.) και μέχρι 

σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση.
Από τον Μάρτιο του 2001 τα εγκεκριμένα από την Οδηγία 90/220/EEC 
Γ.Τ. προϊόντα είναι:
Το εμβόλιο ενάντια στην ασθένεια Aujeszky’s, το εμβόλιο ενάντια στη 
λύσσα, της ανεκτικότητας του καπνού στο βρωμοξυνίλιο, της αρσενικής 
στειρότητας και της ανθεκτικότητας στο γλυφοσινικό αμμώνιο , της 
ανθεκτικότητας της σόγιας στο glyphosate, της στειρότητας του 
αρσενικού ρεβυθιού στο γλυφοσινικό αμμώνιο, της ανθεκτικότητας του 
ΒΤ καλαμποκιού στο γλυφωσινικό αμμώνιο (Bt-176), τεστ -κιτ για 
ανίχνευση αντιβιοτικών στο γάλα, γραμμές για την τροποποίηση του
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χρώματος στα γαρίφαλα, καλαμπόκι με έκφραση στο Bt cryl A(b) 
γονίδιο (ΜΟΝ810), καλαμπόκι ανθεκτικό στο γλυφωσινικό αμμώνιο και 
με έκφραση στο Bt cryl A(b) γονίδιο (Bt -11).
Από τις 31 Ιανουάριου 2006 τα εγκεκριμένα από την οδηγία 2001/18/EC 
Γ.Τ. προϊόντα είναι:
Το καλαμπόκι Roundup Ready Nk 603 ανθεκτικό στο glyphosate που 

χρησιμοποιείται και για εισαγωγή και για τροφή και για βιομηχανική 
ανάπτυξη, το καλαμπόκι Zea MON 863, οι σπόροι του υβριδίου της 
ελαιοκράμβης με αντίσταση GT173, το υβρίδιο καλαμποκιού 1507 - 
CRY IF , το καλαμπόκι ΜΟΝ863ΧΜΟΝ810 ενάντια σε ασθένειες από 
έντομα.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί πάνω από 18 περιπτώσεις Γ.Τ. προϊόντων 
έχουν πάρει άδεια πώλησης στην Ε.Ε. και 8 (4 για καλαμπόκι, 3 για 
ποικιλίες ελαιοκράμβης και 1 για σόγια) έχουν άδεια για χρήση στην 
διατροφή.
Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2002/53/EC παρέχει ένα κοινό 
κατάλογο από διάφορες ποικιλίες αγροτικών εφαρμογών και 
πολλαπλασιαστικού υλικού, εμπεριέχοντας μία λίστα από 17 Γ.Τ. 
ποικιλίες καλαμποκιού .
Σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή θέση που εκφράζεται μέσα από τις 
σχετικές κοινοτικές Οδηγίες (directives) και Κανονισμούς (regulations) 
είναι ότι θεωρούνται ασφαλή τα 18 ΓΤ προϊόντα που ήδη εγκρίθηκαν. Η 
Κοινότητα αποφάσισε επίσης ότι τρόφιμα που περιέχουν ποσοστό ΓΤΟ 
μέχρι 0,9%, δηλαδή κάτω από 1% είναι ασφαλή για κατανάλωση, πρέπει 
όμως να φέρουν την κατάλληλη σήμανση.
Μολονότι θα μπορούσε να λεχθεί ότι η Κοινοτική νομοθεσία 
ανταποκρίνεται περισσότερο στις πιέσεις που προέρχονται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (World Trade Organisation), παρά στην 
κοινή γνώμη των πολιτών της, παραμένει γεγονός ότι η κοινοτική 
νομοθεσία είναι συγκριτικά αυστηρή. Παρά ταύτα, ορισμένα κράτη - 
μέλη δεν συμφωνούν με την κοινοτική νομοθεσία κι έχουν πάρει μέτρα 
προς αποκλεισμό των ΓΤΟ στη χώρα τους, είτε σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό επίπεδο. Μέχρι στιγμής η ΕΕ δεν εξασφάλισε την 
πλειοψηφία που απαιτείται για να υποχρεώσει τα κράτη αυτά να 
συμμορφωθούν με τις κοινοτικές αποφάσεις.

2.1. Βασικά στοιχεία της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τους ΓΤΟ.
Το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τους Γ.Τ.Ο. απαρτίζεται κυρίως από 

την Οδηγία 2001/18, τον Κανονισμό 1829 του 2003 και τον Κανονισμό 
1830 του 2003. Η εν λόγω Οδηγία είναι το βασικότερο νομικό κείμενο 
της κοινότητας για τους ΓΤΟ, ενώ αντικαθιστά την προηγούμενη οδηγία 
90/220 και με βάση αυτή θα γίνονται οι εγκρίσεις των ΓΤΟ . Βασικός 
κανόνας αυτής της Οδηγίας είναι η αρχή της προφύλαξης, με βάση την
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οποία, όταν υπάρχει η επιστημονική αβεβαιότητα για τους κινδύνους 
βλάβης της υγείας ή του περιβάλλοντος, μπορεί η διοίκηση να αρνηθεί 
την έγκριση κυκλοφορίας ενός ΓΤ προϊόντος. Ένα σημαντικό στοιχείο 
της Οδηγίας είναι ότι για να δοθεί μια έγκριση πρέπει ο αϊτών να 
αποδείξει ότι ο ΓΤΟ του οποίου ζητά την έγκριση δεν παρουσιάζει 
κινδύνους βλάβης της υγείας ή του περιβάλλοντος. Εξίσου σημαντικό 
είναι ότι η οδηγία δεν αρκείται σε μία «αντικειμενική» επιστημονική 
αξιολόγηση καθώς στηρίζεται στην έννοια του αποδεκτού από την 
κοινωνία κινδύνου και όχι του επιστημονικά μετρήσιμου κινδύνου. Αυτό 
έχει ως συνέπεια την ένταξη σε όλη αυτή την διαδικασία αδειοδότησης, 
των πολιτών οι οποίοι έχουν γνώμη τόσο για την επιστημονική 
αξιολόγηση όσο και για την απόφαση. Είναι υποχρέωση λοιπόν των 
κρατών - μελών να θεσπίσουν θεσμικό πλαίσιο στο οποίο με σαφήνεια 
να περιγράφονται οι διαδικασίες και οι τρόποι με τους οποίους οι πολίτες 
θα εμπλέκονται στο συγκεκριμένο ζήτημα.

3. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ Γ. Τ. Ο.

Στις 10 Οκτωβρίου του 2006, η Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησε σε ανοικτή διαδικασία και 
παρουσία επιστημόνων, το μείζον θέμα των αποστάσεων ασφαλείας στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις προκειμένου να διαφυλάσσονται οι 
συμβατικές καλλιέργειες από την επιμόλυνση από γενετικά 
τροποποιημένα γονίδια μέσω της γονιμοποίησης από τα έντομα ή της 
μεταφοράς από τον αέρα.
Τελικά δεν υπήρξε συμφωνία στη συζήτηση αυτή, προκειμένου να 

καθοριστούν επακριβώς οι αποστάσεις ασφαλείας ανάμεσα στις 
συμβατικές - οργανικές και τις καλλιέργειες που χρησιμοποιούν 
γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Αντίθετα σημειώθηκε ότι μία τέτοια 
διαχείριση θα έχει ένα μεγάλο κόστος.
Υπήρξαν απόψεις και από τις δύο πλευρές (και από τους υποστηρικτές 
και από τους πολέμιους των Γ.Τ.Ο.). Ένας από τους ομιλητές ωστόσο 
σημείωσε ότι θα πρέπει πιο συχνά οι επιστήμονες να αφήνουν τα 
ερευνητικά εργαστήρια και να «κατεβαίνουν» στους απλούς πολίτες 
κάνοντάς τους κοινωνούς της γνώσης τους με όσο το δυνατό πιο 
εκλαϊκευμένο τρόπο.
Ο Λέοπολντ Γκιρς από την Αυστριακή Δ/νση Ασφάλειας των τροφίμων 
σημείωσε ότι η Αυστρία δεν πρόκειται να εγκρίνει την κυκλοφορία 
προϊόντων που έχουν δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία...
Οι θέσεις των ευρωβουλευτών σε γενικές γραμμές φαίνεται να είναι 
μοιρασμένες υπέρ και κατά των ΓΤΟ. Γεγονός παραμένει ότι η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική επιδιώκει να παραμείνει εύρωστη η Ευρωπαϊκή
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γεωργία και η σώφρων χρήση ΓΤΟ θεωρείται «ένα από τα εργαλεία προς 
την κατεύθυνση αυτή»

4. Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ Γ.Τ.Ο.

Το 2006 η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Κομισιόν εξέδωσε μία 
ανακοίνωση με τον τίτλο «Πολιτική της Ε.Ε. για τη Βιοτεχνολογία» που 
την υπέγραφε ο κομισσάριος κ. Ντιμάς, η οποία συζητά το θέμα της 
Βιοτεχνολογίας και από την πλευρά των ωφελειών και από την πλευρά 
των προκλήσεων:
«Η Βιοτεχνολογία έχει τη δυνατότητα μέσα από τις βελτιωμένες 
αγροοικονομικά καλλιέργειες να δώσει τροφή καλύτερης ποιότητας και 
να έχει ωφέλεια και στο περιβάλλον. Στην πραγματικότητα οι επιστήμες 
της ζωής και της Βιοτεχνολογίας προσφέρουν ευκαιρίες προκειμένου να 
επιλυθούν πολλά από τα παγκόσμια προβλήματα που σχετίζονται με την 
υγεία, τη διατροφή και το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Από 
την άλλη η χρήση των Γ.Τ. Ο. εγείρει θέματα και προκλήσεις και φυσικά 
ηθικά ερωτήματα τα οποία διχάζουν την Ε.Ε. Η ευρύτατη δημόσια 
υποστήριξη είναι ουσιαστική αλλά από την άλλη υπάρχουν ηθικές και 
κοινωνικές ανησυχίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η Ε.Ε. θα 
συνεχίσει να διερευνά το θέμα και να θέτει προς συζήτηση τη δημόσια 
ανησυχία.
Τον Απρίλιο του 2007 ο Ρολάν Ντιμάς ακολούθησε το παράδειγμα που 
έθεσε η Δ/νση Περιβάλλοντος ασκώντας κριτική στη Ευρωπαϊκή Δ/νση 
Ασφάλειας των Τροφίμων, τονίζοντας ότι τα θέματα της ασφάλειας των 
Γ.Τ.Ο. τίθενται κυρίως από τις εταιρείες της Βιοτεχνολογίας και η η 
Δ/νση Ασφάλειας των Τροφίμων δεν έχει μία συγκροτημένη 
επιστημονική άποψη για το ζήτημα, καθώς εξετάζει μόνο μερικά μέρη 
των επιπτώσεων και φυσικά δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις των κρατών - 
μελών.
Πιθανό με τη βοήθεια του Ντιμάς που εστιάζει στο μείζον πρόβλημα 

της κατ’ αποκοπή έρευνας και με βάση τις υποδείξεις των πολυεθνικών 
εταιρειών της Βιοτεχνολογίας και όχι της διεξοδικής και συνολικής στις 
επιπτώσεις των μεταλλαγμένων έρευνας, να έχουμε μία βελτίωση στον 
τομέα αυτό. Άλλωστε όπως παρατηρεί στο βιβλίο του και ο Δημήτρης 
Κουρέτας το να εστιάζεις μόνο στο ξένο γονίδιο είναι επιστημονικά 
εσφαλμένο, αφού ο οργανισμός που έχει υποστεί Γενετική Τροποποίηση 
είναι ένας νέος οργανισμός που η συνολική του συμπεριφορά μπορεί να 
διαφέρει από τον αρχικό...
Πολλοί άνθρωποι βλέπουν πως η αποτυχία της Κομισιόν να αποτρέψει 
την Αυστρία από τις απαγορεύσεις στα Γ. Τ. προϊόντα είναι ελπιδοφόρα
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για τους καταναλωτές και το περιβάλλον και μία περιφρονητική 
απόρριψη για τη βιομηχανία της Βιοτεχνολογίας.
Η Γενική Δ/νση Εμπορίου και Ανάπτυξης Ανταγωνισμού φέρεται έτοιμη 

να καθιερώσει αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των αγροτεμαχίων (το 
λεγόμενο ‘co-existance) . Αντίθετα ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. 
Σταύρος Δήμας, έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του υπογραμμίζοντας ότι 
χρειάζεται ανεξάρτητη επιστημονική τεκμηρίωση πριν εγκριθούν 
οποιαδήποτε ΓΤ είδη, δεδομένου ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται τώρα 
από το αρμόδιο Ευρωπαϊκό όργανο βασίζονται κατά κύριο λόγο σε 
στοιχεία που παρέχουν οι κατασκευάστριες εταιρείες.

5. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΩΝ Γ.Τ.Ο. 
5.1 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ιδιοκτητών γης (ELO)

Ο ELO (European Landowners Organization) που ισχυρίζεται ότι 
εκπροσωπεί εκατομμύρια κτηματίες σε όλη την Ευρώπη, εμπιστεύεται με 
επιφυλάξεις τη Βιοτεχνολογία. Σε ένα έγγραφο διατύπωσης γνώμης για 
τα Γ.Τ., ο Οργανισμός τονίζει ότι προωθεί την υποστηρικτική χρήση των 
Γ.Τ.Ο. επισηραίνοντας:
« Οι Γ.Τ.Ο. μπορούν να παρέχουν καθαρές ωφέλειες για τον αγροτικό 
τομέα και γενικότερα την κοινωνία. Η χρήση των Γ.Τ.Ο. εμπεριέχει 
οικονομικά οφέλη για τους αγρότες με τη βελτίωση της απόδοσης των 
καλλιεργειών και την προστασία τους από διάφορες ασθένειες ή 
προσβολές, πλεονεκτήματα για το περιβάλλον με την εξοικονόμηση 
νερού για άρδευση και τέλος πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές με τη 
βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. 
Επιπρόσθετα βοηθούν στην πιο αποδοτική παραγωγή των καλλιεργειών. 
Έχει αποδειχτεί ότι η χρήση γενετικά τροποποιημένων σε καλλιέργειες 
βελτιώνει τα χαρακτηριστικά των φυτών και βοηθά στην επίλυση 
δύσκολων γεωπονικών προβλημάτων. Ο ELO επίσης διάκειται φιλικά σε 
μία έρευνα που θα οδηγούσε στην παραγωγή γενετικά βελτιωμένων 
φυτών που θα βοηθούσαν στην αύξηση της σοδειάς και θα έκανε την 
βιομηχανική παραγωγή πιο αποδοτική και καθαρή καθώς θα έδινε 
τρόφιμα πιο ασφαλή πιο υγιεινά και με καλύτερη γεύση για τους 
καταναλωτές. Επιπρόσθετα αυτή η νέα γενιά βιοτεχνολογικών προϊόντων 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη φαρμακευτικών 
προϊόντων για την ανθρώπινη υγεία και για την παραγωγή πρωτεϊνών...
Τέλος ο ELO χαιρετίζει την απόφαση της Κομισιόν να εναρμονιστεί με 

τους κανονισμούς του ΠΟΕ και με τις απόψεις της επιστημονικής 
κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των ενδιαφερομένων 
μερών και αποφεύγοντας υπερβολικές καθυστερήσεις στη διαδικασία 
αδειοδότησης των Γ.Τ.Ο. Ο Οργανισμός στο μεταξύ υπογραμμίζει ότι
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είναι σημαντικό πως η επιστημονική Δ/νση της Ασφάλειας Τροφίμων 
της Ε.Ε. δεν έχει παρασυρθεί από πολιτικές θέσεις στο θέμα της αγοράς 
των Γ.Τ. προϊόντων.»

5.2. Europbio (Σύνδεσμος Ευρωπαίων Βιομηχάνων)
Ο σύλλογος των Ευρωπαίων Βιομηχάνων είναι εναρμονισμένος με την 

προ -Γ.Τ. εποχή και θεωρεί την απόφαση του Συμβουλίου των υπουργών 
(Γεωργίας) της Ε.Ε. να υποστηρίξει τις απαγορεύσεις της Αυστρίας για 
τα Γ.Τ. ως ένα σήμα κινδύνου στην αδιαφορία των κανόνων της Ε.Ε. και 
στην κοινή λογική.

