
Συνέδριο 
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, Λευκωσία 
29/11/2014 

 
  

Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα 

Κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις 

∆ρ Ελένη ΠαπαδοπούλουΑναπλ. Καθηγήτρια 

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
Πολυτεχνική Σχολή 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 



ΓενετικάΤροποποιημέναΤρόφιμα ii 
 

 



Ελένη Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ 

ΓενετικάΤροποποιημέναΤρόφιμα 1 
 

 

ΓενετικάΤροποποιημέναΤρόφιμα 

Κοινωνικέςκαι πολιτικές προεκτάσεις 

 

 

Οι γενετικά τροποιοιηµένοι οργανισµοί και ειδικά τα γενετικά τροποποιηµένα 
τρόφιµα αποτελούν ένα θέµα  για συζήτηση µε σηµαντικέςκαι 
πολυπαραγοντικέςσυνιστώσες τόσο από τεχνικής, οικονοµικής, περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής, ηθικής αλλά και πολιτικής πλευράς. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται  

ο ορισµός και η ιστορική εξέλιξη των γενετικά 
τροποποιηµένων τροφίµων,  

τα τεχνικά, κοινωνικο-οικονοµικά, περιβαλλοντικά, ηθικά και πολιτικά 
θέµατα  

οι προβληµατισµοί και οι προοπτικές  

 

Ορισμοί 

Υπάρχουν πολλοί ορισµοί των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων και της 
βιοτεχνολογίας. Με τη γενετική τροποποίηση καλύπτεται ένα εύρος τρόπων µε 
τους οποίους το γενετικό υλικό τροποποιειται ή εισάγεται λειτουργικά σε άλλα 
είδη.Γενετικά τροποποιηµένοονοµάζεται  ένα νέο προϊόν όταν αυτό παράγεται µε 
ανασυνδυασµό του γενετικού του κώδικα. 

Η γενετική τροποποίηση, αποτέλεσε φαινόµενο το οποίο παρουσιάζεται από της 
εµφάνισης της ζωής µέσω τυχαίων µεταλλάξεων και διασταυρώσεων οι οποίες 

Suspendisse potenti. 
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λαµβάνουν χώρα στο φυσικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος προσπάθησε µέσα από τη 
διασταύρωση των ποικιλιών των φυτών και των φυλών των ζώων να αποκτήσει 
επιθυµητά χαρακτηριστικά στους απογόνους. Εν τούτοις, ο τρόπος µε τον οποίο τα 
γενετικά χαρακτηριστικά των ειδών µεταφέρονται µέσα στο χρόνο από γενιά σε 
γενιά, µελετήθηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα από τον αυστριακό µοναχό και 
επιστήµονα G. Mendel. Ο Mendel καλλιέργησε 29.000 φυτά µελετώντας τη 
µεταβίβαση των χαρακτηριστικών της µοσχοµπιζελιάς και διατύπωσε τους νόµους 
του Mendel  για την κληρονοµικότητα. 

Σήµερα ο όρος γενετικά τροποποιηµένος ή µεταλλαγµένος οργανισµός αναφέρεται 
σ΄ εκείνους τους οργανισµούς οι οποίοι παράγονται µε σύγχρονες βιοτεχνολογικές 
µεθόδους µε τις οποίες µεταφέρονται  γονίδια από ένα οργανισµό στο γενετικό 
υλικό ενός άλλου φυτού ή ζώου. Οι τεχνικές µεταφοράς είναι ο χηµικά επαγόµενος 
µετασχηµατισµός, η ηλεκτροδιαβίβαση, η µικρο-έγχυση του DNA και η µέθοδος 
βοµβαρδισµού µε µικροβλήµατα, ή η µεταφορά του DNA γίνεται µέσω ενός 
βιολογικού φορέα ( το πλασµίδιο Ti του Agrobacterium) 

 

