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Τοσ κ. Rene Gräber                                         

Mεηάθραζη: Ελένη Ιζαακίδοσ 

Θεραπεσηή και Σσμβούλοσ Υγείας                                        

Ούηε Φωηιάδη 

  

Τα «πράςινα γενετικά 
μεταλλαγμένα» ψέμματα 
  

Εμαξηεκέλνη αληί ρνξηαζκέλνη ; 

Πώο ζπγθξνηήκαηα πνπ αζρνινύληαη κε ηηο 

γελεηηθέο έξεπλεο αιιάδνπλ ηε δηαηξνθή θαη ηε 

γή καο… 

  
Γηαηί πξάζηλε γελεηηθή κεηάιιαμε ; Πξάζηλε, 

επεηδή αθνξά ζηηο γελεηηθέο αιιαγέο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ νξηζκέλνη εξεπλεηέο πάλσ 

ζηα θπηά θαη ηα δώα. Οη ππνζρέζεηο θαη ηα 

«επηρεηξήκαηα» ησλ ππνζηεξηθηώλ ηνπο είλαη 

επλόεηα : 

  

 Τα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα θπηά είλαη 

αλζεθηηθόηεξα.  

 Τα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα θπηά 

ρξεηάδνληαη ιηγόηεξα θπηνθάξκαθα.  

 Τα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα θπηά ιύλνπλ 

ην πξόβιεκα ηεο πείλαο ζην θόζκν καο.  

  

Πνηνο ζα κπνξνύζε, δηαβάδνληαο ηα παξαπάλσ 

επηρεηξήκαηα, λα είλαη ελαληίνλ ησλ γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλσλ ; 

Καη πνηνο δελ ζα ήζειε λα δώζεη ιύζε ζην 

πξόβιεκα ηεο πείλαο, πνπ καζηίδεη κεγάιν κέξνο 

ηεο Γήο ; 

Οη «ππνζρέζεηο» ήηαλ ηόζν ειπηδνθόξεο, ώζηε 

γηα πνιύ θαηξό πίζηεπα όηη πξέπεη λα αθήζνπκε 

ηνπο εξεπλεηέο απηνύο λα θάλνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο, γηαηί απηό ην ζέκα ππόζρεηαη πνιιά θαιά 

ζηνπο αλζξώπνπο. Αλ πξάγκαηη ηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα ιπζνύλ, ηόηε πξέπεη λα 

ζηεξίμνπκε ην έξγν ηνπο. 

Η πεξίπησζε MON 810 

http://www.tagesschau.de/inland/genmais112.html θαη 

http://www.tagesschau.de/inland/genmais146.html έθεξε 

γηα πξώηε θνξά ην ζέκα ηεο γελεηηθήο 

κεηάιιαμεο ζηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ 

θαη πξνθάιεζε αληηκαρόκελεο ζπδεηήζεηο. 

Επεηδή κέρξη ηόηε δελ είρα αζρνιεζεί κε ην ζέκα 

απηό, άξρηζα ακέζσο λα ςάρλσ γηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία θαη άξζξα.  Κη όζν έςαρλα ηόζν έβξηζθα 

ηεξάζηηεο δπζθνιίεο, θαη θπζηθά θακία ιύζε ζε 

θαλέλα πξόβιεκα από ηα παξαπάλσ, πνπ 

ππνηίζεηαη όηη ζα έδηλαλ ηε ιύζε. Παξαθάησ έρσ 

ζπλνςίζεη ζε 10 πξνβιήκαηα ην αδηέμνδν πνπ 

πξνθαιεί ε πξάζηλε γελεηηθή κεηάιιαμε.  Σ’ απηή 

ηελ αλαθνξά κνπ, ζηα πξνβιήκαηα 1 έσο 9 

αλαθέξνκαη ελ ζπληνκία ζην γηαηί δελ πξέπεη πνηέ 

λα επηηξαπεί λα κπνύλ ηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα 

ηξόθηκα ζηηο αγνξέο θαη ζηα super markets. Με ην 

πξόβιεκα 10 πνπ, θαηά ηε γλώκε κνπ, είλαη θαη 

ην πην «ηξνκαθηηθό», έρσ αζρνιεζεί ιίγν 

πεξηζζόηεξν.   