5.3. Η θέση των σημαντικότερων Ευρωπαϊκών Μ.ΚΥ.Ο (Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων).
Η Greenpeace είναι ενάντια στα μεταλλαγμένα. Μια έκθεση της του 

2003 αναφέρει πως ο κίνδυνος (το ρίσκο) από τη χρήση των Γ.Τ.Ο. όπως 
της Roundup Ready σόγιας είναι άγνωστος, περιέχει μεγάλη αβεβαιότητα 
και θεωρεί τη χρήση τέτοιων προϊόντων ως «ένα μαζικό γενετικό 
πείραμα κατά το οποίο τα ανθρώπινα όντα και το περιβάλλον είναι τα 
άβουλα όντα».
Η έκθεση τονίζει επίσης τα ρίσκα από τη γενετική μόλυνση και αναφέρει 
το ατύχημα της L-Τρυπτοφάνης (βλέπε εισαγωγή). Στην έκθεση 
τονίζεται ακόμη πως οι καταναλωτές που τρώνε Γ.Τ. τροφές χωρίς να το 
γνωρίζουν δεν κερδίζουν κάτι, αφού δεν είναι αυτές ούτε φθηνότερες, 
ούτε νοστιμότερες ούτε φυσικά πιο υγιεινές. Τέλος η Greenpeace 
υπαινίσσεται ότι μόνον πολυεθνικές όπως η Monsanto αποκομίζουν 
τεράστια κέρδη από τέτοια προϊόντα, ενώ επευφημεί την 
αποφασιστικότητα της Ελλάδας να παραμείνει «ελεύθερη από Τ.Τ.».

Οι «Φίλοι της Γης» επίσης κάνουν καμπάνια κατά των Γ.Τ.Ο. και 
λειτουργούν ένα site στο διαδίκτυο το “GMO-free Europe”. Η Helen 
Holder μέλος των «Φίλων της Γης» τονίζει: «Κάθε χώρα πρέπει να έχει 
το δημοκρατικό δικαίωμα να υπερασπίζεται τους πολίτες της και το 
περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να επιτραπεί ούτε στην Κομισιόν ούτε στον 
ΠΟΕ να πιέζουν τους Ευρωπαίους να τρώνε γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα.»

5.4. Η Κυπριακή Ένωση Καταναλωτών υποστηρίζει πως κάθε Γ.Τ.Ο. 
όταν χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμου, το κάθε προϊόν θα 
πρέπει να εξετάζεται για την ασφάλειά του πριν αρχίσει να πωλείται 
οπουδήποτε στην Ε.Ε. Οι ανησυχίες για τα Γ.Τ. θα πρέπει να σχετίζονται 
και με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
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5.5. Η Καναδική υπόθεση της Μονσάντο εναντίον Schmeiser
Το 1998 ξεκίνησε μία δίκη στον Καναδά η οποία αφορούσε αγωγή της 

πολυεθνικής Μονσάντο εις βάρος ενός Καναδού αγρότη του Percy 
Shmiser ο οποίος σύμφωνα με την εταιρεία επωφελήθηκε από την 
«πατέντα» της για την ποικιλία Roundup Ready canola λόγω πιθανόν 
μεταφοράς (επιμόλυνσης) σπόρων από τον αέρα. Η δίκη η οποία κράτησε 
6 χρόνια και αποκαλέστηκε από τα media τυπική μάχη «Δαβίδ εναντίον 
Γολιάθ» έληξε με μια «πύρρεια»νίκη της Μονσάντο αφού στον Καναδό 
αγρότη δεν ζητήθηκε να δώσει αποζημίωση ύψους 400.000 δολαρίων 
που διεκδικούσε η πολυεθνική για παραβίαση της «πατέντας» της 
εταιρείας. Το σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι δεν καταδικάστηκε 
και η Μονσάντο για την επιμόλυνση της συμβατικής καλλιέργειας του 
αγρότη από τους Γ.Τ. σπόρους της. Η δίκη ωστόσο ευαισθητοποίησε την 
Καναδική κοινή γνώμη ενάντια στις επιθετικές μεθόδους της 
πολυεθνικής... Ο Shmiser ωστόσο αισθάνεται ακόμη αδικημένος όπως 
εκατομμύρια αγρότες στον πλανήτη που αντιλαμβάνονται ότι οι σπόροι 
της γης που επί χιλιετίες καλλιεργούνταν ελεύθερα και αποτελούσαν 
κληρονομιά από τη μια γενιά στην άλλη τώρα μέσω της νομικά 
«κατοχυρωμένης πατέντας» αποτελούν ιδιοκτησία των πολυεθνικών...
Το συμπέρασμα είναι πως σε ότι αφορά νομικά περίπλοκες υποθέσεις το 
ηθικό και το δίκαιο δεν είναι πάντα και το νομικά αποδεκτό από το 
νομικό μας πολιτισμό, Στην περίπτωση αυτή η Monsanto θεώρησε πως 
καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και έτσι ενήγαγε τον Schmeiser για άνευ 
άδειας υποκλοπή και χρήση του πατενταρισμένου ΓΤ σπόρου της. Με 
άλλα λόγια δεν έφτανε που επιμολύνθηκε η σοδειά και τα χωράφια του 
αγρότη, κατηγορήθηκε κιόλας και για κλοπή πατέντας!

6. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ Γ.Τ.
Η προσεχτική πολιτική της Ε.Ε. για τους Γ.Τ.Ο. διαμορφώθηκε από την 
συμπεριφορά και τη στάση των πολιτών. Μία επισκόπηση του 
Ευρωβαρόμετρου του 2001 έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν με 
σκεπτικισμό τα Γ.Τ. Ιδιαίτερα στη Γαλλία η έρευνα έδειξε ότι μόλις ένα 
10% της κοινής γνώμης συμφωνεί ότι είναι αποδεκτά τα ρίσκα από τη 
χρήση των Γ.Τ. ενώ ένα 63% συμφωνεί ότι «η Γ. Τ. τροφή δεν είναι 
απλά απαραίτητη!».
Στην Ελλάδα οι απόψεις κατά των Γ.Τ. είναι ακόμη πιο ισχυρές. Ενώ 
στις άλλες χώρες ένα ποσοστό 50% της κοινής γνώμης συμφωνεί πως τα 
Γ.Τ. δεν είναι απαραίτητα στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φτάνει στο 
εκπληκτικό 93%! Αυτό είναι και μία επιτυχία των οικολογικών 
οργανώσεων της χώρας αλλά και μία εναρμόνιση της κοινής γνώμης με 
το κυβερνητικό μορατόριουμ των Γ.Τ.Ο.
Η κοινή γνώμη στην Κύπρο δείχνει επίσης να τάσσεται κατά των Γ.Τ. 

εναρμονιζόμενη με το ευρωβαρόμετρο αλλά και έχοντας την υποστήριξη
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του κοινοβουλίου. Οι πολίτες της Κύπρου δείχνουν εξάλλου να 
ενδιαφέρονται αρκετά για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων 
που τρώνε. Μία έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών της Λεμεσού το 
2006, έδειξε ότι το θέμα της ποιότητας των τροφίμων (που εμπεριέχει και 
το θέμα των Γ.Τ. τροφών) κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με τις 
ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών με πάνω από 300 
πολίτες να το προκρίνουν. Επίσης οι πολίτες δείχνουν να ανησυχούν και 
για το τι βάζουν πάνω στα σώματά τους (Σ.Σ. εδώ η αναφορά είναι 
σαφής για τα βαμβακερά υφάσματα που προέρχονται από Γ.Τ. βαμβάκι).
Μία ακόμη πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε παρόμοια 
ευρήματα με αυτά της Κυπριακής Ένωσης Καταναλωτών. Το 41% των 
Κυπρίων τονίζουν ότι «ανησυχούν πολύ» για τα Γ,Τ. προϊόντα στα 
τρόφιμα και τα ποτά, περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Επιπρόσθετα 76% ανησυχούν σε παρόμοιο μέγεθος. Η Κυπριακή 
κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα ευρήματα αυτών των 
ερευνών προκειμένου να χαράξει την πολιτική της για τα Γ.Τ. (ειδικά 
στην πολιτική για την πώληση των Γ,Τ, τροφίμων ) και όταν εξηγεί τη 
θέση της στους ανησυχούντες πολίτες της Κύπρου.

7. Η πραγματική κατάσταση στην Ευρώπη (Ιούλιος 2007) σε 
επίπεδο κρατών

Τρεις χώρες της Ε.Ε. η Αυστρία, η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν 
ανακηρυχθεί ελεύθερες από Γ.Τ.Ο. Στην Ελλάδα έχουν ανακηρυχθεί 
ελεύθεροι από Γ.Τ., 54 νομοί της χώρας με αποφάσεις των νομαρχιακών 
τους συμβουλίων., βασιζόμενοι στο άρθρο 16 της κοινοτικής Οδηγίας 
90/220/EEC. Στην Κύπρο το καθεστώς που θα ισχύσει βρίσκεται στο 
στάδιο της απόφασης, ενώ μέχρι τότε θεωρείται χώρα ελεύθερη από Γ. Τ. 
σε συνδυασμό με τις περιοχές Natura 2000. Έξι περιοχές της Κύπρου, ο 
Άγιος Αθανάσιος, η Εγκωμή, η Λάρνακα, η Λάτσια, ο Στρόβολος και 
Γερμασόγια έχουν ανακηρυχθεί ελεύθερες από Γ.Τ.Ο. Σε αναμονή 
απόφασης βρίσκεται και η Αλβανία και μέχρι τότε ισχύουν απαγορεύσεις 
5ετούς διάρκειας για τα Γ.Τ. Στο Βέλγιο ισχύουν μερικές απαγορεύσεις 
σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ 120 δήμοι (39 στη Φλάνδρα και 81 στη 
Βαλλωνία) έχουν ανακηρυχθεί ελεύθεροι από Γ.Τ.Ο. Η Βουλγαρία έχει 
ανακηρυχθεί ελεύθερη από Γ.Τ. σε μια περιοχή ενός Εθνικού 
Οικολογικού Δικτύου και με μία ζώνη προστασίας 30 χλμ γύρω από 
αυτό. Στην Κροατία ισχύουν μερικές απαγορεύσεις, στη Γαλλία το ίδιο 
με 6 περιφέρειες, 15 νομαρχίες και 1250 δήμους να έχουν ανακηρυχθεί 
ελεύθεροι από Γ.Τ. Στη Γερμανία ισχύουν μερικές απαγορεύσεις. Στη 
χώρα αυτή 27000 αγρότες, 89 δήμοι και στην πλειονότητά της η 
προτεσταντική εκκλησία έχουν κηρυχθεί ελεύθεροι από μεταλλαγμένα.
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Στην Ουγγαρία ισχύουν εθνικές απαγορεύσεις για το Γ.Τ. καλαμπόκι 
ΜΟΝ810, ενώ ελεύθερες από μεταλλαγμένα έχουν κηρυχθεί 2 
περιφέρειες και 61 κοινότητες. Στην Ιρλανδία ισχύουν μερικές 
απαγορεύσεις, ενώ 9 χώρες, 5 πόλεις και 1000 ιδιωτικές ζώνες έχουν 
κηρυχθεί ελεύθερες από μεταλλαγμένα. Στην Ιταλία υπάρχουν εθνικές 
απαγορεύσεις για τα Γ.Τ. και ιδιαίτερα για την περιοχή της Τοσκάνης. 
Περίπου το 80% της Ιταλίας έχει κηρυχθεί ελεύθερο από Γ.Τ. Στο 
Λουξεμβούργο ισχύουν μερικές απαγορεύσεις για τα Γ.Τ., ενώ 9 δήμοι 
έχουν κηρυχθεί ελεύθεροι από μεταλλαγμένα. Στη FYROM υπάρχουν 
μερικές απαγορεύσεις και μία περιοχή ελεύθερη από Γ.Τ. Στη Μάλτα δεν 
έχει ακόμη ληφθεί απόφαση, στην Ολλανδία δεν ισχύουν απαγορεύσεις 
ενώ μόνο μία πόλη το Κούλεμποργκ έχει κηρυχτεί ελεύθερη από 
μεταλλαγμένα, στην Πορτογαλία ισχύουν μερικές απαγορεύσεις και 
ελεύθερες από Γ.Τ. έχουν κηρυχτεί 1 περιοχή και 26 δήμοι. Στη 
Ρουμανία ισχύουν εθνικές απαγορεύσεις από το 2007 για τη Γ.Τ. σόγια 
Roundup Ready, ενώ ελεύθερες από μεταλλαγμένα έχουν κηρυχθεί 24 
κοινότητες και 2 πόλεις. Στη Σερβία ισχύουν εθνικές απαγορεύσεις στις 
εισαγωγές όλων των σπόρων που στοχεύουν στην ανάπτυξη Γ.Τ. 
καλλιεργειών. Στη Σλοβακία ισχύουν μερικές απαγορεύσεις, στην 
Ισπανία το ίδιο ενώ 4 περιοχές και 30 δήμοι έχουν κηρυχθεί ελεύθεροι 
από μεταλλαγμένα, ενώ τέλος στη Μεγάλη Βρετανία έχει υιοθετηθεί η 
πολιτική της Ουαλίας για ζώνη ελεύθερη από Γ.Τ.Ο., ενώ 4 συμβούλια 
στη Σκωτία και 60 περιοχές στην Αγγλία έχουν κηρυχθεί ελεύθερες από 
μεταλλαγμένα.

7.1. Υπάρχουν τρεις χώρες ελεύθερες από Γ.Τ. Πως πέτυχαν αυτό το 
καθεστώς ;
Η Ελλάδα και η Αυστρία χρησιμοποίησαν την κοινοτική νομοθεσία ενώ 

η Πολωνία θεσμοθέτησε εθνική νομοθεσία, για να απαγορεύσουν τα Γ.Τ.
Οι προσπάθειες της Πολωνίας για να κρατήσουν τα Γ.Τ. έξω από τη 

χώρα ξεκίνησαν το 2004 με τη δράση των τοπικών κυβερνήσεων. Το 
Σεπτέμβριο του 2004 η τοπική κυβέρνηση Podkarpackie Voivodeship 
ανακήρυξε την περιοχή της ως ζώνη ελεύθερη από Γ.Τ.Ο. Μέχρι το 2006 
16 τοπικές κυβερνήσεις ακολούθησαν το παράδειγμα της και 
ανακοίνωσαν ότι είναι ζώνες ελεύθερες από Γ.Τ. Αυτοί οι ισχυρισμοί 
πάντως δεν ήταν νομικά κατοχυρωμένοι, Το 2006 η Πολωνική εθνική 
κυβέρνηση προώθησε τις πράξεις (τους νόμους) για τους σπόρους και 
την τροφή με τις οποίες εγκαθίδρυσε ένα εθνικό καθεστώς 
απαγορεύσεων για τα Γ.Τ. Ο νόμος για τους σπόρους (πολλαπλασιαστικό 
υλικό) του Απριλίου του 2007 στο άρθρο 1(5) καθορίζει ότι «γενετικά 
τροποποιημένες ποικιλίες σπόρων δεν μπορούν να καταχωρηθούν στον 
εθνικό κατάλογο των ποικιλιών». Στο άρθρο 1(43) αναφέρεται ότι
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«γενετικά τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό δεν μπορεί να 
πουληθεί στην αγορά της Δημοκρατίας της Πολωνίας».
Αυτή η απαγόρευση λαμβάνει υπόψη τα άρθρα 22 και 23 της οδηγίας 
2001/18/Ε.Ε. καθώς και τα άρθρα 4 και 16 της οδηγίας 2002/53.
Η Κομισιόν ξεκίνησε επίσημες διαδικασίες ενάντια στην Πολωνία, με 
βάση το άρθρο 226 της Σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πράξη του 
2006 για τα τρόφιμα απαγορεύει την τοποθέτηση Γ.Τ. τροφίμων στην 
αγορά της Πολωνίας. Το άρθρο 1 παράγραφος 1(4) της Πράξης καθορίζει 
«Απαγορεύεται η παραγωγή, η τοποθέτηση στην αγορά ή η χρήση για 
ζωοτροφή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που σχεδιάστηκαν για 
χρήση στη διατροφή». Τελικά η απόφαση 2006/335/Ε.Ε. της Κομισιόν 
δέχεται την απαγόρευση στις περιοχές της Πολωνίας στη χρήση Γ.Τ. 16 
ποικιλιών καλαμποκιού του ΜΟΝ 810 (που περιέχονται στη λίστα του 
κοινού καταλόγου των ποικιλιών από τα φυτικά είδη με βάση την οδηγία 
2002/53/Ε.Ε.). Οι ποικιλίες αυτές θεωρούνται ακατάλληλες για την 
αγροτική οικονομία της Πολωνίας λόγω κλιματολογικών συνθηκών...