Τα παραδείγµατα για τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων τροφίµων είναι θεωρητικά 
άπειρα, προσδίδοντας ανθεκτικότητα σε ασθένειες και προσβολές, µακρύτερη 
µετασυλλεκτική ζωή, µεγαλύτερη απόδοση στο χωράφι, ή επιθυµητά 
οργανοληπτικά, διατροφικά ή εµπορικά χαρακτηριστικά. Ένα πρόσφατο 
παράδειγµααποτελεί τη δυνατότητα να αναδηµιουργηθούν τα αιωνόβια δάση της 
αµερικάνικης καστανιάς τα οποία εξαφανίστηκαν σε λίγες µόνο δεκαετίες τον 
προηγούµενο αιώνα, εξ αιτίαςµυκητολογικής προσβολής. Η εισαγωγή ανθεκτικού 
γενετικού υλικού–γονιδίων- στα εναποµείναντα δένδρα µπορεί να γίνειαπό 
ποικιλίες της Κίνα, ή από τη ροδακινιά (Hirsch 2012). Ακόµη υπάρχουν ήδη ως 
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εµπορεύσιµα είδη στη διεθνή αγορά και κυρίως στις ΗΠΑ, Καναδά, κολοκύθια 
ανθεκτικά στις ιώσεις, πατάτα ανθεκτική στα έντοµα και τα ζιζανιοκτόνακαι 
σόγια, καλαµπόκι και ελαιοκράµβη ανθεκτικά στα ζιζάνια (επιπλέον εµπορεύσιµα  
στην Αργεντινή, Ν. Αφρική, ΕΕ). Ζωικοί οργανισµοί, όπως η αγελάδα, ή αίγα, το 
γουρούνι, ο σολωµός, το πρόβατο και η πέστροφα έχουν επίσης τροποποιηθεί 
γενετικά για λόγους, παραγωγής φαρµακευτικών πρωτεινών, µεγαλύτερης 
απόδοσης, προστασίας από ασθένειες, ή αντοχή στις χαµηλές θερµοκρασίες 

Η προοπτική της βιοτεχνολογίας παρουσιάζεται να έχει δραµατικές επιπτώσεις στο 
σύστηµα παραγωγής και διάθεσης των τροφίµων που εγείρουν σηµαντικά 
ερωτήµατα και θέµατα µε βιολογικές, τεχνικές, οικονοµικές, κοινωνικές, ηθικές 
και πολιτικές συνιστώσες τις οποίες θα προσεγγίσουµε στη συνέχεια.  

 

Ιστορικό – Εξέλιξη 

Η ανακάλυψη των νόµων της κληρονοµικότητας από τον G.Mendel (1822-1884)   
και η σπουδαιότητα αυτών δεν έγιναν αντιληπτά παρά µόνο το 1900 από τους 
Ούγκπ ντε Βρις , Καρλ Κόρενς και Εριχ φον Τσέρµακ. Η ανάδειξη του έργου του 
Mendel εστιάζεται στα γενοτυπικά χαρακτηριστικά των φυτών, µάλλον, παρά στις 
µέχρι τότε κρατούσες φαινοτυπικές προσεγγίσειςτης κληρονοµικότητας. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνάς του µε εφαρµογή τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωϊκό 
βασίλειο, υπήρξαν αντικείµενο σηµαντικών διαφωνιών από την επιστηµονική 
κοινότητα σχετικά µε τον έλεγχό τους µε τη χρήση στατιστικών µεθόδων. Η 
επανάληψη εν τούτοις των πειραµάτων του κατέδειξε την ορθότητά τους και 
συνέβαλε στην κατανόηση των νόµων της βιολογίας, αλλάκαι την ανάδειξη της 
επιστήµης της βιοµετρίας. Οι εξελίξεις της βιολογίας αλλά και της γενετικής 
µηχανικής είναι ραγδαίες  καθ΄ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, έως ότου τη 
δεκαετία του ογδόντα η ανακάλυψη της δυνατότητας µεταφοράς τµηµάτων του 
γενετικού υλικού ανάµεσα στα είδη αποτελεί γεγονός.  

Μια αλληλουχία σηµαντικών γεγονότων στην εξέλιξη της πορείας των γενετικά 
τροποποιηµένων τροφίµων φανερώνουν την ένταση και την ταχύτητα της εξέλιξης 
στον τοµέα, µε την παράθεση των εξής χρονικών αναφορών: 

1980: Επιστήµονες ανακάλυψαν πως θα µπορούσαν να µεταφέρουν κοµµάτια 
DNA ανάµεσα στους οργανισµούς 
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1983:  Το πρώτο γενετικά τροποποιηµένο τρόφιµο παράχθηκε µε τη χρήση 
αντιβιοτικών που προέρχονταν από φυτά καπνού.  

1990: Βαµβάκι τροποποιήθηκε µε επιτυχία.  

1994: Ο άνθρωπος τροποποίησε γενετικά την τοµάτα  για δική του κατανάλωση. Η 
τροποποίηση αυτή ουσιαστικά καθυστερούσε την ωρίµανση της µετά τη συλλογή 
τους. 