  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Νν 1 : 

  

«Οπ γαξ νίδαζη ηη πνηνύζη…» 

  
Επηρείξεκα ησλ ππνζηεξηθηώλ ησλ γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλσλ πξντόλησλ : «Με ηελ πξάζηλε 

γελεηηθή κεηάιιαμε επηηαρύλεηαη ε θπζηθή 

εμέιημε». 

  

Λάζνο, γηαηί δελ παίξλεηο έλα θιαδί π.ρ. από έλα 

πγηέο δέληξν κε κήια λα ην πξνζζέζεηο ζε έλα 

άξξσζην δέληξν κε κήια. Απηό κπνξεί λα 

βνεζνύζε ην άξξσζην δέληξν λα γίλεη πάιη πγηέο. 

Σηε γελεηηθή κεηάιιαμε όκσο παίξλεηο DNA από 

έλαλ νξγαληζκό θαη ην αλακηγλύεηο κε ην DNA 

ελόο ηειείσο δηαθνξεηηθνύ νξγαληζκνύ, ώζηε λα 

ηνπ κεηαδώζεηο ηδηόηεηεο πνπ ζηε θπζηνινγηθή 

ηνπ κνξθή δελ δηέζεηε. Τα θπηά πνπ ηξώκε ή 

ρξεζηκνπνηνύκε κεηά ηελ κεηάιιαμε απνθηνύλ 

π.ρ. κεγαιύηεξε αληίζηαζε απέλαληη ζε παξάζηηα 

ή ζε ςεθαζκνύο, αθνύ απνθηνύλ γελεηηθή 

αληίζηαζε κέζσ ησλ βαθηεξηδίσλ. Η πηζαλόηεηα, 

ηα γνλίδηα ησλ βαθηεξηδίσλ λα ζπλαληηνύληαη 

«έηζη από κόλα ηνπο από ηε θύζε», θαληάδεη 

βέβαηα εληειώο αδύλαηε. 

Τν επσλνκαδόκελν αγξνβαθηεξίδην κπνξεί λα 

κεηαθέξεη DNA θαη λα ην ηνπνζεηεί ζην άιιν 

http://www.tagesschau.de/inland/genmais112.html
http://www.tagesschau.de/inland/genmais146.html
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θπηό. Μπνξεί λα δξάζεη ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

έρνπλ θακηά ηδαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

θπηνύ, κπνξεί όκσο θαη λα δξάζεη ζε ηκήκαηα κε 

θξππηνγξαθεκέλε πξσηετλε 

Πνηα επίδξαζε ζα έρεη απηή ε λέα πνηθηιία 

πξσηετλεο, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ 

κεηάιιαμε ζην ίδην ην θπηό ή ζηελ πεξαηηέξσ 

δηαηξνθηθή αιπζίδα, θαλείο δελ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη. 

Πώο κπνξεί ινηπόλ θαλείο λα θαληαζηεί ηελ 

ρεηξαγώγεζε ελόο γνληδίνπ ; Τν πνύ κπνξεί απηό 

ην μέλν γνλίδην λα εγθαηαζηαζεί, κόλνλ ν 

παξάγνληαο ηύρε κπνξεί λα νξίζεη, γηαηί δελ 

κπνξεί θαλείο κε ηίπνηα λα θαζνδεγήζεη έλα 

γνλίδην. Καη ίζσο θάπνηα ζηηγκή λα πξνθύςεη 

ηπραία ην απνηέιεζκα πνπ είραλ ζηελ αξρή 

επηδηώμεη.   

  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Νν 2 : 

  

Η «κόιπλζε» όισλ ησλ θπηώλ 

  
Η γύξε ησλ θπηώλ κπνξεί, είηε κέζσ ηνπ αέξα 

είηε κέζσ ηεο γνληκνπνίεζεο ησλ εληόκσλ, λα 

δηαλύζεη ηεξάζηηεο απνζηάζεηο. Γη’ απηό είλαη 

εληειώο αδύλαην λα εκπνδίζεηο ζηελ ύπαηζξν ηε 

δηαζηαύξσζε ησλ γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ 

νξγαληζκώλ.  

Έηζη θαη νη ίδηνη νη νηθνιόγνη-αγξόηεο πνπ 

αξλνύληαη ηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα 

θαηεγνξεκαηηθά, βξίζθνπλ ζπρλά ζηνπο αγξνύο 

ηνπο κηθξά ίρλε γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ θπηώλ. 