Το 1999 η Αυστρία εξέδωσε απαγόρευση για το Γ.Τ. καλαμπόκι 
επικαλούμενη το άρθρο 16 της Οδηγίας 90/220. Η Κομισιόν επεχείρησε 
να ανατρέψει αυτή τη διάταξη για τους γενετικά τροποποιημένους 
σπόρους, αλλά τα κράτη-μέλη υποστήριξαν αυτή την απαγόρευση.
Ακολουθώντας την έντονη κριτική του Π.Ο.Ε. για τη θέση της 

Αυστρίας για τα Γ.Τ., η Κομισιόν ήταν πρόθυμη να ασκήσει έφεση στις 
απαγορεύσεις της Αυστρίας. Στις 18 Δεκεμβρίου του 2006 οι Ευρωπαίοι 
υπουργοί Περιβάλλοντος δεν υποστήριξαν την εισήγηση της Κομισιόν να 
άρει τις απαγορεύσεις της Αυστρίας. Συνεπώς επετράπη στην Αυστρία 
μέχρι σήμερα να παραμείνει ελεύθερη από Γ.Τ.Ο. Η δικαστική απόφαση 
για τις συγχωνευθείσες υποθέσεις Τ-366703 και Τ/235/04 της περιοχής 
Oberosterich και της δημοκρατίας της Αυστρίας εναντίον της Κομισιόν, 
αποσαφήνισε έναν αριθμό από σημεία για το σεβασμό διαδικασιών και 
πραγματικών καταστάσεων με τις οποίες θα πρέπει να υπάρχει 
συμμόρφωση όταν τα κράτη - μέλη θέλουν να εισηγηθούν νέα 
νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος η οποία αποκλίνει από 
την εναρμονισμένη κοινοτική νομοθεσία που υιοθετεί το Συμβούλιο της 
Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 95 της Ε.Ε. Με άλλα λόγια η δικαστική 
απόφαση διαχειρίζεται με ευρύτητα την περίοδο προ Γ.Τ. όταν ίσχυε η 
νομοθεσία του άρθρου 95 της Ε.Ε. Η περιφέρεια του Ομπερόστεριχ 
επεχείρησε να εισηγηθεί νέα μέτρα και απαγορεύσεις για τους Γ.Τ. 
σπόρους τα οποία ήταν αυστηρότερα από αυτά που υπάρχουν στην 
Οδηγία 2001/18/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ns Μαρτίου 2001 για την σκόπιμη απελευθέρωση στο 
περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, η οποία καταργεί την
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Οδηγία του Συμβουλίου 90/220/EEC. Η Αυστρία γνωστοποίησε τα μέτρα 
αυτά στην Κομισιόν βασιζόμενη στο άρθρο 95 παράγραφος 5 της Ε.Ε.
Η Κομισιόν πήρε μία απόφαση που απαγόρευε τα μέτρα αυτά 

θεωρώντας ότι οι προϋποθέσεις ς του άρθρου 95 , παράγραφος 5 δεν 
πληρούνταν. Στη συνέχεια η περιφέρεια του Ομπερόστεριχ ανέλαβε 
δράση για να ακυρώσει αυτή την αρνητική απόφαση της Κομισιόν.
Σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο υπερθεμάτισε στην απόφαση της 
Κομισιόν, αλλά τελικά εξαιτίας νομικών ελιγμών το κρατίδιο του 
Ομπερόστεριχ διατήρησε τις απαγορεύσεις 
Συμπτωματικά το δικαστήριο έκρινε ότι το κρατίδιο του Ομπερόστεριχ 

έχει το νόμιμο δικαίωμα να αρνηθεί την απόφαση παρόλο που η 
απόφαση απευθύνεται στην Αυστρία, διότι ήταν η νομοθεσία του 
κρατιδίου που κρινόταν.
Στην Ελλάδα και οι 54 νομαρχίες και μέσω αυτών όλη η χώρα 
ανακηρύχθηκαν «ελεύθερες από μεταλλαγμένα». Η Ελλάδα διατήρησε 
τις απαγορεύσεις βασιζόμενη στο άρθρο 16 της Οδηγίας 90/220 και 
εναντίον του Γ.Τ. καλαμποκιού ΜΟΝ81Θ με βάση το άρθρο 23 της 
Οδηγίας 18/2001.
Παρά τις πειραματικές δοκιμές Γ.Τ. καλλιεργειών (δύο από αυτές 
έγιναν και στο Ν. Λάρισας με την άδεια του τότε νομάρχη Γιάννη 
Φλώρου σε Γ.Τ. βαμβάκι και καλαμπόκι) σε 19 αγρούς μέσα σε 4 χρόνια 
από το 1996 μέχρι το 1999, τα χωράφια των Ελλήνων αγροτών 
παρέμειναν ελεύθερα από Γ. Τ. Ο. Η Ελλάδα επίσης εξέδωσε 
απαγορευτικές διατάξεις για την εισαγωγή Γ. Τ. χρησιμοποιώντας εθνική 
νομοθεσία ασφάλειας -παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν της άσκησε 
πιέσεις για να άρει τις απαγορεύσεις-και περιόρισε τις εισαγωγές από 
νέες ποικιλίες πολλαπλασιαστικού υλικού.
Ο Π.Ο.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία 6 χώρες (η 
Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το 
Λουξεμβούργο) που εφάρμοσαν εθνικές απαγορεύσεις για τα Γ.Τ., έχουν 
παραβιάσει τους νόμους του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου. Το 2005 
οι Ευρωπαίοι υπουργοί περιβάλλοντος ψήφισαν να επιτραπεί στα κράτη- 
μέλη να διατηρήσουν τις εθνικές απαγορεύσεις για τα Γ.Τ. 
απορρίπτοντας την πρόταση της Κομισιόν που ζητούσε άρση των 
απαγορεύσεων.
Πάντως ο Π.Ο.Ε. στις τελευταίες του ανακοινώσεις ασκεί έντονη 
κριτική στην Ελλάδα για τις απαγορεύσεις στα Γ.Τ. Οι ΗΠΑ από την 
άλλη μεριά παίρνοντας τη σκυτάλη από τον ΠΟΕ, αναμένεται να 
ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην Κομισιόν για να ακυρωθούν 
οι απαγορεύσεις για τα Γ.Τ. της Ελλάδας και της Αυστρίας (που 
αφορούν όλη τη χώρα) αλλά και του Λουξεμβούργου, της Ιταλίας, της 
Γαλλίας, της Γερμανίας και του Βέλγιου (που έχουν μερικές 
απαγορεύσεις σε περιοχές).
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7.2 ΠΩΣ Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΑΑΕΙ ΜΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Τ. 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΟΝ810
Η Ουγγαρία κατάφερε να επιβάλλει ένα εθνικό σχέδιο απαγόρευσης στο 

Γ.Τ. καλαμπόκι ΜΟΝ810 βασιζόμενη στο άρθρο 23(1) της Οδηγίας 
2001/18/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Μαρτίου του 2001 που αναφέρονται στην σκόπιμη απελευθέρωση 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον.
Το άρθρο αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων πως αν υπάρχει μία επιπρόσθετη 

ή νέα πληροφορία για ένα γενετικά τροποποιημένο προϊόν και το κράτος 
- μέλος θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής έρευνα της διαχείρισης κινδύνου 
αυτού του Γ.Τ. προϊόντος για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, τότε 
το κράτος -μέλος μπορεί προληπτικά να βάλει περιορισμούς ή να 
απαγορεύσει την πώληση αυτού του Γ.Τ. προϊόντος στην περιοχή του.
Το άρθρο αυτό αναφέρει ακόμη ότι το κράτος -μέλος έχει υποχρέωση να 
ενημερώσει την Κομισιόν και τα άλλα κράτη-μέλη για τις ενέργειές του 
και παράλληλα να παρουσιάσει έκθεση για τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους από τη χρήση του Γ.Τ. προϊόντος για το οποίο έθεσε 
περιορισμούς στη χρήση ή την πώλησή του.
Η Εθνική Αρχή Τεχνολογίας Γονιδίων της Ουγγαρίας αποφάνηκε ότι 

στην περίπτωση της χρήσης του Γ.Τ. καλαμποκιού ΜΟΝ81Θ τα κριτήρια 
του Άρθρου 23(1) της Οδηγίας 2001/18/Ε.Ε πληρούνται και αιτιολογούν 
την απαγόρευσή του.

7.3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΗΚΕ ΝΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙ ΟΑΟ ΤΟ ΝΗΣΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΌ Γ.Τ.Ο
Καθώς η Κύπρος αναζητά ιδέες για το πώς θα διαμορφώσει την πολιτική 
της για τα Γ.Τ., αξίζει να επικεντρώσουμε σε πολιτικές από άλλες χώρες 
ιδιαίτερα εκείνες που μοιάζουν με την Κύπρο όπως για παράδειγμα. Η 
Μάλτα είναι αρκετά μικρότερη από την Κύπρο και αποτελείται από ένα 
αρχιπέλαγος από 7 νησιά, από τα οποία μόνο τα 3 κατοικούνται. Η 
Μάλτα όπως και η Κύπρος εντάχθηκε πρόσφατα στην Ε.Ε. Πρόκειται για 
ένα αναπτυσσόμενο έθνος που στηρίζεται στον τουρισμό και τη ναυτιλία. 
Το περιβάλλον το οποίο αγνοούσαν για πολλά χρόνια οι κάτοικοι της 
Μάλτας δείχνει πλέον να ενδιαφέρει πολύ περισσότερο του κατοίκους 
ενώ υπάρχουν 1000 μέλη Μ. ΚΥ. Οργανώσεων, -πολύ περισσότερα από 
την Κύπρο- που δηλώνουν αρκετά ευαισθητοποιημένοι για 
περιβαλλοντικά ζητήματα.
Επτά Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Μάλτας, ένωσαν τις 
δραστηριότητές τους και απαίτησαν να παραμείνει η χώρα
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Ελεύθερη από Γ.Τ. Ο. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα υποστηρίζει τις θέσεις 
τους. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομοθεσία στη Μάλτα σχετική με 
τα Γ.Τ. (παρά μόνον οι ισχύουσες Οδηγίες της Ε.Ε.) εντούτοις η 
παρουσία ισχυρού οικολογικού λόμπυ στη χώρα και το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον των πολιτών για το περιβάλλον, ήταν αρκετά για να πείσουν 
την κυβέρνηση ότι είναι αναγκαία μία μελέτη γι τις επιπτώσεις των Γ.Τ. 
αλλά και μία σχετική νομοθεσία που θα τα ρυθμίζει. Η μελέτη πρότεινε 
τη δημιουργία μίας επιτροπής για την Βιοασφάλεια. Αυτή η Επιτροπή 
συστήθηκε το 2002 με σκοπό να παρέχει μία ενιαία προσέγγιση σε 
θέματα βιοασφάλειας , που σχετίζονται με την χρήση και την 
απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. καθώς και τη θέση των Γ.Τ. προϊόντων στην 
αγορά. Κύρια δραστηριότητα της Επιτροπής είναι να συμβουλεύει την 
κυβερνητική αρχή για το περιβάλλον και τον υπουργό Γεωργίας για τις 
επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο. Η Επιτροπή λαμβάνει αντίγραφα από κάθε 
εφαρμογή Γ.Τ. και εξετάζει κάθε υπόθεση χωριστά και στη συνέχεια 
ενημερώνει την κυβερβητική αρχή για το περιβάλλον. Στη συνέχεια η 
Επιτροπή για την Βιοασφάλεια της Μάλτας στέλνει τα αποτελέσματα 
των ερευνών της για τις ξεχωριστές περιπτώσεις-εφαρμογές των Γ.Τ. 
στην Κομισιόν.
Η Κύπρος θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα αυτό της 
Μάλτας συστήνοντας μία επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες στη 
Μοριακή Βιοτεχνολογία, τη Βιοχημεία και τον περιβαλλοντικό 
σχεδίασμά, που θα εξετάζει τα ζητήματα των Γ.Τ.Ο.

8 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ

«Σε αυτά τα ζητήματα η μόνη βεβαιότητα είναι ότι τίποτε δεν είναι 
βέβαιο!». Pliny the Elder, Ρωμαίος φιλόσοφος...
Το παραπάνω παράδοξο είναι ηλικίας 2000 ετών αλλά παραμένει 
επίκαιρο στην εποχή αυτή της αβεβαιότητας που ζούμε. Βρίσκει επίσης 
εφαρμογή στους Γ.Τ.Ο. όπου οι αβεβαιότητες είναι πολλές. Οι 
αβεβαιότητες αυτές παρατίθενται παρακάτω και κλείνουν με μία 
προειδοποίηση. Ίσωε είναι καλύτερα να είσαι ασφαλής από τα να 
λυπάσαι εκ των υστέρων.
Στην επιστήμη, την ηθική και την εικόνα των Γ.Τ.Ο. :

• Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί δεν προέρχονται από τη 
φύση

• Η Γενετική Μηχανική είναι επιστήμη αλλά το μάτισμα και η 
συρραφή γονιδίων είναι μία ανοργάνωτη και με αρκετή δόση 
αβεβαιότητας διαδικασία!

• Τα Γ.Τ. μπορεί να δώσουν ένα τέλος στην παγκόσμια πείνα, αλλά 
ίσως η δικαιότερη διανομή της γης και των αποθεμάτων και η 
αλλαγή πολιτικής να είναι αρκετά για να πετύχουν αυτό το στόχο.
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• Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι αντίθετοι με τους Γ.Τ.Ο., 
εντούτοις οι πρωταγωνιστές των Γ.Τ. ισχυρίζονται ότι αυτό 
οφείλεται σε έλλειψη πληροφόρησης

• Οι ΗΠΑ προωθούν τα Γ.Τ., πιθανώς κάτω από την επιρροή και την 
πίεση που ασκούν οι πολυεθνικές όπως η Genentech, η Monsanto 
και η Bayer.

• Η Μονσάντο έχει γίνει επιθετική στην εμπορική εκμετάλλευση 
των προϊόντων της και καταδιώκει κάθε περίπτωση εκμετάλλευσης 
της πνευματικής της ιδιοκτησίας, αλλά μία τέτοια στάση είναι 
συνήθης στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Για τις επιδράσεις των Γ.Τ.Ο. :
• Οι Γ.Τ.Ο. φαίνεται ότι έχουν επιπτώσεις στην υγεία, αλλά η 

επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη
• Δεν διαθέτουμε επαρκή γνώση για τα Γ.Τ., παρότι οι τα 

δημιουργούμε εδώ και δεκαετίες και οι γεωργοί καλλιεργούν τους 
σπόρους του Γ.Τ. πολλαπλασιαστικού υλικού για πάνω από δέκα 
χρόνια.

• Τα γενετικά τροποποιημένα γονίδια μπορεί να απορροφώνται από 
τα βακτήρια στο ανθρώπινο έντερο, αλλά δεν υπάρχουν μέχρι 
σήμερα αποδείξεις και στοιχεία ότι αυτό μπορεί να έχει βλαπτικές 
συνέπειες για την υγεία.

• Αναπτύσσοντας Γ.Τ. καλλιέργειες, γενικά μπορεί να προκληθούν 
αρνητικές επιδράσεις στην άγρια φύση (χλωρίδα και πανίδα)

• Με τη μία φορά που θα αναπτυχθούν στο χωράφι Γ.Τ. 
καλλιέργειες είναι πιθανό να ξεκληριστούν είδη που

• δημιουργήθηκαν από τη φυσική επιλογή και πλέον η βιολογική 
γεωργία στο συγκεκριμένο αγρό είναι αδύνατη.
Περί διαδομένων εφαρμογών

• Μη εξελιγμένα Γ.Τ. προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα 
φάση στα σούπερμαρκετς αλλά είναι πολύ πιθανό σιρόπι ή άμυλο 
καλαμποκιού ή λυκιθίνη σόγιας που περιέχονται σε ένα προϊόν να 
έχουν παραχθεί με τη χρήση Γ. Τ. Ο. Βαμβακερά ενδύματα έχουν 
παραχθεί από Γ.Τ. βαμβάκι εδώ και χρόνια.