1995: Η εταιρία  Monsanto παρήγαγε εντοµοκτόνο για τη σόγια. 

1995: Η BtPotato κρίθηκε ως ασφαλής από τον Οργανισµό Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, αποτελώντας µε αυτό τον τρόπο την πρώτη σοδειά µε έγκριση των 
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. 

1996: Τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα εγκρίνονται για τη διάθεσή τους  στην 
αγορά µε τη σόγια, το καλαµπόκι, την ελαιοκράµβη (κραµβέλαιο), το ρύζι και το 
βαµβακέλαιο 

1996: Το πρώτο µεταλλαγµένο κραµβέλαιο ήταν διαθέσιµο στην αγορά. 

2000: Οι επιστήµονες ανακάλυψαν πως ήταν δυνατό να µεταλλάξουν τα τρόφιµα 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσουν τη θρεπτική τους αξία.  

2005: Η Alfafa ξεκίνησε να προµηθεύει την αγορά των Ηνωµένων  Πολιτειών µε 
µεταλλαγµένα µπιζέλια.  

2006. Κυκλοφορούν στην αγορά, σόγια, καλαµπόκι, βαµβάκι, ελαιοκράµβη, 
καπνός, πατάτες και τοµάτα 

2012: Υπάρχουν συνεχείς δικαστικές υποθέσεις και έρευνες σχετικά µε τα 
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα. 

Η έρευνα για τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς και τρόφιµα 
επικεντρώνεται κυρίως στη  ανάπτυξη των φυτών και την ανθεκτικότητα σε 
ανταγωνιστές-ζιζάνια και παθογόνους οργανισµούς, την ποιότητα και το µέγεθος 
των καρπών και την απόδοση επιθυµητών συστατικών και χαρακτηριστικών ως 
προς τη συντήρηση, τη γεύση την εµφάνιση κά. Απαιτεί έρευνα µε υψηλής 
δαπάνης υποδοµές και εξοπλισµό και λαµβάνει χώρα τόσο σε δηµόσια όσο και, 
όλο και περισσότερο, σε ιδιωτικά εργαστήρια των αναπτυγµένων χωρών.   
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Έρευνα– Οικονομία –Περιβάλλον ‐Κοινωνία ‐ Πολιτική 

Οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί αποτελούν προϊόντα της ατοµικής 
ελευθερίας των ερευνητών χωρίς την οποία δεν νοείται έρευνα. Υπό την έννοια 
αυτή, η έρευνα είναι και ατοµικό αγαθό, κάτι που κατοχυρώνεται θεσµικά  και 
ρητά σε διεθνή και συνταγµατικά κείµενα, όπως οι ∆ιακηρύξεις της UNESCO για 
τη Βιοηθική (άρθ. 2 d, άρθ. 15), για το Ανθρώπινο Γονιδίωµα και τα ∆ικαιώµατα 
του Ανθρώπου (προοίµιο και άρθ. 12, 14, 15, 17, 19), καθώς και το ελληνικό 
Σύνταγµα (άρθ. 16)(Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2009). 

Η έρευνα και η διασύνδεσή της µε τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας, 
όπως και το αντίστροφο, αποτελεί σήµερα, ζητούµενο παρά ποτέ. Η παραδοσιακή 
δοµή της χρηµατοδότησης της έρευνας από την κοινωνία µέσω του κρατικού 
προϋπολογισµού και η κατοχύρωση και διάθεση των προϊόντων της έρευνας, ως 
δηµοσίων αγαθών ανήκει, όλο  και περισσότερο,  στο παρελθόν Τα προϊόντα 
αγροτικής παραγωγής και τα είδη διατροφής δεν αποτελούν εξαίρεση. Η σύνδεση 
της έρευνας µε τις ανάγκες της γεωργικής δραστηριότητας, αλλά και της 
παραγωγής τροφίµων, στις χώρες του ΟΟΣΑ έχει ξεφύγει από την αποκλειστική 
δικαιοδοσία των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων έρευνας  και των  
πανεπιστηµίων. Οι υπηρεσίες των γεωργικών εφαρµογώντων αντίστοιχων 
υπουργείων γεωργίας, ως δοµές ή κανάλια διάδοσης αυτής προς τον αγρότη-
παραγωγό, έχουν συρρικνωθεί, απαξιωθεί ή εκλείψεικαι στις χώρες της ΕΕ. Στο 
πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στον αγροτικό χώρο, η έρευνα, η γνώση 
και η καινοτοµία, παράγεται και διαχέεται από όποιο φορέα εµπλέκεται στη 
διαδικασία της ανάπτυξης, δηµόσιο, ιδιωτικό ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 
ενώσεις των πολιτών. Η κατοχύρωση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας της γνώσης 
και καινοτοµίας υπόκειται πλέον σε πνευµατικά δικαιώµατα του δηµιουργού των. 
Ειδικά, στη διεθνή πρακτική, µετά την υπογραφή της Συµφωνίας του Γύρου της 
Ουρουγουάης, την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (1995) και τη 
διεθνοποίηση του αγροτικού εµπορίου, υιοθετείται από τη διεθνή κοινότητα η 
Συµφωνία TRIPS (Trade Related Intelectual Property Rights) για τα πνευµατικά 
δικαιώµατα επεκτείνονται και στα αγροτικά προϊόντα.   