Σε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Γήο ε παξαγσγή ησλ 

κεηαιιαγκέλσλ εμαπιώλεηαη ηόζν πνιύ πνπ νη 

νηθνιόγνη-αγξόηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο δηθέο ηνπο κηθξέο θαιιηέξγεηεο. 

Εάλ απηό γεληθεπζεί, νη ζπλέπεηεο ζην 

νηθνζύζηεκα θαη ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζα 

είλαη νιέζξηεο, αθνύ όια νδεγνύλ ζηελ 

θεξδνζθνπία. 

πκβαίλνπλ ινηπόλ θαηαζηξνθέο ζην 

νηθνζύζηεκα πνπ ε αλζξσπόηεηα πνηέ μαλά 

δελ ζα κπνξέζεη λα επαλνξζώζεη!  
Η πεξίπησζε Contergan είλαη ραξαθηεξηζηηθή 
http://de.wikipedia.org/wiki/Contergan-Skandal 

Επίζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάιιαμεο 

ζθνηώλνληαη ηα ρξήζηκα έληνκα, πνπ ηξέθνληαη 

εηδηθά από ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θπηώλ θαη 

απνηεινύλ ηξνθή κε ηε ζεηξά ηνπο, από θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα πνπιηά ή ακθίβηα. Έζησ θη έλαο 

θξίθνο, όκσο, αλ ραιάζεη από ηελ δηαηξνθηθή 

αιπζίδα, ηόηε είλαη γλσζηό όηη  δηαηαξάζζεηαη 

όιν ην νηθνζύζηεκα, κε νιέζξηεο ζπλέπεηεο.  

 ΠΡΟΒΛΗΜΑ Νν 3 : 

  

Απμαλόκελεο επηδεκίεο 

  
Σύκθσλα κε κία κειέηε ηνπ Αξγεληίλνπ 

αγξνλόκνπ Alberto Lapolla, πηζαλόηαηα λα κε 

ζθνηώλνληαη κόλνλ ηα παξάζηηα από ηε γελεηηθή 

κεηάιιαμε ησλ θπηώλ, πνπ θηάλεη κέρξη ηνπο 

αγξνύο θαη ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, αιιά θαη 

ζεκαληηθόο αξηζκόο εληόκσλ, βαηξάρσλ θαη 

ςαξηώλ, θη απηό ιόγσ ηεο δειεηεξηώδνπο νπζίαο 

Glyphosat, γλσζηήο θαη κε ην εκπνξηθό όλνκα 

«Roundup». Απηή ε εμόλησζε, όκσο, έρεη 

ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο ζηε πνηθηιία ησλ εηδώλ ηεο 

Γήο. Μία από ηηο νιέζξηεο επηπηώζεηο είλαη θαη ε 

εκθάληζε επηδεκηώλ, πνπ παιηά είραλ εθιείςεη 

από ηε Γή, όπσο π.ρ. ε εινλνζία, πνπ ηώξα 

ηειεπηαία έρεη αξρίζεη θαη εμαπιώλεηαη πάιη ζηελ 

Νόηηα Ακεξηθή, γηαηί ζηα ζηάζηκα λεξά δελ 

εμνινζξεύεηαη πηά από ηνπο θπζηθνύο ερζξνύο 

ηνπ ην θνπλνύπη, πνπ ηελ κεηαδίδεη ζηνπο 

αλζξώπνπο. 

  

Πξόβιεκα Νν 4 : 

  

Όηαλ ζα πεζάλνπλ νη κέιηζζεο, ζα πεζάλνπλ θαη 

νη άλζξσπνη     
  

Ο Ατλζηάτλ είρε πεί θάπνηε, όηη όηαλ εμαθαληζηεί 

ε κέιηζζα από ηε Γή ν άλζξσπνο ζα έρεη κπξνζηά 

ηνπ κόλν 4 ρξόληα δσήο. Γηαηί αλ δελ ππάξρνπλ 

κέιηζζεο, δελ ζα ππάξρεη γνληκνπνίεζε ησλ 

θπηώλ, δελ ζα ππάξρνπλ νύηε θπηά, νύηε δώα, θαη 

επνκέλσο νύηε άλζξσπνη.  