• Γ.Τ. καλλιέργειες έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη σε περιορισμένη 
κλίμακα-με εξαίρεση την Ισπανία όπου τα βρίσκουμε σε ευρύτερη 
κλίμακα- ωστόσο τα εδάφη σε όλη την Ευρώπη μπορεί να έχουν 
μολυνθεί με Γ.Τ.Ο.

• Η Ε.Ε. έχει πολύ σκληρότερη θέση από ότι οι ΗΠΑ στο να 
επιτρέπει Γ.Τ. φυτά ή τρόφιμα, αλλά αυτή η θέση μπορεί να 
παραβιάζει τους κανόνες του Π.Ο.Ε. με τον οποίο έχει έρθει 
πρόσφατα σε συμφωνία.
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• Ο Π.Ο.Ε. έχει κινηθεί δικαστικά εναντίον ενός αριθμού κρατών 
της Ε.Ε. που έχουν εκδώσει απαγορεύσεις για τα Γ.Τ. και η 
Κομισιόν έχει επίσης προσπαθήσει να άρει αυτές τις 
απαγορεύσεις, ίσως όμως τα δικαιώματα των καταναλωτών να 
μπορούν να υπερβούν οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία.

• Υπάρχουν μέχρι σήμερα λίγες αποδείξεις για να αποφανθεί 
κάποιος ότι οι Γ.Τ. είναι επιζήμιες για το περιβάλλον ή τον 
άνθρωπο. Αλλά οι αρχές της προφύλαξης αξιώνουν ότι αν κάτι δεν 
μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι αβλαβές τότε να υπάρχει φροντίδα 
ωσάν να θεωρείται επιζήμιο.

9. Γενική σύνοψη για την Κύπρο
Καλύτερα ασφαλής παρά λυπημένος. Η ανάγκη για μέτρα 

προφύλαξης στην Κύπρο αλλά επίσης και για επιστημονική θεώρηση 
και ισχυρή νομική επιχειρηματολογία για να θωρακίσει τη θέση της.

Προς το παρόν η Κύπρος δεν έχει λάβει τελική θέση για τα Γ.Τ. παρότι 
καταβάλει προσπάθειες για να κηρυχθεί ελεύθερη από Γ.Τ.Ο., χωρίς 
ακόμη να έχει αποδείξει τη νομική και επιστημονική της θέση . Δεν 
υπάρχει εθνικό «μορατόριουμ» (παρότι μερικές περιοχές ή πόλεις έχουν 
αυτοανακηρυχθεί ελεύθερες από Γ.Τ.) αλλά δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι 
τώρα αν αυτή η ανακήρυξη έχει τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων 
μερών όπως οι αγρότες ή έχει στηριχθεί σε μία απλή δήλωση των 
τοπικών αρχών. Η Κύπρος δεν έχει εξειδικευμένη νομοθεσία για τα Γ.Τ. 
εκτός από την ισχύουσα στην Ε.Ε. Παρόλα αυτά δεν επιτρέπει Γ.Τ.Ο. σε 
είδη που μπορεί να σχετίζονται με ενδημικά είδη και είναι η πρώτη χώρα 
της Ε.Ε. που θέσπισε ότι δεν μπορεί σε περιοχές Natura 2000 να 
υπάρχουν Γ.Τ.Ο. (το νέο μέλος της Ε.Ε. η Βουλγαρία έχει λάβει 
παρόμοια πρόνοια με τη θέσπιση ακτίνας ασφαλείας 30 χιλιομέτρων!)
Η επίσημη θέση που με γενναιότητα έχουν πάρει οι Κύπριοι υπουργοί 
στις διάφορες συζητήσεις στους κόλπους της Ε.Ε. είναι επιφυλακτικά 
εναντίον των Γ.Τ.Ο. Στις συζητήσεις του ΕυρωΠαίκού Συμβουλίου τα 
έτη 2005 -2006 η Κύπρος πήρε την εξής θέση:
«Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη και το 
μικρό μέγεθος της χώρας μας. Η ασφαλής συνύπαρξη των Γ.Τ. και των 
συμβατικών - οργανικών καλλιεργειών σε ένα νησί με τέτοια μικρή 
έκταση είναι πρακτικά αδύνατη. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη 
σημαντικά δεδομένα όπως η αναπτυγμένη βιοποικιλότητα και ο μικρός
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και κατακερματισμένος κλήρος που έχουν ως αποτέλεσμα η όποια 
προσπάθεια για καθορισμό ζωνών καλλιέργειας με γ.τ ή με συμβατικές 
μεθόδους να μοιάζει με θεωρητική άσκηση επί χάρτου.»
Η Κύπρος είναι μέλος του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη 
Βιοασφάλεια και το έχει επικυρώσει. Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης 
λοιπόν, με βάση και την Αρχή 15 της Συνθήκης του Ρίο για το 
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, επισημαίνει ότι βασικό της 
αντικείμενο είναι να συνεισφέρει σε ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας στο 
θέμα της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των επιπτώσεων στην 
ανθρώπινη υγεία από τη χρήση Γ.Τ.Ο.
Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης το οποίο αναπτύχθηκε πέρα από τη 

Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα του Ρίο το 1992, επικρίθηκε ως αρκετά 
γραφειοκρατικό, αλλά αποδείχτηκε χρήσιμο για πολλούς.

Το πρωτόκολλο της Καρθαγένης δεν είναι ασφαλώς ένα ισχυρό 
τεκμήριο για την Κύπρο για να εκδώσει απαγορευτικά μέτρα για τα Γ.Τ., 
τουλάχιστο όχι περισσότερο ισχυρό από μία δικαστική απόφαση. Ωστόσο 
είναι μία χρήσιμη διεθνής συμφωνία την οποία μπορεί να επικαλεστεί η 
Κύπρος αν επιβάλλει ένα μορατόριουμ στα Γ. Τ. και εφόσον το 
μορατόριουμ αυτό τεκμηριωθεί στην Κομισιόν ή σε άλλους οργανισμούς. 
Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να εξετασθεί η 

επιβολή ενός τέτοιου μορατόριουμ είναι οι εξής:
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις και αρκετές από αυτές αρκετά 
εμπεριστατωμένες, που μας καταδεικνύουν ότι οι Γ.Τ.Ο. είναι πράγματι 
βλαπτικοί για την υγεία των ζώων, των ανθρώπων και για το 
περιβάλλον. Αλλά τα Γ.Τ. βρίσκονται ήδη στα ράφια των Σ/Μ και είναι 
πολύ λίγα αυτά που μπορεί να κάνει κάποιος γΓαυτό, πέρα από το να 
απαιτήσει ο καταναλωτής να υπάρχει σήμανση αυτών των προϊόντων, 
ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να αποφασίσει ο ίδιος.
Αν επιτρέψουμε στον ΠΟΕ να επιβάλλει τη θέλησή του ή αν αφήσουμε 
την Κομισιόν να άρει τα απαγορευτικά μέτρα, αυτό έρχεται σε 
σύγκρουση με το διακίωμα της με το διακίωμα της επιλογής. Με το να 
μη λέμε στους καταναλωτές τι βάζουν στο πιάτο τους ή στο στόμα τους 
(όπως συμβαίνει με την περίπτωση των ΗΠΑ) δείχνει εντελώς ανέντιμο, 
τουλάχιστο για πολλούς από εμάς στην Ε.Ε.
Οι υποστηριχτές της Βιοτεχνολογίας έχουν διατυπώσει την άποψη ότι τα 
Γ. Τ. είναι το μέλλον και όσοι αντιτίθενται είναι αδαείς ή ακόμη 
χειρότερα παρανοϊκοί (παρά το γεγονός ότι αρκετές ενδείξεις μας λένε 
ότι δεν είναι). Πάρα ταύτα κανένας ειδικός στα Γ.Τ. δεν πρότεινε μέχρι 
τώρα ευθέως οι κυβερνήσεις και οι καταναλωτές να μην έχουν το 
δικαίωμα να επιλέγουν αυτό που θέλουν στα χωράφια τους, στα ράφια 
των Σ/Μ ή στο πιάτο τους.

9.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Το πρώτο πράγμα πάντως που θα πρέπει να διασφαλίσει η Κύπρος είναι 
ότι δεν θα αναπτυχθούν Γ.Τ. καλλιέργειες στη χώρα. Η Κύπρος δεν τα 
χρειάζεται, οι παραδοσιακές ποικιλίες μέχρι σήμερα είναι αποδοτικές 
(ιδιαίτερα η κυπριακή πατάτα) και τα ρίσκα είναι πολύ μεγάλα για όλους 
και φυσικά και για τους αγρότες που θα χρησιμοποιούσαν Γ.Τ. σπόρους. 
Αν ποτέ το μικρό αυτό νησί μπει στη λίστα των χωρών που 

χρησιμοποιούν Γ.Τ.Ο. τότε είναι πολύ εύκολο να υπάρξει επιμόλυνση, 
δεν υπάρχουν όρια ασφαλείας, Οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι 
μπορούν να μεταφερθούν με τον αέρα, τα πουλιά, τα έντομα και όλο το 
νησί στο τέλος να έχει μολυνθεί από Γ.Τ.Ο.
Πέρα από τους λόγους υγείας όμως και προστασίας του περιβάλλοντος 
υπάρχουν και σημαντικοί οικονομικοί λόγοι για τους οποίους η Κύπρος 
δεν θα πρέπει να επιτρέψει την καλλιέργεια Γ.Τ. όπως:

• Ο μέσος κλήρος στην Κύπρο είναι μικρός άρα η εκτατική ή 
βιομηχανοποιημένη γεωργία είναι εκ των πραγμάτων 
καταδικασμένη να αποτύχει αφού δεν μπορούν να δημιουργηθούν 
συνθήκες οικονομίας κλίμακας. Άρα η στόχευση των Κυπριακών 
αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να είναι η υψηλή προστιθέμενη 
αξία και αυτή επιτυγχάνεται μέσω της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της οργανικής και όπου είναι δυνατό της βιολογικής γεωργίας. 
Είναι σαφές ότι ο σχεδιασμός για Γ.Τ. καλλιέργειες απευθύνεται 
κυρίως σε χώρες του τρίτου κόσμου και ασφαλώς ο Κύπριος 
αγρότης δεν θα ανταγωνιστεί τον Αφρικανό ή τον Ινδό συνάδελφό 
του με το 1 δολάριο μεροκάματο...

• Παράλληλα για τον τουρισμό της χώρας η ύπαρξη παραδοσιακών 
αγροτικών προϊόντων (σύνδεση τουριστικού με αγροδιατροφικό 
προϊόν) είναι ένα πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα και όπως 
έχουμε επισημάνει όπου μπαίνουν Γ.Τ.Ο εξαφανίζονται οι 
παραδοσιακές ποικιλίες

• Το οικονομικό πλήγμα θα είναι μεγάλο για τους Κύπριους αγρότες 
αν εθιστούν όπως συνέβη με τους Ινδούς στις γενετικά 
τροποποιημένες ποικιλίες αφού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το 
βιομηχανικό μοντέλο γεωργίας που ακολουθήθηκε στις χώρες 
αυτές ελάχιστα βοήθησε τους αγρότες αλλά πολύ τις πολυεθνικές 
των Γ.Τ. σπόρων.

Μέχρι να υπάρξουν πραγματικές και συγκεκριμένες αποδείξεις 
που να δείχνουν ότι οι Γ .Τ. σπόροι είναι ασφαλείς και 
περισσότερο αποδοτικοί από τις παραδοσιακούς ποικιλίες, οι 
κυβερνήσεις θα πρέπει να εισηγούνται μορατόριουμ και 
απαγόρευση εισαγωγής στους Γ. Τ. σπόρους και να απαγορεύουν 
προσωρινά τη χρήση τους.
Από μία πλευρά η απόφαση για τα Γ.Τ. μπορεί να αντιστραφεί στο 
μέλλον. Αλλά στην παρούσα φάση είναι αδικαιολόγητο να επιτραπεί
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η χρήση Γ.Τ.Ο. εφόσον τα εν δυνάμει ρίσκα δείχνουν να υπερβαίνουν 
τα κέρδη και εφόσον υπάρχει μία ισχυρή αντίθση για την εισαγωγή 
και χρησιμοποίησή τους.
Εντούτοις, ακολουθώντας την περίπτωση της δικαστικής διένεξης της 
Αυστρίας με τις εθνικές απαγορεύσεις στο Γ.Τ. καλαμπόκι, φαίνεται 
ότι μία εθνική απαγόρευση στις Γ.Τ. καλλιέργειες δεν είναι νομικά 
εφικτή εκτός και αν θωρακιστεί με επιστημονική τεκμηρίωση όπως 
συνέβη με την περίπτωση της Ουγγαρίας. Γίνεται ακόμη κατανοητό 
ότι είναι πιο εύκολο να υπάρξουν τοπικές απαγορεύσεις για μια 
περιοχή και προτιμότερο να αναμιχτούν ινστιτούτα αντί των 
κυβερνήσεων.
Συμπερασματικά μία γενική απαγόρευση που θα καλύπτει όλους τους 
Γ. Τ. Ο δεν είναι εφικτή. Κάθε Γ.Τ. προϊόν ή σπόρος που θα παίρνει 
έγκριση από την Ε.Ε. θα πρέπει να εξετάζεται χωριστά για τις 
ιδιότητές του (από εδώ και στο εξής χάριν της επιτυχίας της 
Ουγγαρίας στο να απαγορεύσει το Γ.Τ. καλαμπόκι ΜΟΝ81Θ)
Συνεπώς η Κύπρος χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα της Αυστρίας 
και της Ουγγαρίας, χρειάζεται να ξεκινήσει τις δικές της έρευνες για 
να προσδιορίσει σε επιστημονική βάση τους συγκεκριμένους 
κινδύνους ώστε να υπερασπιστεί νομικά τις όποιες απαγορεύσεις θα 
εφαρμόσει.
Η πρόσφατη άρνηση (Οκτώβριος 2007), στο να συμπεριληφθεί ο 

σπόρος γενετικά τροποποιημένης πατάτας στον εθνικό κατάλογο των 
σπόρων πατάτας φαίνεται να είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης από τη 
στιγμή που υπάρχουν σοβαροί λόγοι για την προστασία της 
«κυπριακής πατάτας» και την αγοραστική της αξία.

10. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Οπως είδαμε υπάρχουν τρεις οδοί μέσα από τους οποίους εν δυνάμει 
κίνδυνοι από τα Γ.Τ. μπορούν να μας επηρεάσουν:
Παρασκευάζοντας τρόφιμα που περιέχουν Γ.Τ.Ο., με κτηνοτροφή που 
δίνεται στα ζώα και περιέχει Γ.Τ.Ο. και καλλιεργώντας Γ.Τ. 
καλλιέργειες. Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαν να διατυπωθούν 
οι παρακάτω συστάσεις:
1. Στο ερώτημα για τις καλλιέργειες ή τους σπόρους η Κυπριακή 

κυβέρνηση δεν πρέπει να επιτρέψει την εισαγωγή Γ.Τ. σπόρων ή 
την καλλιέργεια Γ.Τ., ή τη χρήση Γ.Τ.Ο στην παρασκευή 
τροφίμων ή την δοκιμή ή την χρήση μεταλλαγμένων μέσα από 
τοπικές εργαστηριακές έρευνες, μέχρι ένα χρονικό διάστημα που 
απαιτείται ωσότου οι Terra Cypria και η Eaona Foundation τα 
καταφέρουν στο υπερασπιστικό τους έργο για την ανακήρυξη της 
Κύπρου ως ελεύθερης από μεταλλαγμένα.
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2. Στο ερώτημα για τα τρόφιμα που περιέχουν Γ.Τ.Ο. η Terra Cypria 
και η θα πρέπει να υπερασπιστούν το δικαίωμα
των καταναλωτών για επιλογή απαιτώντας μία ευανάγνωστη 
σήμανση και χωριστά ράφια για τα προϊόντα αυτά.