Όσον αφορά τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, η κατοχύρωση των 
πνευµατικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας είναι αλληλένδετα µε το δηµιουργό τους 
που είναι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες της Αµερικής (Monsanto, Dow 
Agroscience, Du Pont), Γερµανίας (Agr Evo), την Ελβετίας (Novartis), Βρετανία 
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(Zeneca) και Γαλλία (Rhone-Poulenc). Η δηµόσια συζήτηση για τα γενετικά 
τροποποιηµένα τρόφιµα στην Ευρώπη ταυτίζεται µε συνεχείς αντικρουόµενες 
απόψεις των υπέρµαχων και των πολέµιων αυτών από τη δεκαετία του1990.  

Στο αρχικό χρονικό διάστηµα η Ευρώπη είχε δηλωθεί ως GMO free area, δηλαδή 
ίσχυε τη απαγόρευση της παραγωγής και της εισαγωγής  των γενετικά 
τροποποιηµένων τροφίµων στην εδαφική της έκταση. Σηµαντικά ήταν τα κινήµατα 
των καταναλωτών κατά των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων, µε ενδεικτική 
την ανταπόκριση της διατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας στο κοινωνικό αίτηµα, 
µε ανάρτηση ευµεγέθων ενηµερωτικών πινακίδων στην είσοδο µεγάλων αλυσίδων 
σούπερ µάρκετ µε την ένδειξη «Απαλλαγµένο από γενετικά τροποποιηµένα 
τρόφιµα». Η στάση της Ευρώπης άλλαξε σχετικά γρήγορα µε τη σηµερινή 
πρακτικήστηνκαλλιέργεια και παραγωγή των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων 
επαφίεται στην απόφαση των χωρών-µελών της ΕΕ. Σήµερα το µεγαλύτερο 
ποσοστό των προϊόντων διατροφής στα ράφια των σούπερ µάρκετ περιέχει µικρό 
ή σηµαντικό ποσοστό συστατικών από γενετικά τροποποιηµένα είδη διατροφής. 

Στους χάρτες που ακολουθούν εµφανίζεται η διασπορά ανά την υφήλιο της 
καλλιέργειας και διάθεσης των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων παγκοσµίως 
(Χάρτης 1) και ειδικά στις χώρες της ΕΕ (Χάρτης 2). 

 

Χάρτης 1. Χάρτης παγκόσµιας καλλιέργειας µεταλλαγµένων, 2005 

Πορτοκαλί : καλλιέργεια και διάθεση στην αγορά∆ιαγραµµισµένο : εµπορία  
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Κουκίδες : πειραµατισµοί στον αγρό 

 

Χάρτης 2: Χάρτης µε την καλλιέργεια µεταλλαγµένων τροφίµων στην Ευρώπη 
(καλαµπόκι ΜΟΝ 810). 

Ο βαθµός εξάπλωσης της καλλιέργειας αλλά και της εµπορίας των γενετικά 
τροποποιηµένων τροφίµων βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το νοµικό και 
θεσµικό πλαίσιο της κάθε χώρας. Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν είτε όµοιο, είτε 
εναρµονισµένο µεταξύ του νοµικό καθεστώς, µε βασική προσέγγιση τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος µάλλον, παρά τη διαδικασία παραγωγής του (πχ, 
γενετική τροποποίηση). Τα ΓΤΤ δεν διέπονται από ειδικό νοµικό καθεστώς. Η 
επέµβαση της Επιβλέπουσας Αρχής γίνεται µόνο σε περίπτωση ένδειξης κινδύνου. 
Ακόµη δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική η σήµανση των ΓΤΤ.  