Καη ηη έρεη λα θάλεη απηό κε ηε γελεηηθή 

κεηάιιαμε; Σηηο ΗΠΑ, όπνπ εδώ θαη ρξόληα 

θαιιηεξγνύληαη κεηαιιαγκέλα θπηά, 

παξαηεξνύληαη καδηθνί ζάλαηνη κειηζζώλ, πξν 

http://de.wikipedia.org/wiki/Contergan-Skandal
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πάλησλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο ησλ 

κεηαιιαγκέλσλ θαιακπνθηώλ θαη ιαράλσλ. Απηό 

έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε άιιεο ρώξεο. Μειέηεο 

δείρλνπλ όηη ε γύξε ησλ γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ 

θπηώλ αδπλαηίδεη ην αλνζνζπνηεηηθό ζύζηεκα 

ησλ επηκειώλ απηώλ εληόκσλ θαη ηα θάλεη πην 

επηξξεπή ζηα παξάζηηα. Γηα απηό πξηλ γίλνπλ 

πνιιέο κειέηεο γύξσ από απηό ην ζέκα πξέπεη λα 

απαγνξεπηεί ε θαιιηέξγεηα ησλ γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλσλ θπηώλ. 

  

Πξόβιεκα Νν 5 : 

  

Έιιεηςε γνληκόηεηαο «ράξηο» ζηελ γελεηηθή 

κεηάιιαμε 
  

Είλαη ζπρλά ηα παξάπνλα γηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηα κεηαιιαγκέλα γελεηηθά 

ηξόθηκα. Υπάξρνπλ δηακαξηπξίεο γηα κείσζε 

ζνδεηάο θαη αύμεζε αιιεξγηώλ. Η πην ζεκαληηθή, 

όκσο, δηακαξηπξία πνπ έρεη δηαηππσζεί κέρξη 

ηώξα είλαη από θηελνηξόθνπο ρνίξσλ, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηξνθή ησλ 

ρνίξσλ ηνπο γελεηηθά κεηαιιαγκέλε ζόγηα θαη 

γελεηηθά κεηαιιαγκέλν θαιακπόθη. Απηνί νη 

θηελνηξόθνη παξαηήξεζαλ έιιεηςε γνληκόηεηαο 

ζηνπο ρνίξνπο, θάηη πνπ νη θηελίαηξνη δελ 

κπνξνύλ λα ην εμεγήζνπλ. Απηό δελ είλαη, όκσο, 

κόλν πξόβιεκα γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. 

Σθεθηείηε ηη ηξνκεξέο ζπλέπεηεο ζα πξνθύςνπλ αλ 

εκείο νη άλζξσπνη, ακέζσο ή εκκέζσο, 

ρξεζηκνπνηνύκε κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα! Τν πην 

επηθίλδπλν απ’ όια, όκσο, είλαη ε δηαπίζησζε όηη 

όπνηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα θπηά θπηεύνληαη 

ζηνπο αγξνύο δελ κπνξείο πνηέ πηά λα ηα ειεγμεηο 

νύηε βέβαηα θαη ηηο βιαβεξέο ηνπο ζπλέπεηεο. Κη 

απηό επεηδή εμαπιώλνληαη πνιύ θαη πάξα πνιύ 

γξήγνξα. Είλαη, επνκέλσο, ζθάλδαιν λα 

επηηξέπνληαη ηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα θπηά. 

  

Πξόβιεκα Νν 6 : 
  

Σα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα θπηά ρξεηάδνληαη 

πνιύ πεξηζζόηεξα θπηνθάξκαθα απ’ όηη ηα ηα 

θπηά ηεο παξαδνζηαθήο γεσξγίαο 

  

Έλα θεξόκελν σο πξνλόκην ησλ γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλσλ απνδεηθλύεηαη, κεηά από 

πξνζεθηηθή παξαηήξεζε, όηη θάζε άιιν παξά 

πξνλόκην είλαη. Υπάξρεη ν ηζρπξηζκόο όηη από ηα 

γελεηηθά κεηαιιαγκέλα θπηά ζα έθζαλαλ ζην 

πεξηβάιινλ ιηγόηεξα θπηνθάξκαθα απ’ όηη από 

ηα θπηά παξαδνζηαθήο γεσξγίαο, όπσο επίζεο θη 

όηη ηα ίδηα ηα κεηαιιαγκέλα ιάραλα, ε 

κεηαιιαγκέλε ζόγηα θαη ην κεηαιιαγκέλν 

θαιακπόθη θάλνπλ από κόλα ηνπο αληίζηαζε ζηα 

παξάζηηα.  