3. Στο ερώτημα για τις ζωοτροφές οι δύο Οργανώσεις θα πρέπει να 
ζητήσουν από την Κυβέρνηση να παρακολουθεί τις τρέχουσες 
συζητήσεις στην Ευρώπη και να μη διευκολύνει τους 
υφιστάμενους ελέγχους μέσα από το τέχνασμα της καθολικής 
απαίτησης των πολιτών.
Επιπρόσθετα οι δύο Οργανώσεις θα πρέπει να αναδείξουν τα 
παρακάτω μέτρα :

4. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να αντιτίθεται στα Γ.Τ. σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιχειρηματολογεί υπέρ μιας 
ανεξάρτητης αποτίμησης των Γ.Τ.Ο. πέρα και πάνω από τις 
πληροφορίες που παρέχουν οι κατασκευαστές τους. Από την 
άλλη σε ένα πιο οικείο επίπεδο θα πρέπει να συνεργαστεί με τις 
Ενώσεις Καταναλωτών και με τις διάφορες Μ.ΚΥ.Ο. για να 
αποφασίσουν την πολιτική για τα Γ.Τ., συμπεριλαμβάνοντας και 
την Επιτροπή για τη Βιοασφάλεια της Μάλτας.

5. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναθέσει μία επιστημονική έρευνα που 
θα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις από την απελευθέρωση των 
Γ.Τ.Ο. στα τοπικά είδη.

6. Όλες οι επίσημες διευθύνσεις των οποίων το αντικείμενο 
σχετίζεται με τους Γ.Τ.Ο θα πρέπει να τους υποδειχθεί με όλες τις 
λεπτομέρειες για τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με την 
υπόθεση των Γ.Τ.Ο., ώστε να υπάρχει μία ενιαία στάση στις 
συναντήσεις των βρυξελλών.

7. Δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένου και αυτού της επιλογής) θα 
πρέπει τα Γ.Τ. τρόφιμα να τοποθετούνται σε διαφορετικά ράφια 
και επιπρόσθετα να έχουν ευανάγνωστη σήμανση. Ωστόσο η 
σήμανση από μόνη της δεν είναι αρκετή Πολυάσχολοι ή 
ηλικιωμένοι ή χαμηλού επιπέδου καταναλωτές δεν θα πρέπει να 
περιμένουμε ότι είναι σε θέση να διαβάζουν όλες τις λεπτομέρειες 
για κάθε προϊόν και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η διάθεσή τους 
σε χωριστά ράφια. Αν στο τέλος αυτό δεν επιτευχθεί με τη 
θέσπιση ενός καταλόγου που τώρα συζητείται στο κοινοβούλιο 
μέσα και τρόποι θα πρέπει ν α εξαντληθούν για την επίτευξη 
εθελοντικών συμφωνιών με τα Σ/Μ (βλέπε το παράδειγμα της 
Carrefour στη Γαλλία).

8. Ο αριθμός των υποθέσεων διατροφικών αλλεργιών θα πρέπει να 
εντοπιστεί. Αυτή η έρευνα, εντωμεταξύ θα μπορούσε να
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σταματήσει τις δοκιμαστικές καλλιέργειες Γ.Τ. ή ακόμη και τα 
επιδημιολογικά τεστ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στην 
περίπτωση των τεστ στα χωράφια αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν την απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον, 
κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε αν το μορατόριουμ τεθεί σε 
ισχύ.

9. Στην περίπτωση των επιδημιολογικών τεστ σε ανθρώπους ή ζώα 
αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένα θέματα με τρόφιμα 
που περιέχουν Γ.Τ.Ο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η επισκόπηση δύο ζητήματα αξίζει να 
τονιστούν

1. Ο Κύπριος υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος να ανακοινώσει ότι η Κυβέρνηση θα αναλάβει 
την διεξαγωγή μίας επιστημονικής έρευνας για αν υποστηρίξει 
τη θέση της για τους Γ.Τ.Ο.

2. Η Κομισιόν θα εκδώσει μία απόφαση στη βάση της Πολωνικής 
νομοθεσίας για τα Γ.Τ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ 1 : Εισαγωγή στη Γενετικής Μηχανική
Μία παρουσίαση για τους Γ.Τ.Ο. : Η παραβολή του Thomas Midgley

To 1921, ένας λαμπρός νέος επιστήμονας της Τζένεραλ Μότορς, ο 
Τόμας Μίντλεϊ, συνειδητοποίησε ότι ο τετρααιθυλικός μόλυβδος ή TEL, 
όπως έγινε έκτοτε γνωστός, ένα οργανομεταλλικό συνθετικό που μπορεί 
να λειτουργήσει ως ένα πολύ αποτελεσματικό βελτιωτικό ανάφλεξης για 
τα καύσιμα του κινητήρα. Η TEL αυξάνει την απόδοση των οκτανίων της 
βενζίνης, προστατεύει τον κινητήρα από τις παρααναφλέξεις .
Κοντολογίς το TEL ήταν θεόσταλτο και ο Τόμας Μίντλεϊ ανακηρύχθηκε 
ιδιοφυία. Ο ίδιος ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας καθώς βοήθησε στην 
ανάπτυξη των τετραχλωροφθορανθράκων (τα CFCs) που 
αντικατέστησαν τα τοξικά και εκρηκτικά φρέον που χρησιμοποιούνταν 
στα ψυγεία. Και για αρκετά χρόνια τα δημιουργήματά του φρόντιζαν και 
για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον.
Σήμερα γνωρίζουμε καλύτερα. Ο μόλυβδος έχει εξοβελιστεί από τη 
βενζίνη και τα CFCs ευθύνονται για την τρύπα του όζοντος. Οι δύο 
διάσημες εφευρέσεις του Μίντλεϊ φαίνεται ότι έκαναν τόση ζημιά στο 
περιβάλλον όση και ευεργεσία. Ο Τόμας Μίντλεϊ σκοτώθηκε από τη 
χρήση μίας από τις εφευρέσεις του! Ένα καλοδουλεμένο σύστημα με 
τροχαλίες που εφάρμοσε στο κρεβάτι για να τον βοηθά από τότε που 
απέκτησε πολιομυελίτιδα τον στραγγάλισε...
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Την εποχή που παρουσιαζόταν τα CFCs και το πετρέλαιο με μόλυβδο, 
ήταν προφανώς επιτεύγματα σε σχέση με το τι υπήρχε εκείνη την 
περίοδο. Ανεξάρτητα αν ο Τόμας Μίντλεϊ γνώριζε ή όχι για τις 
αρνητικές επιπτώσεις των δημιουργημάτων του είχε αρκετές φορές 
κοντραριστεί με όσους είχαν αντίθετη άποψη. Ορισμένοι άνθρωποι 
γνώριζαν ότι ο μόλυβδος ήταν δηλητηριώδης και αρκετοί υποστήριζαν 
ότι το TEL θα αποδειχθεί επιζήμιο για το περιβάλλον. Αν ο Τόμας 
Μίντλει, φρόντισε οι άνθρωποι που δούλευαν για αυτόν να κρύψουν τα 
αληθινά στοιχεία ή αν όχι δεν είναι γνωστό. Εκείνο που είναι γνωστό 
είναι ότι έγιναν πολλά λεφτά από το TEL...
Με κάποιο τρόπο η διαμάχη για τα Γ.Τ. και για την καλλιέργεια και τη 

χρήση τους στα τρόφιμα, μας φέρνει στο μυαλό ταις μεγάλες εφευρέσεις 
του Τόμας Μίντλεϊ .Όπως τα CFCS και το μόλυβδο στη βανζίνη, οι Γ.Τ. 
καλλιέργειες μπορεί θεωρητικά να εμφανίζονται ως σπουδαία 
ανακάλυψη, οι εταιρείες που παράγουν τα Γ.Τ. σίγουρα αυτό 
ισχυρίζονται- αλλά, οι αβεβαιότητες είναι πολλές, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, τους αγρότες και τους ανήσυχους πολίτες σε όλο τον κόσμο 
που διαδηλώνουν ενάντια στην καλλιέργεια των Γ.Τ. και τη χρήση τους 
στην παραγωγή τροφίμων.
Τα τελευταία χρόνια όσοι αντιτίθενται στα Γ.Τ. έχουν ένα νέο όπλο στα 

χέρια τους. Η Κομισιόν υιοθέτησε ένα μήνυμα που βασίζεται στην Αρχή 
της Προφύλαξης ως «μία βάση για δράση όπου οι επιστήμονες 
αδυνατούν να δώσουν μία καθαρή απάντηση». Μία διεθνής συνθήκη της 
κομισιόν ένα χρόνο αργότερα σημειώνει ότι «πολιτική της Ε..Ε. για το 
περιβάλλον είναι να προωθήσει σε ένα υψηλό επίπεδο της προστασία του 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των καταστάσεων σε διάφορες 
περιοχές της Ένωσης . Η πολιτική αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην 
αρχή της Προφύλαξης και στις αρχές οι οποίες υποστηρίζουν την ανάγκη 
ανάληψης δράσης , καθώς η περιβαλλοντική καταστροφή ως 
προτεραιότητα θα πρέπει να επιδιορθώνεται στην πηγή και ο μολύνων να 
πληρώνει. (Σ.Σ. ο Έλληνας επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας 
έχει κάνει καλή δουλειά στον τομέα αυτό).
Η Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (όπως και ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) προτιμούν μία αρχή η οποία 
αποκαλείται «υπαρκτή ισοτιμία» και η οποία αναφέρει ότι ένα νέο προϊόν 
το οποίο έχει την ίδια χρησιμότητα με ένα γνωστό προϊόν και τα ίδια 
επιλεκτικά χαρακτηριστικά τότε θα πρέπει να θεωρείται ως ισότιμο και 
εξ αυτού ασφαλές όπως το πρωτότυπο. Αυτή η αρχή έχει δεχτεί μεγάλη 
κριτική , κυρίως από εκείνους που υποστηρίζουν ότι είναι 
«αντιεπιστημονική». Μία εργασία [ου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Nature το 1999 επισημαίνει ότι «η αρχή της υπαρκτής ισοτιμίας είναι 
ψευδοεπιστημονική γιατί είναι μία εμπορική και πολιτική απόφαση.
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Είναι επίσης αντί-επιστημονική διότι δημιουργήθηκε για να αιτιολογήσει 
την απουσία βιοχημικών και τοξικών τεστ.»
Το σημαντικό σημείο για να θυμάται κανείς είναι ότι η αρχή της 

υπαρκτής ισοτιμίας δεν θα πρέπει ποτέ να είναι ένα υποκατάστατο για τα 
τεστ ασφάλειας αλλά μία αρχή που μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 
για τους επιστήμονες...

Εξέλιξη και μετάλλαξη : Η θεωρία του Δαρβίνου
Από τον Δαρβίνο και εντεύθεν , ο μηχανισμός με τον οποίο οι 

οργανισμοί εξελίσσονται έγινε γνωστός και μελετήθηκε αρκετά.
Πριν από τη θεωρία του Δαρβίνου, οι άνθρωποι είχαν επίγνωση ότι τα 
είδη εξελίχθηκαν και αντιλαμβάνονταν ότι αυτή η εξέλιξη 
δημιουργήθηκε ως αναγκαιότητα, αλλά δεν γνώριζαν πως... Ο Ζαν 
Μπαπτίστ Λαμάρκ , τον οποίο ο Δαρβίνος αναγνώριζε ως εμπνευστή του, 
έγραψε για τα κληρονομικά χαρακτηριστικά. Ένας τρόπος περιγραφής 
αυτών των θεωριών, είναι να πει κανείς ότι η καμηλοπάρδαλη στην 
προσπάθειά της να φτάσει τα φύλλα στα ψηλά δέντρα ανέπτυξε μεγάλο 
λαιμό και ψηλά πόδια και έτσι μέσα από γενεές εξέλιξης κατόρθωσε να 
προσαρμοστεί στα δεδομένα της πηγής της τροφής της.
Ο Δαρβίνος συνειδητοποίησε ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά δεν 
μπορούν να κληρονομούνται συνεχώς ή ακόμη και σε συγκεκριμένες 
γενεές. Πίστευε ότι ορισμένα μέλη από τον πληθυσμό του είδους 
προσαρμόζονταν περισσότερο από τα άλλα στις ανάγκες επιβίωσης αι 
ότι πέρασαν τα χαρακτηριστικά τους αυτά στις επόμενες γενιές. Παρότι 
ο Δαρβίνος μελέτησε πουλιά και όχι καμηλοπαρδάλεις, αυτό που θα 
μπορούσε να λεχθεί είναι ότι η θεωρία του προτείνει πως οι κοντές 
συνυπήρξαν με τις ψηλές καμηλοπαρδάλεις αλλά τελικά επιβίωσαν οι 
ψηλές γιατί μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις ανάγκες διατροφής (τα 
ψηλά δέντρα στις σαβάνες της Αφρικής). Σήμερα βέβαια οι 
«νεοδαρβινιστές» υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη και η φυσική επιλογή δεν 
έγινε αργά αλλά σταθερά στο βάθος των 3,5 δις χρόνων που 
πρωτοεμφανίστηκε η ζωή στη Γη αλλά μέσω αλμάτων «έκρηξης ζωής» 
κατά περιόδους που ονομάζονται και «κβαντικά άλματα»...
Ένας Αυστριακός καλόγερος ο Γκρέγκορ Μέντελ ήταν ο πρώτος που 
αντιλήφθηκε τον τρόπο με τον οποίο τα κληρονομικά χαρακτηριστικά 
του Δαρβίνου και του Λαμάρκ μεταβιβάζονται από τη μία γενιά στην 
άλλη. Δουλεύοντας με τα φυτά μπιζελιού ο Μέντελ ανέπτυξε τη θεωρία 
των βασικών νόμων που κυριαρχούν στη γενετική και αναγνώρισε την 
ύπαρξη των γονιδίων. Με τους νόμους του Μέντελ για την 
κληρονομικότητα και τα γονίδια άλλαξε η θεώρηση του φυσικού 
κόσμου...
Πάνω από 100 χρόνια μετά τον Μέντελ , οι σύγχρονοι γενετιστές έχουν 

επίσης ερευνήσει μεταλλάξεις , αλλαγές στα γονίδια οι οποίες
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συμβαίνουν σπάνια και τυχαία , συχνά μετά πό μία έκθεση σε έναν 
μεταλλαξιογόνο παράγοντα όπως η ραδιενέργεια ή η καρκινογένεση. Οι 
περισσότερες μεταλλάξεις είναι αβλαβείς. Μερικές συμβαίνουν όταν 
ακόμη σχηματίζεται το έμβρυο, αλλά άλλες όπως η ανάπτυξη καρκίνου 
ως αποτέλεσμα έκθεσης σε ραδιενέργεια, μπορούν να συμβούν αργότερα 
στη ζωή. Πολύ σπάνια μία μετάλλαξη μπορεί να αποβεί ευεργετική γιατί 
μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό στο να επιβιώσει και να αναπαραχθεί 
περισσότερο ή να δώσει πιο υγιείς απογόνους.
Θα μπορούσε να λεχθεί ότι το μάτισμα (το μοντάρισμα και η συρραφή) 

των γονιδίων είναι μία τεχνητή πρόκληση μεταλλάξεων κάτω από 
ελεγχόμενες συνθήκες, με τον ίδιο τρόπο που η επιλεκτική αναπαραγωγή 
είναι ένας τεχνητός τρόπος επιβίωσης. Και έχουν υπάρξει επιτυχημένες 
εφαρμογές. Βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί, για παράδειγμα, έχουν 
κατασκευαστεί γενετικά για να παράγουν ουσίες ποικίλες όπως η 
χυμοσίνη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυριού, ή η ινσουλίνη 
(λέγεται ότι είναι πανομοιότυπη με την ανθρώπινη αλλά ενοχοποιείται 
για την πρόκληση πόνων, κάματου ακόμη και θανάτων σε ορισμένους 
ανθρώπους αλλά και εμβόλιο για ορισμένες ασθένειες όπως η 
ηπατίτιδα -Β.
Σήμερα οι πολυεθνικές της Βιοχημείας και οι επιστήμονές τους 

υποστηρίζουν ότι η γενετική μηχανική μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση 
πολλών προβλημάτων και να θεραπεύσουν έναν αριθμό από ασθένειες. 
Αρκετοί που δεν έχουν πειστεί υποστηρίζουν ότι είναι επικίνδυνο να το 
«παίζεις Θεός» και αποκαλούν τα Γ.Τ. τρόφιμα ως «τρόφιμα 
Φρανκεστάϊν».