Στην ΕΕ σε κανονιστικό επίπεδοiγια τα «νεοφανή τρόφιµα και συστατικά 
τροφίµων», υιοθετήθηκε  ο Κανονισµός (ΕΚ) 258/97 για τον έλεγχο των ΓΤΤ. Η 
Οδηγία 18/2001 «για τη σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον» υποχρεώνει 
στα κράτη- µέλη την ιχνηλασιµότητα. Επίσης υιοθετεί τη σήµανση για τα 
παραγόµενα και τα διατιθέµενα στην αγορά γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών 
για ποσοστό µεγαλύτερο του 1%. Ο Κανονισµός 1830/2003 τροποποιεί την εν 
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λόγω Οδηγία  και ο Κανονισµός 1829/2003 που διέπει τα ΓΤΤ και ζωοτροφές, 
αναθέτει στην Επιτροπή τις εκτελεστικές του αρµοδιότητες και αυτός 
τροποποιείται από τον Κανονισµό 298/2008. Με µια σειρά αποφάσεων στη 
δεκαετία του 2000, επιτρέπεται η κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ προϊόντων 
κράµβης, αραβοσίτου, σόγιας, ελαιοκράµβης και ζαχαρότευτλου. 

Στην Ελλάδα ενώ η χώρα έχει δηλωθεί ως απαλλαγµένη της καλλιέργειας ΓΤΤ, 
έχει δοθεί άδεια πειραµατισµού για τη βιοµηχανική τοµάτα, το βαµβάκι και το 
καλαµπόκι. Επιβλέπουσα αρχή για την ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων και για την Ελλάδαο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων 
(ΕΦΕΤ). 

Τα επιχειρήµατα των υπέρµαχων της καλλιέργειας των γενετικά τροποποιηµένων 
τροφίµων συνίστανται στα παρακάτω: 

 Οι σοδειές µεταλλαγµένων είναι παραγωγικότερες. 
 Προσφέρουν µεγαλύτερη θρεπτική αξία και έχουν καλύτερη γεύση. 
 Υπάρχει η πιθανότητα εξάλειψης των παραγόντων που προκαλούν 
αλλεργίες. 
 Η αντίσταση στα ζιζάνια είναι έµφυτη. 
 Οι σπόροι θα είναι ικανοί να µεγαλώσουν σε “φτωχό” θρεπτικά συστατικά 
έδαφος και σε αντίξοα κλίµατα. 
 Είναι περισσότερο φιλικά στο περιβάλλον αφού δε χρειάζονται 
φυτοφάρµακα και εντοµοκτόνα 
 Τα τρόφιµα διατηρούνται περισσότερο οπότε µπορούν να µεταφέρονται σε 
µεγάλες αποστάσεις και για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
  Όσο οι σοδειές µεταλλαγµένων µπορούν να καλλιεργούνται σε µικρές 
εκτάσεις γης θα µπορούσαν να είναι η απάντηση στη σίτιση του 
αυξανόµενου πληθυσµού της γης. 
 Τα µεταλλαγµένα τρόφιµα είναι ασφαλή καθότι η σποραδική αλλαγή 
γονιδίων δεν τα καθιστά τοξικά ή επικίνδυνα. 
 Η επέµβαση των υποστηρικτών των φυσικών προϊόντων δε στηρίζεται 
πουθενά. Υπάρχουν πολλά που ο άνθρωπος άλλαξε για να εξυπηρετήσει το 
σκοπό του. Γιατί να υπάρχει πρόβληµα µε τα µεταλλαγµένα;  

Στον αντίποδα βρίσκονται τα επιχειρήµατα αυτών που αντιτίθενται στη χρήση των 
µεταλλαγµένων ως ειδών διατροφής : 



 

ΓενετικάΤροποποιημέναΤρόφιμα 9 
 

 Οι επιστήµονες µπορούν να επιλέξουν ποια γονίδια να παραποιήσουν, αλλά 
δε γνωρίζουν ακόµη σε ποια περιοχή του DNA να τα εισάγουν και δεν 
έχουν κανένα τρόπο να ελέγχουν τη γονιδιακή έκφραση. Τα γονίδια δε 
δουλεύουν στην αποµόνωση. Αλλάζοντας µερικά θα µπορούσε να αλλάξει 
ολόκληρη η εικόνα µε απροσδόκητες και διαφορετικές συνέπειες κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες. 