Υπάξρεη όκσο θαλείο πνπ δελ ζα ήζειε ιηγόηεξα 

δειεηήξηα ζην πηάην ηνπ ; 

Η αιήζεηα βέβαηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή, γηαηί 

ηειηθά κε ηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα θζάλνπλ ζηα 

πηάην καο πνιύ πεξηζζόηεξα δειεηήξηα! 

Πσο ζπκβαίλεη απηό; Πνιύ απιό: Επεηδή ηα 

κεηαιιαγκέλα θπηά έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

αληηζηέθνληαη από κόλα ηνπο ζην ηζρπξόηαην 

θπηνθάξκαθν «Roundup», πνπ πεξηέρεη 

Glyphosat, κπνξνύλ ηώξα πηά νη αγξόηεο λα 

ςεθάδνπλ ηνπο αγξνύο ηνπο κε ηεξάζηηεο 

πνζόηεηεο απηνύ ηνπ δειεηεξίνπ. Σύκθσλα κε 

έξεπλεο ηνπ Dr Charles Benbrook ζηελ Αξγεληηλή 

έρεη ςεθαζηεί 58% πεξηζζόηεξν Glyphosat απ’όηη 

πξηλ, ελώ ζηηο ΗΠΑ ηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα 

θπηά έρνπλ ςεθαζηεί κε 63 εθαη. θηιά απ’ απηό ην 

δειεηήξην. Αλαξσηηέζηε πσο κπνξεί λα ζπκβαίλεη 

απηό; Πνιύ απιό: ηώξα πηα νη αγξνί δελ 

νξγώλνληαη ζπρλά, αιιά ηνπο ςεθάδνπλ, γηα 

ιόγνπο πξνθύιαμεο, πξίλ ηε ζπνξά, κε Glyphosat. 

Απηό από νηθνλνκηθήο απόςεσο είλαη γηα ηνπο 

αγξόηεο κεγάιν θέξδνο, γηαηί δελ θεξδίδνπλ κόλν 

ρξόλν θαη ρξήκα, αιιά ρξεζηκνπνηνύλ θαη 

ιηγόηεξν εξγαηηθό δπλακηθό. 

  

Πξόβιεκα Νν 7 : 

  

Νέα «ζνύπεξ-δηδάληα» παξαιύνπλ ηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία 
  

Τν «άζπξν πόδη ηεο ρήλαο» είλαη έλα από ηα 

κεγαιύηεξα θαη ηζρπξόηεξα ζνύπεξ-δηδάληα ησλ 

θπηεηώλ ησλ ΗΠΑ. Αληηζηέθνληαη ζην 

«Roundup» (Glyphosat) θαη δελ κπνξεί θαλείο λα 

ηα αληηκεησπίζεη κε θαλέλα δηδαληνθηόλν. Έηζη 
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ζηηο ΗΠΑ ηεξάζηηεο εθηάζεηο κε θπηείεο ζόγηαο 

πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από απηό ην δηδάλην, 

εγθαηαιείπνληαη από ηνπο αγξόηεο. 

Οη επηζηήκνλεο  πηζηεύνπλ όηη ζηε γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλε ζόγηα κε κία αλαπηπγκέλε 

αληίζηαζε ζην Glyphosat δελ κπνξεί παξά λα έρεη 

κεζνιαβήζεη κία γελεηηθή δηαζηαύξσζε  κε 

θάπνην άιιν άγξην θπηό. Μία ηέηνηα 

δηαζηαύξσζε εζεσξείην ζην παξειζόλ από ηε 

εηαηξεία MONSANTO (πνπ παξήγαγε γηα πξώηε 

θνξά ηελ γελεηηθά κεηαιιαγκέλε ζόγηα) εληειώο 

αδύλαηε. 