Η ανακάλυψη της διπλής έλικας και το άνοιγμα νέων κόσμων
Για να καταλάβει κανείς τη Γενετική θα πρέπει να ρίξει μία προσεκτική 
ματιά στη δομή των γονιδίων. Όταν ο Friedrich Miescher 
πρωτοανακάλυψε κάτι στον πυρήνα των κυττάρων το αποκάλεσε 
νουκλεϊκό και το άφησε χωρίς περεταίρω έρευνα. Αργότερα 
προσδιορίστηκε ότι το νουκλεϊκό ή αυτό που αποκαλούμε «νουκλεϊκό 
οξύ» , ήταν το συνθετικό από το οποίο αποτελούνται τα γονίδια.
Όταν οι Τζέιμς Γουότσον και Φράνσις Κρικ δημοσιοποίησαν τις 
ανακαλύψεις τους για τον διπλό έλικα ως δομή του DNA 
(δεσοξυριβοζονουκλεϊκό οξύ) παρατήρησαν, ότι η δομή αυτή είχε 
σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον.
Κάθε οργανισμός στη Γ η κουβαλά μαζί του το γενετικό υλικό, το που 

αποτελείται από DNA ή RNA (ριβονουκλεϊκό οξύ). Στους πιο σύνθετους 
οργανισμούς τα γονίδια που περιέχουν το DNA εντοπίζονται στα 
χρωμοσώματα (ο άνθρωπος έχει 23). To DNA είναι δομημένο από τα 
νουκλεοτίδια γουανίνη, κυτοσίνη, αδενίνη και θυμίνη. Οι ατέλειωτοι 
συνδυασμοί από σετ των νουκλεοτιδίων δημιουργούν την ατέλειωτη
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ποικιλομορφία των έμβιων οργανισμών. Στην ουσία, το αν είμαστε 
άνδρες ή γυναίκες, το αν έχουμε καστανά ή γαλάζια μάτια οφείλεται στη 
συχνότητα και την τάξη συγκεκριμένων χημικών διατάξεων μέσα στο 
DNA που βρίσκονται μέσα σε κάθε κύτταρό μας. Μερικά στοιχεί 
πάντως, όπως το ύψος ή το χρώμα του δέρματος, μπορούν επίσης να 
επηρρεαστούν , από μία ευρεία έκθεση σε εξωτερικούς παράγοντες.

Η επιστήμη της εκμετάλλευσης της Γενετικής
Η Γενετική Μηχανική (ΓΜ) είναι ο όρος που συνήθως χρησιμοποιούμε 
για να αναφερθούμε σε ερευνητικές ή βιομηχανικές τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για την αλλαγή του γενετικού υλικού στους 
οργανισμούς. Ο όρος χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τη γενετική 
μετάλλαξη. Η πραγματική διαδικασία πίσω από τη ΓΜ περιλαμβάνει μία 
τεχνική που αποκαλείται γενετικό μάτισμα, το κόψιμο και η συρραφή 
ενός γενετικού υλικού από ένα τμήμα DNA σε άλλο τμήμα σε 
διαφορετικό οργανισμό.
Πρώτα τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

θα πρέπει να εντοπιστούν και να αποσπαστούν. Η αποκοπή γίνεται με τη 
χρήση ενζύμων που αποκαλούνται περιοριστικές ενδονουκλεάσες, οι 
οποίες , για να το θέσουμε απλά, χρησιμοποιούνται για να αποκόψουν 
τμήματα του DNA σε συγκεκριμένα σημεία. Στον αντίποδα το DNA 
μπορεί να «χτιστεί» από RNA χρησιμοποιώντας ένα άλλο ένζυμο που 
αποκαλείται αντίστροφη τρανσκριπτάση.
Το αποκομμένο τμήμα του DNA συνήθως μεταφέρεται μέσα σε ένα 
πλασμίδιο , ένα από τα μικρά κυκλικά μόρια DNA που τα βρίσκουμε στα 
βακτήρια. Το πλασμίδιο ενεργεί σαν ξενιστής και στη συνέχεια 
χρησιμοποιείται για να εισχωρήσει το γονίδιο στο DNA ενός άλλου 
οργανισμού. Στην αντίθετη περίπτωση, ένα ιός -ξενιστής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να εισαχθεί το γονίδιο μέσα στο DNA του 
οργανισμού του ξενιστή. Αλλά οι ιοί είναι αυτό που είναι, δηλαδή θα 
πρέπει να ληφθεί ένας αριθμός από πρόνοιες για να σιγουρευτούμε ότι τα 
τμήματα του ιϊκού DNA που κωδικοποιούν την μολυσματικότητά του 
δεν θα εισέλθουν στον ξενιστή.. .Οι πολέμιοι αυτής της μεθόδου 
παραθέτουν τα μεγάλα ρίσκα που αναλαμβάνονται από την σκόπιμη 
μόλυνση ενός οργανισμού από έναν ιό...
Υπάρχει και μία ρίτη ανεπεξέργαστη μέθοδος η οποία συχνά 

χρησιμοποιείται στο σχεδίασμά της ΓΜ των τροφίμων. Αυτή αποκαλείται 
βαλλιστική ή gene gun μέθοδος. Αυτή απλά εμπεριέχει σε απλές 
γραμμές, μικρές σφαίρες από το επιθυμητό γενετικό υλικό με τις οποίες 
πυροβολούμε τα φυτικά κύτταρα. Η τεχνική έχει αποδειχτεί στην 
πραγματικότητα απρόσμενα επιτυχής για την παραγωγή νέων 
ποικιλιών...
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ΜΕΡΟΣ 2° :
Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες από τη Γενετική Μηχανική
Τοποθετώντας τα δεδομένα στη σωστή διάσταση
Αυτοί που υποστηρίζουν την ιδέα των Γ.Τ.Ο. σημειώνουν ότι είναι μία 

τεχνική με μεγάλες προοπτικές για την ανθρωπότητα. Οι καλλιέργειες 
μπορούν να σχεδιαστούν για να είναι πιο ανθεκτικές και να παράγουν 
υψηλότερες σοδειές. Αυτές οι μεγαλύτερες σοδειές, λένε, μπορούν να 
δώσουν ένα τέλος στην παγκόσμια πείνα. Οι βιταμίνες ή οι πρωτεΐνες 
που εμπεριέχονται σε Γ.Τ. τρόφιμα μπορούν να τα κάνουν πιο υγιεινά ή 
να τα κάνουν στοχευμένα για την αντιμετώπιση ασθενειών. Τα λαχανικά 
επίσης μπορεί να σχεδιαστούν έτσι ώστε να παραμένουν περισσότερο 
καιρό φρέσκα στα ράφια. Επιπρόσθετα, μπορούν να κατασκευαστούν 
μικροοργανισμοί για να παράγουν υποκατάστατα ζωτικών ουσιών, όπως 
η ινσουλίνη, ή εμβόλια, ενώ ανώτερα θηλαστικά μπορούν να 
σχεδιαστούν για να βοηθήσουν στην Ιατρική με την απομόνωση και 
συλλογή γονιδίων που μπορούν να κωδικοποιηθούν για ασθένειες ή κι 
αυτό μπορεί κάποια μέρα σύντομα να γίνει εφικτό, με το να είναι 
γενετικά συμβατά, ώστε να χρησιμοποιηθούν για μεταμοσχεύσεις 
οργάνων στους ανθρώπους.
Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες λένε οι γενετιστές.
Όμως ορισμένοι επιστήμονες και κυρίως περιβαλλοντολόγοι έχουν 
εντοπίσει τα προβλήματα μέχρι σήμερα και έχουν σημειώσει τους 
κινδύνους ,ιδιαίτερα από τις Γ.Τ. καλλιέργειες από τη στιγμή που δεν 
μπορούν να περιοριστούν σε ένα εργαστήριο.
Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα ζητήματα και από τις δύο όψεις του 

νομίσματος με την ελπίδα ότι οι πληροφορημένοι πολίτες θα μπορέσουν 
να πάρουν τη δική τους απόφαση.
Τρέφοντας τον κόσμο
«Θεωρούμε ότι η φτώχεια και η πείνα στις χώρες μας, έχει 

χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι από τις γιγαντιαίες πολυεθνικές για να 
προωθήσουν μία τεχνολογία η οποία ούτε είναι ασφαλής, ούτε φιλική 
στο περιβάλλον, ούτε οικονομικά αποδοτικότερη για μας. Δεν 
πιστεύουμε ότι αυτές οι εταιρείες ή οι τεχνολογίες των γονιδίων θα 
βοηθήσουν τους αγρότες μας να παράγουν την τροφή που απαιτείται για 
τις ανάγκες στον 21° αιώνα. Αντίθετα πιστεύουμε ότι (η τεχνολογία 
αυτή) θα καταστρέψει τη βιοποικιλότητα, τα υπάρχοντα αγροτικά 
συστήματα και την τοπική γνώση , πράγματα τα οποία οι αγρότες μας 
ανέπτυξαν εδώ και αιώνες και ότι έτσι θα υπονομεύσουν την ικανότητά 
μας να τραφούμε μόνοι μας.»
Δήλωση τζον έγινε στα Ηνωμένα Έθνη ατό εκπροσώπους 24 

Αφρικανικών κρατών.
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Οι Γ.Τ. καλλιέργειες συχνά παρουσιάζονται ως πανάκεια από ορισμένους 
επιστήμονες και πολλοί βιοτεχνολόγοι υποστηρίζουν ότι οι Γ.Τ. τροφές 
μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας. Η 
Μονσάντο ισχυρίζεται ότι βλέπει το θέμα ως μία από τις παγκόσμιες 
προκλήσεις και το website της υποστηρίζει ότι οι αγροτικές εφαρμογές 
της θα βοηθήσουν να νικηθεί η πείνα. Υποστηρίζει ακόμη ότι η εταιρεία 
εργάζεται για να παραδώσει τα ευεργετήματα των εφαρμογών της στην 
Αφρική ώστε η ήπειρος να μπορέσει από μόνη της να θρέψει τους 
κατοίκους της. Αλλά αρκετά κράτη, κοινότητες, αγρότες και Μ.ΚΥ.Ο. 
στην Αφρική δεν δείχνουν να έχουν πεισθεί για τις προθέσεις της. 
Σύμφωνα πάντα με τα website της, η Μονσάντο έχει δωρίσει ποιοτικούς 

σπόρους υβριδίου καλαμποκιού σε αγρότες του Μαλάουι.
Αυτό ίσως να φαίνεται ως πράξη φιλανθρωπίας, αλλά σε άλλους 
φαίνεται ανήθικο, διότι δωρίζοντας σπόρους οι εταιρείες βιοτεχνολογίας 
μπορεί να κάνουν τους αγρότες εξαρτημένους από τα προϊόντα τους.
Η πολιτική της Μονσάντο μας θυμίζει την εριστική πολιτική της Νεστλέ, 
με το γάλα, στις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Τη δεκαετία αυτή 
άνθρωποι από όλο τον κόσμο έκαναν μποϊκοτάζ στην πολιτική αυτής της 
Ελβετικής πολυεθνικής που δώριζε βρεφικό γάλα σε νοσοκομεία 
αναπτυσσόμενων χωρών. Από τη στιγμή που οι μητέρες σταμάτησαν να 
θηλάζουν τα μωρά τους ήταν δύσκολο να αρχίσουν ξανά και έτσι έγιναν 
εξαρτημένες στο ακριβό γάλα-σκόνη. Το βρεφικό γάλα σε σκόνη δεν 
περιέχει κανένα από τα αντισώματα που έχουν βρεθεί στο γάλα της 
μητέρας . Επίσης χρειάζεται να διαλυθεί με νερό το οποίο στις 
υπανάπτυκτες χώρες είναι μολυσμένο συνήθως και γεμάτο μικρόβια. 
Είναι προφανές όπως αναφέρει και η Βρετανική Ιατρική εταιρεία, ότι 

υπεύθυνοι για την παγκόσμια πείνα είναι πολιτικοί, οικονομικοί και 
κοινωνικοί παράγοντες και θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην υποκριτική 
πολιτική αυτών των εταιρειών που διακηρύττουν ότι έχουν τη λύση στο 
πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας.
Το ηθικό επιχείρημα
Υπάρχουν εκείνοι που βρίσκουν τη γενετική χειραγώγηση 

αποκρουστική, διότι πιστεύουν ότι παίζοντας με τα γονίδια είναι ηθικά 
λανθασμένο και ότι οι βιοτεχνολόγοι παριστάνουν το Θεό. Μία 
Ευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν τη Γενετική 
Μηχανική θεμελιωδώς λανθασμένη και αφύσικη. Πολλοί άνθρωποι 
πιστεύουν πως ανεξάρτητα από τα θετικά και αρνητικά της Γενετικής, 
ανεξάρτητα από το αν οι Γ.Τ.Ο. είναι καλοί ή κακοί για σένα, απλά το 
σχέδιο της Γενετικής Μηχανικής είναι λάθος.
Η Γενετική είναι μία αμφιλεγόμενη επιστήμη. Οι Γενετιστές και οι 
Βιοχημικοί υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν την ανθρωπότητα, αλλά 
πιθανόν οι πρόοδοι στη Γενετική να μας οδηγήσουν σε μία «ευγονική» 
με το να επιλέγουμε τα χαρακτηριστικά ενός εμβρύου ή το φύλλο του
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πράγματα απορριπτέα από πλευράς Βιοηθικής. Η κλωνοποίηση του 
προβάτου Dolly επίσης σήμανε ανήσυχους καιρούς για πολλούς. Για 
τους επιστήμονες η ανάπτυξη της κυτταρικής κλωνοποίησης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην Ιατρική. Μερικοί οικολόγοι θεωρούν ότι τα είδη 
μπορούν να διασωθούν από την εξαφάνιση με τη χρήση της μεθόδου της 
κλωνοποίησης. Ομάδες θρησκευόμενων πιστεύουν ότι το γεγονός αυτό 
ήταν σαν την αρχή του Αρμαγεδώνα- στο μέλλον θα είναι πιθανό να 
κλωνοποιούμε ανθρώπους- και οι δυνατότητες είναι δίχως τέλος...
Ίσως το ηθικό δίλημμα να έρχεται όχι όταν σκέφτεσαι την τεχνολογία 
αλλά τις εφαρμογές της. Ίσως στο μέλλον η ηθική μας στάση να αλλάξει 
ή να γίνουμε όλοι περισσότερο απαιτητικοί από τη νέα τεχνολογία.