 ∆εν θα πρέπει να προωθούνται τα µεταλλαγµένα χωρίς να έχουν εκτιµηθεί 
επαρκώς οι κίνδυνοι ή τουλάχιστον χωρίς να έχει αποδειχτεί πως δεν 
υπάρχουν κίνδυνοι. 
 Πολλές από τις εταιρίες παραγωγής µεταλλαγµένων δεν τα επισηµαίνουν ως 
µεταλλαγµένα, γεγονός που αντίκειται στο δικαίωµα των  καταναλωτών να 
γνωρίζουν τι αγοράζουν και ουσιαστικά να αποφασίσουν αν θέλουν να 
διατραφούν µε µεταλλαγµένο τρόφιµο ή όχι. Ακόµα και αν ασφάλεια της 
υγείας δεν αποτελεί θέµα, εγείρονται ηθικά ή θρησκευτικά θέµατα.  
 Οι γενετικά τροποποιηµένες σοδειές θα µπορούσαν να διασταυρωθούν µε 
µη τροποποιηµένες και έτσι να δηµιουργηθούν οικολογικά και προβλήµατα 
που σχετίζονται µε τη βιοποικιλότητα. Αν αυτό συµβεί µε τα µεταλλαγµένα 
πολύ σύντοµα η κατάσταση θα µετατρεπόταν σε εφιάλτη της ανθρώπινης 
υγείας. 
 Η ανοσία στα έντοµα και τα αγριόχορτα µπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη 
εντόµων και ζιζανίων νεότερων και δυνατότερων που τα χηµικά δε θα 
µπορούσαν να σκοτώσουν.  
 Τα γενετικά τροποποιηµένα µε έµφυτη ανοσία στις προσβολές µπορεί να 
σκοτώσει και επωφελή έντοµα – η περίπτωση της τοξίνης Bt του 
καλαµποκιού επί της πεταλούδας Μονάρχης (Danaus plexippus)  
 Η δήλωση του τέλους της πείνας και του υποσιτισµού στον κόσµο είναι 
ουσιαστικά λάθος. Η πείνα δεν είναι αποτέλεσµα της παραγωγής αλλά της 
δραµατικής ανισότητας, τηςκακοδιαχείρισης και της έλλειψης πρόσβασης 
στα τρόφιµα που είναι αποτέλεσµα διαφόρων κοινωνικών, οικονοµικών και 
πολιτικών αιτίων. 
 Οι εταιρίες µεταλλαγµένων κατοχυρώνουν τις σοδειές τους και φτιάχνουν 
σοδειές ώστε ο σπόρος στη συνέχεια να µην µπορεί να αναπτυχθεί 
(terminator - genes) . Έτσι οι αγρότες τόσο των αναπτυγµένων όσο και των 
τριτοκοσµικών χωρών που δεν µπορούν να κρατήσουν σπόρο, είναι 
αναγκασµένοι να τους αγοράσουν ακριβά από τις εταιρίες για κάθε σοδειά. 
Επιπλέον η νέα τεχνολογία επεµβαίνει στις παραδοσιακές  καλλιεργητικές 
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τεχνικές και αγροτικά συστήµατα που έχουν προσαρµοστεί διαχρονικά στις 
τοπικές συνθήκες. 

Έρευνες έχουν αποτυπώσει το βαθµό της κοινωνικής αποδοχής των γενετικά 
τροποποιηµένων τροφίµων µε αποτελέσµατα να διατρέχουν όλο το φάσµα από την 
πλήρη άρνηση έως την πλήρη αποδοχή αυτών, ανάλογα µε το κοινωνικο – 
οικονοµικό, θεσµικό και γεωγραφικό πλαίσιο. 