Έηζη, ηώξα ηα ζνύπεξ-δηδάληα πηέδνπλ ηνπο 

αγξόηεο όρη κόλν λα θάλνπλ έλα βήκα πίζσ, αιιά 

θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηζρπξόηεξνπο θαη πην 

δειεηεξηώδεηο ζπλδπαζκνύο παξαζηηνθηόλσλ, 

έηζη ώζηε νη πεξηβαιινληνιόγνη λα πξνεηδνπνηνύλ 

γηα κόιπλζε  από ηα κεηαιιαγκέλα θπηά ζε 

κεγάιε θιίκαθα. 

  

  

Πξόβιεκα Νν 8 : 

  

Είλαη ην Glyphosat θαξθηλνγόλν ; 
  

Τν θπηνθάξκαθν Glyphosat δείρλεη λα είλαη 

δειεηεξηώδεο, όρη κόλν γηα ηα θπηά, ηνπο 

βαηξάρνπο θαη ηα ςάξηα, αιιά δπζηπρώο θαη γηα 

ηνπο αλζξώπνπο. Η θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ ην 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα θαηαζηξέςεη θπηείεο νπίνπ. 

Όπσο δείρλεη ε κειέηε ηνπ θαζεγεηή θ. Gilles-

Eric Seralini, κνξηαθνύ βηνιόγνπ, όηαλ πάξεη 

θαλείο κία ειάρηζηε δόζε ηνπ Glyphosat 

«Roundup» θαη ην ηνπνζεηήζεη ζε θύηηαξα, 

παξαηεξνύκε όηη απηά νδεγνύληαη ζηελ 

απηνθηνλία. Απηό ζεκαίλεη όηη όηαλ ν άλζξσπνο 

έξρεηαη ζε επαθή κε απηό ην δειεηήξην κπνξεί λα 

αξρίζεη λα λα παξνπζηάδεη ρξόληεο αζζέλεηεο 

όπσο θαξθίλνο, αζζέλεηεο ησλ λεύξσλ, θαζώο 

επίζεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ αλαπαξαγσγή. 

  

Αιια, βέβαηα, ζα ξώηαγαλ νη ππνζηεξηθηέο ησλ 

γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ, ηη ζεκαζία έρνπλ ιίγα 

νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη θάπνηα πξνβιήκαηα 

πγείαο, όηαλ κπνξνύκε λα ζηακαηήζνπκε ηελ 

πείλα ζηνλ θόζκν ; 

  

Ή κήπσο θη απηόο ν ηζρπξηζκόο είλαη έλα ςέκα, 

όπσο θαη όινη νη άιινη ; 

  

  

Πξόβιεκα Νν 9 : 

  

Η πξάζηλε γελεηηθή κεηάιιαμε κεηώλεη ηελ 

απόδνζε θαη δελ ιύλεη ην πξόβιεκα ηεο πείλαο 

ζηνλ θόζκν καο 

  
Τν κεγαιύηεξν πξνλόκην ησλ γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλσλ θπηώλ είλαη, ζύκθσλα κε ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπο, ε ζηαζεξή άλνδνο ηεο 

απόδνζήο ηνπο. Όκσο θη απηό ην ηειεπηαίν 

πξνπύξγηό ηνπο δείρλεη κεηά από έξεπλεο λα 

θαηαξξέεη.  

Μία κειέηε ηνπ 1999 έδεημε όηη ε γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλε ζόγηα είρε 4% ιηγόηεξε απόδνζε, 

ελώ ην 2001 ε απόδνζή ηεο έπεζε ζην 10%. 

Ο Ειβεηόο εηδηθόο ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, Hans 

Herren, δήισζε όηη ηα πξάζηλα γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλα δελ ρνξηαίλνπλ ηνλ θόζκν. Οη 

αγξόηεο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ πνιύ θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα κε ηελ παξαδνζηαθή γεσξγία, άλ 

είραλ ζπζηήκαηα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζηε 

δηάζεζή ηνπο ή αθόκα θαη κία θαιύηεξε 

εθπαίδεπζε, απ’ ό,ηη κε ηα κεηαιιαγκέλα θπηά. 

Ο Tim Lang, θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Λνλδίλνπ, δήισζε όηη ε πξάζηλε γελεηηθή 

κεηάιιαμε δελ ρξεζηκεύεη ηειηθά ζε ηίπνηε άιιν, 

παξά ζην λα απνθηνύλ ηα  αγξνηηθά 

επηρεηξεζηαθά ζπγθξνηήκαηα κεγάιε δύλακε θαη 

έιεγρν ζηελ αγνξά. 