Κόστη και κέρδη για την αγροτική παραγωγή και το περιβάλλον
Το Μάρτιο του 2005 η τελική γνωμάτευση μιάς ττράχρονης και ευρείας 
κλίμακας Βρετανική έρευνα αποφάνθηκε ότι οι Γ.Τ. καλλιέργειες μπορεί 
να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η έρευνα που ήταν η μεγαλύτερη 
αυτού του είδους που διεξήχθη βρήκε ότι αναπτύσσοντας Γ.Τ. 
καλλιέργειες επηρεάζεται η φυσική τροφική αλυσίδα, καθώς έχουμε ως 
αποτέλεσμα λιγότερα ζιζάνια, λιγότερους σπόρους, μέλισσες και 
πεταλούδες.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διατροφής και Αγροτικών 

υποθέσεων οι αποτιμήσεις της αγροτικής παραγωγής έγιναν από 
ανεξάρτητους ερευνητές που μελέτησαν την επίπτωση από τις πρακτικές 
διαχείρισης που σχετίζονται με Γ.Τ. καλλιέργειες ανθεκτικές σε 
παρασιτοκτόνα και συγκρίθηκαν με τις αποδόσεις συμβατικών 
καλλιεργειών.
ΟΈλιοτ Μόρελυ , ο Βρετανός υπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε ότι οι 
δοκιμές απέδειξαν «ότι η προσεκτική κυβερνητική προσέγγιση στις Γ.Τ. 
καλλιέργειες και η δέσμευσή μας για αποφάσεις από υπόθεση σε 
υπόθεση ενισχύονται από ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις.»
Ένας εκπρόσωπος τύπου των «Φίλων της Γης» αποκάλεσε τα 
αποτελέσματα της έρευνας αυτής «ισχυρό πλήγμα στις βιομηχανίες 
β ιοτεχνολογίας».
Αλλά στην αλήθεια, τα αποτελέσματα ανέφεραν : ότι καλλιεργώντας 
μερικά Γ.Τ. μπορεί άμεσα να έχουμε επίδραση στις μέλισσες, τις 
πεταλούδες και άλλους πληθυσμούς εντόμων, αλλά καλλιεργώντας άλλα 
φαίνεται ότι δεν έχουμε τέτοιες επιδράσεις. Και εξαρτάται από τις 
γεωργικές πρακτικές και από τις ποσότητες παρασιτοκτόνων και 
εντομοκτόνων που θα χρησιμοποιηθούν.
Παρόλο που η έρευνα δεν ξεκαθάριζε αυτό το θέμα, μπορεί λογικά να 

συμπεράνει κανείς ότι η χρήση των ανθεκτικών σε παρασιτοκτόνα 
ποικιλιών, ενθαρρύνει τους αγρότες να χρησιμοποιούν παρασιτοκτόνα 
και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες . Ας πάρουμε την υπόθεση της
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Μονσάντο από την αρχή. Η εταιρεία έχει επιτυχώς δημιουργήσει μία 
διπλή αγορά για τον εαυτό της, η οποία την οδηγεί σε... βαρβάτα κέρδη. 
Η Μονσάντο παράγει και το ευρέος φάσματος παρασιτοκτόνο Roundup 
(το οποίο περιέχει glyphosate) και τις διάφορες ποικιλίες σπόρων για 
καλλιέργειες ανθεκτικές σε αυτό το ζιζανιοκτόνο. Έτσι η Μονσάντο 
μπορεί πρακτικά να εγγυηθεί στους αγρότες ότι τα χωράφια τους θα είναι 
ελεύθερα από παράσιτα και έντομα, αλλά η σοδειά τους θα είναι 
ανεπηρέαστη μόνο όσο θα χρησιμοποιούν και το ζιζανιοκτόνο και τους 
Γ.Τ. σπόρους της. Η χρήση της Roundup Ready κάνολας ή της σόγιας ή 
άλλων σπόρων «πάει χέρι με χέρι» με με την ευρεία χρήση του 
ζιζανιοκτόνου. Οι αγρότες που χρησιμοποιούν τροποποιημένους γενετικά 
σπόρους ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αυξημέμνες ποσότητες του 
Roundup. Αλλά υπάρχουν και ορισμένες Γ.Τ. καλλιέργειες που απαιτούν 
μικρότερες δόσεις από ζιζανιοκτόνα. Ένα παράδειγμα είναι το Bt 
καλμπόκι το οποίο περιέχει βακτηριδιακή πρωτεΐνη ΒΤ που το κάνει 
δηλητηριώδες για τα παράσιτα του καλαμποκιού. Το καλαμπόκι ΒΤ έχει 
γίνει αμφιλεγόμενο: μία μελέτη έχει δείξει ότι είναι τοξικό για την 
πεταλούδα - μονάρχη (παρόλο που οι κριτικές στη μελέτη ισχυρίζονται 
ότι το πείραμα δεν αναπαράστησε ορθά τις φυσικές συνθήκες κάτω από 
τις οποίες μπορεί να έρθει σε επαφή με τις πεταλούδες). Και το 2000 μία 
ποικιλία ΒΤ καλαμποκιού το Starlink , η οποία παράγεται από την 
Avensis, βρέθηκε στο Taco Bell της Kraft παρά το γεγονός ότι είχε 
αδιοδοτηθεί για να χρησιμοποιείται μόνον σε ζωοτροφές και όχι για 
ανθρώπινα παρασκευάσματα. Η ΕΡΑ είχε αποφανθεί ότι το Starlink 
ενέχει ένα ήπιο αλλεργικό κίνδυνο και η Avensis είχε διαβεβαιώσει ότι 
θα λάμβανε τα μέτρα ώστε να μη χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπινες τροφές. 
Κάπου κατά μήκος μιας σοδειάς , πιθανόν μετά το θερισμό, αυτές οι 

δεσμεύσεις αποδείχτηκαν απατηλές και παρόλο που οι ποικιλίες της 
Avensis αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% του συνολικού καλαμποκιού, 
μπορεί να επιμόλυναν πάνω από το 50% της σοδειάς. Και μία παρόμοια 
κατάσταση είχαμε με μία πειραματική ποικιλία ρυζιού που βρέθηκε να 
έχει επιμολύνει τα Αμεριακνικά αποθέματα. Ο παραγωγός η 
BayerCorpHarvest ανέλαβε την ευθύνη και απαντώντας σε αγωγή που 
της άσκησαν εκατοντάδες Αμερικανοί αγρότες από το Αρκάνσας και το 
Μιζούρι έφτιαξε μία αναφορά 30 σελίδων η οποία αποκαλέστηκε 
«πράξη Θεού» και με την οποία τα έριχνε «στην απροσεξία και το 
σφάλμα της εταιρείας».
Τα γεγονότα αυτά ώθησαν τις δύο μεγαλύτερες στον κόσμο χώρες - 

παραγωγούς ρυζιού, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, να επαναλάβουν τη 
δέσμευσή τους για παραγωγή ρυζιού ελεύθερου από Γ.Τ.Ο. και 
οδήγησαν τη Ρωσία στο να απαγορεύσει την εισαγωγή ρυζιού από τις 
ΗΠΑ. Γ.Τ. ρύζι βρέθηκε σε πακέτα και στην Κύπρο, που πωλούνταν με 
την ονομασία Riseland. Η εταιρεί βγήκε δημόσια και ανακοίνωσε ότι το
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προβρασμένο Riseland περιέχει μη προσδιορισμένο Γ.Τ. ρύζι και επίσης 
πρότεινε τους καταναλωτές να μη το χρησιμοποιήσουν.
Στην περίπτωση του Starlink, το καλαμπόκι αυτό βρέθηκε επίσης στην 
Κεντρική και τη Λατινική Αμερική, όχι ως αποτέλεσμα επιμόλυνσης στις 
φυτείες, αλλά επειδή οι ΗΠΑ έστειλαν τρόφιμα ως βοήθεια σε μερικές 
από αυτές τις χώρες (παρότι Γ.Τ. καλαμπόκι βρήκε το δρόμο του για τα 
χωράφια Μεξικανών αγροτών, μέσω της επιμόλυνσης και παρά το 
μορατόριουμ του Μεξικού στις Γ,Τ, καλλιέργειες). Οι πωλήσεις του 
Starlink από τότε διακόπηκαν.
Σε πείσμα της απόσυρσης του Starlink δεν υπήρξαν αποδείξεις που να 
δείχνουν ότι ήταν επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία, (παρότι υπήρχαν 
υποψίες) αλλά η υπόθεση όπως τη γνωρίζουμε είναι δύσκολη χωρίς να 
υπάρχουν τεστ που γίνονται για να αποδειχτούν ελεύθερα από Γ. Τ. Ο τα 
τρόφιμα. Από την άλλη πλευρά, το Round0p Ready μπορεί να είναι 
επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, κυρίως λόγω του glyphosate αλλά 
ίσως και λόγω των άλλων συστατικών που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή του ζιζανιοκτόνου. Καμία περίπτωση συσχέτισης καρκίνου 
δεν έχει μέχρι σήμερα ανιχνευθεί, παρά το γεγονός ότι αρκετοί 
διαδηλωτές υποδείκνυαν συσχετισμούς, αλλά υπάρχουν σίγουρα άλλες 
τοξικές επιπτώσεις.
To Roundup πιθανό να είναι τοξικό για τα ψάρια και έχει βρεθεί ότι 
είναι θανατηφόρο για τους γυρίνους, αν βρει το δρόμο για το υδάτινα 
συστήματα. Ερεθίζει τα μάτια αλλά όχι το δέρμα. Σε μεγαλύτερες δόσεις 
η κατάποση μπορεί να προκαλέσει διάρροια. Και ενδεικτικά μία μελέτη 
βρήκε ότι το Roundup μπορεί να σταματήσει τη γένεση στεροειδών, με 
το να διαταράξει την έκφραση μίας πρωτεΐνης η οποία ελέγεχει την 
παραγωγή τεστοστερόνης στους άνδρες.
Επειδή είναι ένα ισχυρό και ευρέος φάσματος ζιζανιοκτόνο, το 
glyphosate είναι επίσης θανατηφόρο για τα αγριολούλουδα και άλλα 
φυτά. Και η χρήση του ενθαρρύνει την ανάπτυξη ανθεκτικών ειδών, των 
σούπερ-ζιζάνιων με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τα αντιβιοτικά έχουν 
βρεθεί να ενθαρρύνουν την εξέλιξη νέας γενιάς ανθεκτικών βακτηρίων. 
Ασφαλώς οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία που 
επεξηγήθηκαν παραπάνω δεν δίνουν ένα ευθύ αποτέλεσμα από την 
ανάπτυξη μιάς Γ.Τ. σοδειάς. Αλλά μας δείχνουν ότι η χρήση του 
Roundup Ready και άλλων ανθεκτικών σε ζιζανιοκτόνα μεταλλαγμένων 
σπόρων, μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Και υπάρχουν και άλλες άμεσες επιπτώσεις από τις Γ.Τ. καλλιέργειες. Η 

περίπτωση του Καναδού αγρότη που η σοδειά του επιμολύνθηκε από 
τους σπόρους Roundup Ready αναφέρθηκε παραπάνω. Η επιμόλυνση 
από Γ.Τ. σπόρους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα και σε 
οικονομικές απώλειες για τους αγρότες. Στην περίπτωση αυτή του 
Καναδού αγρότη η επιμόλυνση οφειλόταν στην σταυρωτή επικονίαση.
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Αλλά η σταυρωτή επικονίαση ήταν γνωστό ότι μπορεί να συμβεί. Δεν 
μπορούμε να σταματήσουμε τις μέλισσες να πηγαίνουν από λουλούδι σε 
λουλούδι. Και οι μέλισσες επισκέπτονται και τις Γ.Τ. καλλιέργειες (κάτι 
που οδήγησε ορισμένους οικολόγους στο να διατυπώσουν ανησυχίες και 
για το μέλι που παράγεται από τις μέλισσες που ζουν σε περιβάλλον όπου 
αναπτύσσονται Γ.Τ. καλλιέργειες). Ένας φόβος για τους αγρότες είναι ότι 
η διαρροή γονιδίων , η μεταφορά γενετικού υλικού ανάμεσα στους 
πληθυσμούς (στην περίπτωσή μας στα λιβάδια και τους αγρούς), μπορεί 
να οδηγήσουν στο να χαθούν παραδοσιακές ποικιλίες. Οι αγρότες 
φροντίζουν να διατηρούν τους σπόρους τους για μερικά χρόνια, συνήθως 
σχεδιάζουν με τους σπόρους από τη σοδειά του προηγούμενου χρόνου 
και ως αποτέλεσμα οι σπόροι που προέκυψαν από την αναπαραγωγή 
μέσα σε μία περίοδο χρόνων μπορεί να χαθούν.
Υπάρχει επίσης ένας μικρός κίνδυνος από τη διαρροή γονιδίων μεταξύ 

των ειδών και μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε μετάλλαξη που μπορεί να επιφέρει καρκίνο. Δεν υπάρχουν 
αποδείξεις ότι τρώγοντας Γ.Τ. τρόφιμα μπορεί να προκληθεί καρκίνος 
αλλά ίσως να το πληρώσει κανείς ανα δεν είναι υποψιασμένος.

Οι κίνδυνοι της μόλυνσης
Έχουν υπάρξει πολλές διαφορετικές περιπτώσεις από σοδειές αγροτών 
που μολύνθηκαν από Γ.Τ. σπόρους και θα έχουν πιθανό υπάρξει πολλές 
φορές τέτοια γεγονότα που δεν τα γνωρίζουμε. Με βάση αυτή την 
επιμόλυνση είναι πολύ πιθανό ότι αρκετή από τη σόγια ή την κάνολα που 
πουλιούνται ως ελεύθερες από Γ.Τ. να περιέχουν Γ.Τ.Ο. που μόνον μία 
εργαστηριακή ανάλυση μπορεί να το επιβεβαιώσει με σιγουριά.
Για τους οργανικούς καλλιεργητές η μόλυνση είναι μία βασική 
ανησυχία. Παρακάτω δίνεται μία λίστα με προτάσεις (που βασίζεται στη 
λίστα ενός αγρότη οργανικού καλλιεργητή και πολιτικού αναλυτή της 
Μινεσότα), στο πως οι βιοκαλλιεργητές θα μπορέσουν να 
ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους από την γενετική επιμόλυνση.

1. Να γνωρίζεις τους σπόρους σου. Να σιγουρέψεις ότι εφοδιάζεσαι 
μόνον με μη Γ. Τ. σπόροι από εταιρείες που ενδιαφέρονται για το 
στάτους των μη Γ. Τ. ποικιλιών.

2. Να γνωρίζεις τη φάρμα σου. Να ξέρεις καλά τα χωράφια σου και 
να οριστικοποιήσεις ποια έχουν το χαμηλότερο ρίσκο να 
επιμολυνθούν με Γ.Τ.Ο. Τοποθέτησε φυσικούς φράκτες για να 
εμποδίσεις την επιμόλυνση από τον αέρα.

3. Να γνωρίζεις τους γείτονες. Καθιέρωσε σχέσεις καλής 
επικοινωνίας και ανακοίνωσέ τους ότι είσαι αγρότης οργανικής 
καλλιέργειας

4. Να γνωρίζεις τις καλλιέργειες των γειτόνων σου.
5. Να ξέρεις τη σοδειά σου.
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6. Να ξέρεις τον εξοπλισμό σου.
7. Να γνωρίζεις τους αποθηκευτικούς χώρους της σοδειάς σου.
8. Να γνωρίζεις τα φορτηγά και τα τρέίλερ σου και να τα καθαρίζεις 

συχνά.
9. Να γνωρίζεις τους αγοραστές σου.
10. Να γνωρίζεις τις καταχωρήσεις σου. Κατέγραψε τους καρπούς σου 

για να ελαχιστοποιήσεις τον κίνδυνο επιμόλυνσης από Γ.Τ.Ο.

Οι κίνδυνοι από τη χρήση βακτηρίων και ιών
Έχουμε ήδη αναφερθεί στη χρήση των πλασμιδίων στη Γενετική 
Μηχανική. Γενετικά υλικά από ιούς επίσης χρησιμοποιήθηκαν και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκκινητές της μετάλλαξης Η ακολουθία 
(κασέτα έκφρασης , όπως μπορεί να είναι γνωστή) ξεκινά με έναν 
εκκινητή-οργανωτή, ακολουθείται από μία κωδικοποίηση του γονιδίου 
για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και τελειώνει με έναν terminator (δεν 
θα πρέπει να γίνεται σύγχυση με αυτά που αποκαλούμε terminator 
γονίδια ή μηχανισμούς Killer που μπορεί να έχουν κατασκευαστεί για 
Γ.Τ. καλλιέργειες ώστε να μην αναβλασταίνουν μετά από μία χρήση οι 
σπόροι ώστε να αναγκάζουν τους αγρότες να αγοράζουν ξανά το 
πολλαπλασιαστικό υλικό για τη νέα χρονιά και να μη χρησιμοποιούν 
σπόρους από την περσινή σοδειά). Συχνά τα τρία μέρη της ακολουθίας 
προέρχονται από τρία διαφορετικά και χωρίς καμία συγγένεια είδη και θα 
κατασκευαστούν μέσα στο DNA από ένα τέταρτο είδος. Τα σετ της 
ακολουθίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν μαζί και μία ακολουθία συνήθως 
κωδικοποιεί την αντίσταση στα αντιβιοτικά για να δώσουν τη 
δυνατότητα στους οργανισμούς που ελήφθησαν από την ακολουθία να 
επιλεγούν μέσα από τη χρήση των αντιβιοτικών.
Η χρήση των ιών ως εκκινητές έχει δεχθεί ιδιαίτερες επικρίσεις.