Ειδικά στην Ελλάδα, µελετήθηκαν οι απόψεις των παραγωγών αραβοσίτου όσον 
αφορά την υιοθέτηση της τεχνολογίας των γενετικά τροποποιηµένων 
καλλιεργειών. Η πρωτογενής  έρευνα έγινε µε προσωπικές συνεντεύξεις,τον 
Αύγουστο του 2010, για την καλλιεργητική περίοδο 2008-9 στις περιοχές της 
βορειοανατολικής Ελλάδας. Σε δείγµα 201 γεωργών το 61% ήταν θετικοί στην 
καλλιέργεια του γενετικά τροποποιηµένου αραβόσιτου (MON810 or Btii maize) σε 
περίπτωση που αυτή είναι νοµικά επιτρεπτή, παρότι πιστεύουν ότι το γενετικά 
τροποποιηµένο Bt καλαµπόκι αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον (50%) και την 
ανθρώπινη υγεία (59%)(Skevas et al. 2013). Τα ευρήµατα αυτά είναι αντίθετα µε 
την ισχυρή αντίσταση των παραγωγών στη Γαλλία και την Ουγγαρία. Η δηµόσια 
αποδοχή των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) και (ΓΤΤ) τροφίµων 
επίσηςποικίλει ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ (Costa-Font, Gil, and Traill 2008) µε 
την Ισπανία και Πορτογαλία να παρουσιάζονται περισσότερο ανεκτικές σε 
αντίθεση µε τη Γαλλία και τις Βόρειες χώρες.Η Γαλλία, Γερµανία, Αυστρία, 
Ελλάδα, Ουγγαρία και Λουξεµβούργο κάνοντας χρήση της ρήτρας διασφάλισηςiii 
της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, άρθρο 23, απαγόρευσαν την καλλιέργεια του 
αραβοσίτου  Βt στην επικράτειά τους. 

Η ελληνική απόφαση αυτή υποστηρίχθηκε µε περιβαλλοντικούς όρους και 
συγκεκριµένα στην επίδραση του αραβόσιτου Bt στις µέλισσες και τις ζωοτροφές. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τα τρόφιµα και την ασφάλεια θεώρησε ανεπαρκή 
την επιστηµονική τεκµηρίωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να πιέσει 
τις χώρες αυτές να ανακαλέσουν την απόφασή τους χωρίς όµως να συγκεντρώσει 
την απαραίτητη πλειοψηφία των ψήφων των κρατών µελών. Στην νέα της πρόταση 
η επίκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είναι ικανή για την απαγόρευση της 
καλλιέργειας των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων, αλλά αυτή γίνεται µε την 
επίκληση των κάτωθι επτά λόγων (Rankin, 2011):  

 δηµόσια ασφάλεια,  
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 δηµόσια ήθη,  

 εξασφάλιση του δικαιώµατος των καταναλωτών να αγοράζουν µη-γενετικά 
τροποποιηµένα τρόφιµα,  

 τον αστικό και εθνικό σχεδιασµό,  

 την προστασία της γεωργικής ποικιλότητας, 

 την πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά και  

 τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής.  

Πρόσφατη έρευνα στο ευρωβαρόµετρο (“Eurobarometer Biotechnology” 2010), 
έδειξε ότι οι Έλληνες παρότι πιστεύουν ότι η γενετική µηχανική µπορεί να έχει 
θετικές επιπτώσεις στον τρόπο της ζωής τους (51%), παρόλα αυτά δεν είναι θετικά 
προσκείµενοι (72%) στη ανάπτυξη των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων τα 
οποία το 78% των ερωτηθέντων τα χαρακτηρίζουν «όχι καλά». 

Από τις ανωτέρω 7 προϋποθέσεις απαγόρευσης µιας χώρας για την καλλιέργεια 
των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων, µόνο η δηµόσια ασφάλεια και τα 
δηµόσια ήθη µπορούν να εξαιρεθούν από τις νοµικές δεσµεύσεις απελευθέρωσης 
του εµπορίου του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (WTO)(Marwell, J., 2006). 
Στην περίπτωση της ανωτέρω πρωτογενούς έρευνας οι παραγωγοί φαίνονται 
πρόθυµοι να καλλιεργήσουν γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι µε κριτήριο τη 
µείωση του κόστους παραγωγής εξαιτίας της µειωµένης χρήσης των φαρµάκων 
και της προσδοκίας µεγαλύτερων αποδόσεων της καλλιέργειας. Ένα σηµαντικό 
ποσοστό των ερωτηθέντων γεωργών, αλλά και αυτών που έχουν θετική στάση 
απέναντι στα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, πιστεύουν εντούτοις ότι αυτά 
αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία. 