Όζνλ αθνξά ηώξα ζην ζέκα. ηεο πείλαο ζηνλ 

θόζκν καο, ην πξόβιεκά δελ είλαη όηη δελ έρνπκε 

επαξθή ηξόθηκα γηα όινπο ζηε Γή, ην πξόβιεκα 

είλαη ην πώο γίλεηαη ε κνηξαζηά ηνπο.  

Σε ηη ρξεζηκεύεη ινηπόλ ε πξάζηλε γελεηηθή 

κεηάιιαμε: 

 Αθνύ απμάλεηαη αληί λα κεηώλεηαη ε 

ρξήζε ησλ δειεηεξησδώλ θπηνθαξκάθσλ  

 Αθνύ δελ ιύλεηαη ην πξόβιεκα κε ηα 

ζνύπεξ-δηδάληα  
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 Αθνύ ε επέκβαζε ζην νηθνζύζηεκα είλαη 

πάξα πνιύ κεγάιε (επίζεο θαη γηα ηα δώα)  

 Αθνύ δελ απνθιείεηαη ν θίλδπλνο γηα ηελ 

πγεία θαη  

 Αθνύ ηα κεηαιιαγκέλα θπηά δελ είλαη πην 

απνδνηηθά θαη δελ κπνξεί θαλείο πνηέ 

μαλά λα ηα απνκαθξύλεη από ηνλ πιαλήηε 

καο;  

  

Γηαηί, επνκέλσο, δελ έρεη άκεζα απαγνξεπζεί ε 

ρξήζε ηνπο ; Ννκίδσ όηη πξώηα απ’ όια είλαη 

ζέκα άγλνηαο. 

  

Πξόβιεκα Νν 10 : 

  

Η επηζεηηθή πνιηηηθή ησλ επηρεηξεζηαθώλ 

νκίισλ πνπ αζρνινύληαη κε ηα γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλα θπηά –  θαη θπξίσο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο MONSANTO 

  
Τν ζπγθξόηεκα Monsanto ππνρξεώλεη ηνπο 

αγξόηεο λα αγνξάδνπλ ηνπο αθξηβνύο ζπόξνπο 

ηνπο. Εάλ δελ ην θάλνπλ απηό, ηνπο απνδίδνπλ 

ςεύηηθεο θαηεγνξίεο, πνπ πξνθαινύλ ζθιεξέο 

ηηκσξίεο. Όια απηά νδεγνύλ ζε θαηαζηξνθή ησλ 

αγξνηώλ θαη ζην ζαθέο ζπκπεξαζκα όηη :  

 

Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν όρη κόλν δελ 

αληηκεησπίδεηαη ην πξόβιεκα ηεο πείλαο 

ζηνλ θόζκν, αιιά αληηζέησο εμαπιώλεηαη 

θηόιαο. 
  
Η Ιλδή αηνκηθή θπζηθόο θαη αθηηβίζηξηα Vandana 

Shiva θαηαγγέιεη ηελ Monsanto όηη ζηελ Ιλδία 

εθβηάδεη ηνπο αγξόηεο γηα ην βακβάθη θαη πνιιέο 

θνξέο ηνπο νδεγεί ζηελ απηνθηνλία. Απηό, 

βέβαηα, δελ αθνξά κόλν ηελ Ιλδία αιιά θαη όινλ 

ηνλ θόζκν.  

Επηκέλεη, επίζεο, όηη όια απηά δελ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ επάξθεηα ησλ ηξνθίκσλ, αιιά 

απνθιεηζηηθά κε ηελ αύμεζε θεξδώλ ηεο 

Monsanto. Τα πνζά γηα ηελ απόθηεζε αδείαο, πνπ 

απνκπδά ε Monsanto από ηνπο αγξόηεο, 

ηξνκάδνπλ ηνπο αθηηβηζηέο, γηαηί βιέπνπλ όηη κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν ε Monsanto έρεη ζθνπό αξγά ή 

γξήγνξα λα ειέγρεη όια ηα ηξόθηκα επη ηεο Γήο. 

Απηό ηεο δίλεη κεγαιύηεξε δύλακε απ’όηη νη 

βόκβεο ή ηα όπια. Είλαη ην πην δξαζηηθό κέζν γηα 

λα θπξηαξρήζεηο πάλσ ζηνπο ιανύο ηεο Γήο.  