Εξάλλου, οι περισσότερο συνήθειες χρησιμοποιούμενοι εκκινητές 
προέρχονται από ιούς που σχετίζονται με σοβαρές ασθένειες ή με 
ασθένειες των φυτών. Στους ξενιστές αχρηστεύεται η ικανότητα να 
προκαλούν ασθένειες, αλλά ορισμένοι ερευνητές έχουν υποδείξει ότι 
αυτό το ιϊκό DNA μπορεί να επανασυνδυαστεί με άλλο DNA στο γένωμα 
του «οικοδεσπότη» και να περιέχει άλλα προσωρινά αδρανή DNA ιών, 
με απρόσμενα αποτελέσματα. Αν η οριζόντια μεταφορά γονιδίων είναι 
πράγματι πιθανή , τότε ασφαλώς θα υπάρχει ένα ρίσκο στη χρήση 
βακτηριδιακών πλασμιδίων και ιών εκκινητών στη Γενετική Μηχανική. 
Μερικοί λένε ότι οι εκκινητές μπορούν να δράσουν ως αίτια 
καρκινογένεσης, παρόλο που η βιοτεχνολογική βιομηχανία λέει ότι είναι 
ασφαλείς.
Η επιστήμη μπορεί να είναι λίγο νεφελώδης αλλά θα υπάρχει μία 

περιοχή όπου Αρχή της Προφύλαξης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
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ΜΕΡΟΣ 3° : Η Πρόταση της Προφύλαξης
Παρακάτω αναφέρεται το άρθρο 23 επίσης γνωστό και ως Πρόταση της 
Προφύλαξης, όπως προκύπτει από την Οδηγία 2001/18/EC. Είναι η 
πρόταση που επικαλέστηκαν (περισσότερες από μία φορά σε ορισμένες 
υποθέσεις) από την Αυστρία, την Ελλάδα και άλλα έθνη. Η Μεγάλη 
Βρετανία επίσης επικαλέστηκε την πρόταση αρχικά, αλλά στη συνέχεια 
απέσυρε τις απαγορεύσεις της.

Άρθρο 23
Πρόταση της Προφύλαξης

1. Όπου ένα κράτος - μέλος της Ε.Ε., αντιμετωπίσει μία νέα ή 
επιπρόσθετη πληροφορία από την ημερομηνία της συγκατάθεσης 
του στον ενδεχόμενο κίνδυνο για το περιβάλλον ή επανεκτιμήσει 
μία υπάρχουσα πληροφορία στη βάση επιπρόσθετης επιστημονικής

γνώσης, έχοντας αναπτυχθεί το έδαφος για ανησυχία ότι ένας Γ.Τ.Ο ή 
ένα προϊόν του για το οποίο σωστά υπήρξε γνωστοποίηση και το 
οποίο έλαβε γραπτή εκτίμηση ,κάτω από τις αρχές αυτής της οδηγίας, 
ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον από τη 
χρήση του , τότε αυτό το κράτος-μέλος μπορεί προσωρινά να θέσει 
περιορισμούς ή να αποσύρει την πώληση αυτού του Γ. Τ. προϊόντος 
από την περιοχή δικαιοδοσίας του.

Το κράτος - μέλος θα πρέπει άμεσα να πληροφορήσει την 
Κομισιόν και τα άλλα κράτη - μέλη για τις ενέργειές του αλλά να 
συμπεριλάβει την έκδοση ανακοίνωσης για το κοινό. Θα πρέπει 
επίσης να τεκμηριώσει την απόφασή του για τα μέτρα που έλαβε, 
παραθέτοντας και μία εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 
από τη χρήση του Γ.Τ. προϊόντος.

2. Η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέσα σε διάστημα 60 ημερών 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναγράφεται στο άρθρο 30(20. Δεν 
υπολογίζεται στην περίοδο των 60 ημερών, ο χρόνος που 
απαιτείται προκειμένου να παρατεθούν επιπρόσθετες πληροφορίες 
από την επιστημονική κοινότητα που κρίνονται απαραίτητες 
προκειμένου να αποφανθεί η Κομισιόν για την αναγκαιότητα της 
λήψης μέτρων για το Γ.Τ. προϊόν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα πολλή αβεβαιότητα για το όλο θέμα 
των ΓΤΟ. Η αποτροπή της εισαγωγής ξένων τροφίμων που περιέχουν 
ΓΤ είδη δεν είναι δυστυχώς εφικτή και ρεαλιστική προσέγγιση. Η 
επιμονή όμως στην επαρκή σήμανση και η τοποθέτηση των ΓΤ 
προϊόντων σε ξεχωριστά ράφια είναι μία προσέγγιση αρκετά 
ρεαλιστική. Όμως η εισαγωγή και καλλιέργεια ΓΤ σπόρων και η
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καλλιέργεια ΓΤ προϊόντων είναι κάτι άλλο: σε μία χώρα με το μικρό
μέγεθος της Κύπρου θα ήταν αδύνατο να συγκρατηθούν καλλιέργειες
ΓΤ σπόρων μέσα σε συγκεκριμένα εδάφη.

Σημείωση
Το τελευταίο διάστημα έλαβαν χώρα τρεις αξιοσημείωτες εξελίξεις:
1. Ο υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και περιβάλλοντος 

ανακοίνωσε ότι το κυπριακό κράτος θα αναλάβει επιστημονική 
μελέτη για να υποστηρίξει τη θέση του ενάντια στους ΓΤΟ.

2. Δημοσιοποιήθηκε η απόφαση της Κομισιόν για το Πολωνικό 
νομοσχέδιο για την εισαγωγή/απελευθέρωση ΓΤΟ. Τα άρθρα που 
επέβαλλαν μεγαλύτερους περιορισμούς στην απελευθέρωση ΓΤΟ 
στο περιβάλλον απότι προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία, 
απορρίφθηκαν. Στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
19/1/08, επεξηγείται λεπτομερώς, κάτω από ποιες συνθήκες

μπορούν να παρακαμφθούν οι κοινοτικές πρόνοιες: όταν έρθουν στο φως 
νέα επιστημονικά στοιχεία για περίπτωση που αφορά το συγκεκριμένο 
κράτος -μέλος, η οποία προέκυψε μετά την ένταξη του κράτους αυτού 
στην ΕΕ. Από την τοποθέτηση αυτή προκύπτει ότι δεν γίνονται αποδεκτά 
διάφορα γενικής μορφής επιχειρήματα (όπως ο πολυτεμαχισμός του 
κλήρου) και συνεπώς δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί η γενική απαγόρευση 
ΓΤΟ. Κάθε απαγόρευση ΓΤ είδους/προϊόντος πρέπει να τεκμηριωθεί 
ξεχωριστά και το βάρος της απόδειξης ανήκει στο κράτος-μέλος.

Αυτή η εξέλιξη είναι απογοητευτική για την Κύπρο, μια και πολλά 
από τα γενικής φύσης δικαιολογητικά είναι όμοια με αυτά της 
Πολωνίας, αλλά τουλάχιστο έχει υπάρξει μία προειδοποίηση , 
ώστε να παρατεθούν πιο τεκμηριωμένα επιχειρήματα.

3. Ανακοινώθηκε μία λιγότερο αμφιλεγόμενη και πιο θετική χρήση 
ΓΤ είδους : κάποιες μορφές καρκίνου μπορούν να 
καταπολεμηθούν με τη χορηγία στους ασθενείς ΓΤ αυγών που 
περιέχουν πρωτεΐνες, κατάλληλες για καρκινοπαθείς. 
Διευκρινίζεται ότι τα αυγά αυτά δεν είναι κατάλληλα για γενική 
κατανάλωση, αλλά μόνο για πάσχοντες.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Τα βιβλία, τα περιοδικά, οι εργασίες, τα άρθρα και οι ιστοσελίδες 

παρακάτω παρατίθενται σε αλφαβητική λίστα :
• Δημήτρης Κουρέτας «Η επιλογή της Χρυσής Τομής»
• Jeremy Rifkin «Ο αιώνας της Βιοτεχνολογίας»
• Angela Ryan, CaMV promoter is a recompination hotspot, found 

online (http://cbs.edul-pregall)
• Assosiation of the British Pharmaceutical Industry, Resources for 

Schools, website (http://www. abpischools.org.uk)
• Austria finds backing for GMO bans, EurActiv.com report, dated 

19/12/2006 (http://www.euractiv.com)
• Babymilk Action website (http://www.babymilkaction.org)
• Bill Byson, A short History of Nearly Everything, Black Swan 

hardcover, 2003
• Biotechnology Online, School Resource, Australian Government, 

website (http://www.biotechnologyonline.gov.au)
• Charles Benbrook, Impacts of GE crops on pesticide use in the US: 

The first eight years, Biotech Infonet, Technical paper 6,
November 2003, available online (Http://www.biotech-info.net)

• Communication from the European Commission on the 
Precautionary Principle-European Commission Press Release dated 
02/02/2000 *

• Cyprus Consumers Association, website 
(http://www.cyprusconsumers.org.cy)

• De Visser, Nijhuis, van Elsas and Dueck, Crops of uncertain 
nature: Controversies and Knowledge Gaps concerning GM Crops, 
plant Research International Report for Greenpeace

• Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, submitted 
18/07/2003

• EU ministers vote to keep GM food bans -Commision defeated, 
Friends of thw Earth Europe, press release dated 24/06/05, from 
FOEE website (http://www.euractiv.com)

• Europe accepts trade ruling on GMOs, Euractiv website, 
(http://www.euractiv.com)

• EU set to reopen GM debate, TheParliament.Com 
website(http://www.eupolitix.com)

• Europe’s biotech bans in WTO firing line, 09/02/2006, updated 
24/11/2006, Euractiv website, (http://www.euractiv.com)

• European Landowners’ Organization opinion on GMOs, sourced 
from website, (http://www.elo.org)

• Facing Global Challenges: Poverty alleviation/ Food self - 
suffiency, Monsanto website (http://www.monsanto.com)
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• Farmscale Evaluations Research Consortium and Scientiic Steering 
Committee, Farmscale evaluations -Managing GM crops with 
herbicide, available on DEFRA website 
(http://www.defra.gov.uk/enviromment/gm/fse/index.htm)

• FOE Europe Biotechnology, Cases of Rice Contamination in 
Europe, website (http://www.foeeuiOpe.org/GMOs/rice- 
contamination.htm)

• Food safety: From farm to fork, European Commission (various 
webpages)website (http://ec.europa.eu/food)

• CE and pesticide use, source as above, website as above
• Genetically modified foods and health: A second interim statement, 

British Medical Association, March 2004
• Gm contamination spreads in Mexico, BBCwebsite 

(http://news.bbc.co.uk)
• GM crops- Friend or foe for European agriculture, European 

Parliament press article, 12/10/06, from website 
(http://www.europarl.europa.eu)

• GM Rice In Japan, Institute of Science and Society, website 
(http://www.isis.org.uk/GMRIJ.php)

• GM Science Review Forum, GM Science Debate, website 
(http://www.gmsciencedebate.org.uk)

• GMO products authorized under 90/220/EEC and GMO products 
authorized under 2001/18/EC , sourced from DG Enviromment - 
Biotechnology website
(http://ec.europa.eu/environment/biotechnology)

• GMOs: Coexistence or contamination, Friends of the Earth 
Conference Report, 28/05/03

• Greece stands up to commission with news GMO ban, Greenpeace 
press release, 30/01/06, sourced from Greenpeace Europe website 
(http://www.greenpeace.eu)

• Greenpeace, Not Ready for Roundup - Why consumers and 
farmers should avoid Monsanto’s GE soybeans, report, 1996 but 
dated 02/06/03, Greenpeace website (http://www.greenpeace.org)

• Hans R. Larsen, Milk and the Cancer Connection, International 
Health News, website (http://www.com/healthnews/)

• James A Riddle, 10 Strategies to Minimize Risks of GMO 
Contamination, sourced from The New Farm website, 
(http://www.newfarm.org)

• James Baxter, Scientist “pressured” to approve cattle drug, Ottawa 
Citizen, respoted on Ethical Investing website 
(http://www.ethicalinvesting.com) and elsewhere
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• James Reynolds, Study proves growing GM crops have a negative 
impact on wildlife, The Scotsman 22/03/05, website 
(http://business.scotsman.com)

• Jeffey M.Smith, Waning signs point to risks of GM food, The 
Scotsman, article, 30/03/2005

• Loraine Heller, EU Council backs Austrian Ban on GM Com, 
20/12/2006, from http://www.foodpiOductiondaily.com

• Mae Wan -Ho, Techniques and dangers of genetic engineering, 
SCOPE GM Food Controversy Forum, website 
(http://scope.educ.washington.edu/gmfood/)

• Malta Enviromment and Planning Authority, GMOs and Biosafety 
website, (http://www.mepa.org.mt)

• Malta EU Information Centre, Q&A on Dealing with GMOs, 
website (http://www.mic.org.mt)

• Marion Mangion and Alex Felice, Report on the study of the effect 
of compliance with EU regulations with respect to GMOs, 
presented to ΜΕΡΑ, February 2001

• Mark Townsend, Why soya is a hidden destroyer, Daily Express, 
12/03/99, quoted on SARE: Sustainable Agriculture Research and 
Education, website (http://www.sare.org)

• Martin Teitel and Kimberly Wilson, Geneticaly Engineered Food: 
Changing the nature of nature, Park Street Press paperbuck,1999

• Millstone, Brunner and Mayer, Beyond “Substantial Equivalence’, 
article, Nature periodical October 7, 1999 (reprinted online at 
http://www.biotech-info.net)

• Monsanto Canada Inc vs Percy Schmiser, Wikpedia 
website(http://www.sare.org)

• Martin Teitel and Kimberly Wilson, Geneticaly Engineered Food: 
Changing the nature of nature. Park Street Press paperback, 1999

• Millstone, Brunner and Mayer, Beyond “Substantial Equivalence”, 
article, Nature periodical October 7, 1999 (reprinted online at 
http://www.biotech-info.net)

• Monsanto Canada Inc vs Percy Schmiser, Wikipedia website 
(http://en.wikipedia.org)

• MSU, The Minessota State University at Mankato EMuseum, 
website, (http://www.mnsu.edu/emuseum/index.shtml)

• Nestle Boycott, Wikipedia Free Encyclopedia 
(http://en.wikipedia.org)

• Nobel Prize website (http://nobelprize.org)
• Percy Schmiser, website (http://wwvv.percyschmiser.com)
• Posilac by Monsanto, website, (http://www.monsantodairy.com)
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• RBGH. Monsanto and the FDA, from the Vermont Public Interest 
Group website, (http://www.upirg.prg)

• Report of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 
Expert Panel on Human Safety of rBST, Health Canada website 
(http://www.hs-sc.gc.ca)

• Rice Giants Denounce GMOs, Green Consumer Guide, website 
(http://www.greenconsumerguide.com)

• Rick Weiss, Firm Blames Farmers/ ‘Act of God’ for Rice 
Contamination, Washington Post, 22/11/06

• Roundup, Wikipedia Free Encyclopedia, website 
(http://en.wikipedia.org)

• Russia Temporatily Bans Rice Imports, Associated Press, sourced 
from Business Week website, )(http://www.businessweek.com)

• Special Eurobarometer Report 238, Risk Issues
• Starlink: GE com in Taco Shells, Genetically Engineered 

Organisms -Public Issues Education. Project, wensite 
(http://www.geo-pie.cornell.edu)

• Statement to the United nations quoted on Genetic Engineering 
and World Hunger, Greenpeace. Archives website, 
(http://archive.greenpeace.org)

• Sylvie Bonny, Why are most Europeans Opossed to GMOs- 
Factors explaining rejection in France and Europe, scientific paper. 
Electronic Journal of Biotechnology, 15/04 2003

• Tasha Webb, article, Pitt professor finds herbicide kills frogs, Pitt 
News, website (http://www.pittnews.com)

• The Convention on Biological Diversity, website 
(http://www.biodiv.org/convention/)

• The fate of transgenes in the human gut, John Heritage, Nature 
Biotechnology, February 2004 (Volume 22, Issue 2)

• The Vegeterian Society website Information Sheets 
(http://www.vegsoc.org/info/)

• Thinkquest Educational Foundation, website 
(http://www.thinkqest.org/library/)

• Toxic pollen from widel-planted GM com can Kill monarch 
butterfly, Cornell News, website (http://www.news.cornell.edu)

• Transgenic com, Wikipedia Free Encyclopedia, website 
(http://en.wikipedia.org)

• UCMP . The University of California Museum of Palleontology, 
website (http://ucmp.berkeley.edu/)

• US Enviromental Protection Agency Factsheet on Glyphosate, 
website (http://www.epa.gov/safewater/)

• US Food and Drug Administration, website (http://www.fda.gov)
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• US says Cyprus ties coyld suffer over GMO plan, Reuters article 
posted on Planet Ark website (http://planetark.com)

• Various EU Directives and regulations, available at Eur -Lex 
website, (http://eur-lex.europa.eu)

• Walsh, McCormick, Martin and Stocco, Roundup inhibits 
steroidogenesis, Environmental Health Pesprectives, August 2000, 
quoted on PubMed website (http://www.pubmed.uov)

• William J. Cromie, Growth Factor Raises Cancer Risk, Harvard 
Gazette, 22/04/99, website (http://www.harvard.edu/gazette/1999)
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