  

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε… 
  

Πξώηα απ’όια κπνξείηε λα ςεθίδεηε παξαηάμεηο 

πνπ αξλνύληαη ηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα 

ηξόθηκα. Δεύηεξνλ, ε δύλακε ησλ 

ζπγθξνηεκάησλ απηώλ, όπσο ε Monsanto, 

κεηξάεη κόλν εάλ ηε ζηεξίδνπκε θη εκείο. Οη 

έκπνξνη αληειήθζεζαλ ηελ άξλεζε ησλ πειαηώλ 

θη έρνπλ αληηδξάζεη εδώ θαη ρξόληα. Εκπνξηθέο 

αιπζίδεο, όπσο νη Aldi, Rewe, Edeka, Nord θαη 

Tengelmann πξνζπαζνύλ εδώ θαη πνιιά ρξόληα 

λα θξαηήζνπλ ηα ξάθηα ηνπο θαζαξά από ηα 

γελεηηθά κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα. Επηρεηξήζεηο 

όπσο π.ρ. νη Wiesenhof, Milupa, Hipp, Neuform 

Reformhäuser, θαζώο επίζεο θαη ε Unilever, 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε θαη ηελ ππνρξέσζε λα 

απνθεύγνπλ ηελ ζίηηζε ησλ δώσλ κε γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλεο ηξνθέο. Η θαιύηεξε επηινγή 

βέβαηα ζα ήηαλ ηα πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά 

πξντόληα θαη θπξίσο κε ηα ζήκαηα ησλ 

ζπλδέζκσλ, όπσο Bioland, Demeter ή Naturland. 

  

Παξέκβαζε ππνρξέσζεο ραξαθηεξηζκνύ γηα 

ηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα πξντόληα: 
Από ηνλ Απξίιην ηνπ 2004 ππάξρεη ζηελ 

Επξσπατθή Έλσζε ε ππνρξέσζε δηαθξηηηθνύ 

 ραξαθηεξηζκνύ ελόο γελεηηθά κεηαιιαγκέλνπ 

πξντόληνο. Εμαηξνύληαη ην θξέαο, ηα απγά θαη ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντόληα από δώα, ηα νπνία έρνπλ 

ηξαθεί κε γελεηηθά κεηαιιαγκέλεο ηξνθέο. Επίζεο 

εμαηξνύληαη έλδπκα, πξνζζεηηθά θαη αξώκαηα πνπ 

δελ ζεσξνύληαη ηξόθηκα αιιά παξ’όια απηά 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε καγεηξηθή!  

  

Η αληίζηαζε ζηα κεηαιιαγκέλα είλαη 

επηβεβιεκέλε 
  

Όζν πεξηζζόηεξεο νξγαλώζεηο αληηζηέθνληαη ζηα 

γελεηηθά κεηαιιαγκέλα, ηόζν κεγαιώλνπλ νη 

πηζαλόηεηεο λα είκαζηε ζην κέιινλ απαιιαγκέλνη 

από απηά. Υπάξρεη έλα αίηεκα ζην Internet, πνπ 
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έρνπλ ππνγξάςεη 200.000 ηδηώηεο θαη πεξίπνπ 300 

νξγαληζκνί. Σπλνιηθά, πίζσ από απηό ην αίηεκα 

ππάξρνπλ πάλσ από 25 εθαη. άλζξσπνη.  

  

  

  

  

Μπνξείηε θη εζείο λα ππνγξάςεηε ην αίηεκα απηό 

ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα: 

http://www.saveourseeds.org/aktivitaeten/petition.html, 

ή λα ζπκκεηέρεηε ζηελ ηζηνζειίδα 
http://saveaourseeds.org/aktivitaeten/werde-aktiv.html 

 

 

  

ηακαηήζηε ηα ζπγθξνηήκαηα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη κε ηα γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα, πξνηνύ απηά 

θαηαζηξέςνπλ αλεπαλόξζσηα ηε Γή καο 

θαη ηε δηαηξνθή καο! 
 

http://www.saveourseeds.org/aktivitaeten/petition.html
http://saveaourseeds.org/aktivitaeten/werde-aktiv.html
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