Η συσχέτιση των χαρακτηριστικά του δείγµατος  και των απαντήσεων 
αποκαλύπτει ενδιαφέροντα ευρήµατα. Παραγωγοί υψηλού εισοδήµατος, χαµηλού 
µορφωτικού επιπέδου έχουν περισσότερες πιθανότητες να υιοθετήσουν τον 
γενετικά τροποποιηµένο αραβόσιτο. Μεγάλοι σε ηλικία και εξειδικευµένοι 
παραγωγοί αδιαφορούν για την περιβαλλοντική και διατροφική ασφάλεια σε 
σχέση µε την καλλιέργεια των ΓΤΟ, ενώ η συµµετοχή τους σε συνεταιρισµούς 
αυξάνει τη σχετική ευαισθητοποίηση. Η έλλειψη πληροφόρησης αυξάνει την 
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αβεβαιότητα και  την αρνητική στάση για τις περιβαλλοντικές και τις επιπτώσεις 
στην υγεία.   

Συζήτηση – Προοπτικές 

Οι συνιστώσες παράµετροι από τη νέα τεχνολογία των γενετικά τροποποιηµένων 
τροφίµων (Amin et al. 2014)επικεντρώνονται σε οικονοµικά , περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και ηθικά θέµατα που εγείρονται, σχετικά µε αυτή. 

Οικονοµικά – Κοινωνικά 

Είναι γεγονός, ότι ειδικά µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, ο στόχος της 
αγροτικής πολιτικής στις περισσότερες χώρες του κόσµου, από αύξηση της 
παραγωγής και επισιτιστικής αυτάρκειας, αντικαταστήθηκε από τον αντίστοιχο της 
αύξησης της παραγωγικότητας. Κατά την τελευταία εικοσαετίαπροβάλλεται ως 
στόχος η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τοµέα της διατροφής. Οι 
προβλέψεις για κατάρρευση του παγκόσµιου συστήµατος εξ αιτίας της αύξησης 
του πληθυσµού και του περιορισµένου των φυσικών πόρων δεν επαληθεύτηκε. Η 
τεχνολογία και οι πόροι είναι ικανοί να διαθρέψουν τον συνεχώς αυξανόµενο 
πληθυσµό της γης. Η πράσινη επανάσταση της δεκαετίας του 70 µε την αύξηση 
των αποδόσεων των καλλιεργειών και της αποτελεσµατικής προστασίας, οδήγησε 
εντούτοις, σε πλεονάσµατα αγροτικών προϊόντων στις αναπτυγµένες περιοχές και 
δραµατικές ελλείψεις στις λιγότερο αναπτυγµένες.   

Τα οφέλη της τεχνολογικής εξέλιξης τον αγρο-διατροφικό τοµέακατανεµήθηκαν 
ανισοβαρώς ανάµεσα στους διεθνείς εταίρους – χώρες εισαγωγής και εξαγωγής 
αγροτικών προϊόντων. Το ίδιο επιχείρηµα χρησιµοποιείται επίσης µε σκεπτικισµό 
για τα πλεονεκτήµατα της βιοτεχνολογίας.  Ο στόχος της µείωσης της φτώχειας 
και η αντιµετώπιση του ενδηµικού φαινοµένου το υποσιτισµού και της πείνας σε 
ορισµένες περιοχές του κόσµου αποτελεί για τα Ηνωµένα Έθνη ένα από τους 
«στόχους της χιλιετίας» για µείωση της διατροφικής ανασφάλειας κατά 50% έως 
το 2015iv. Για πρώτη φορά η διατροφική ασφάλεια και η µείωση του υποσιτισµού, 
αποτελεί µια από τις επτά προτεραιότητες των προγραµµάτων αγροτικής 
ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγια την περίοδο 2014-20.  

Όσον αφορά το γεωργό, από κάθετα αρνητικός στην υιοθέτηση των 
µεταλλαγµένων καλλιεργειών, στο διάστηµα µιας δεκαετίας µεταβλήθηκε σε 
θιασώτη και υποστηριχτή της µε αυξανόµενη εθελούσια αποδοχή της. Η εξάρτηση 
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από την εταιρία παραγωγής των σπόρων και ζιζανιοκτόνων (το παράδειγµα του 
Roundup) είναι µονόδροµος, όπως και η αποδοχή ελέγχων της παραγωγής που 
σχετίζονται µε τα πνευµατικά δικαιώµατα.Ο ήδη µεγάλος συγκεντρωτισµός και η 
ολιγοπωλιακή δύναµη της αγοράς στον τοµέα των τροφίµων επιτείνεται µε την 
αποκλειστική αναγνώριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας –πατέντα- 
επάνω στο γενετικό υλικό. 

Η µονοπωλιακή δύναµη της αγοράς, µε την υπογραφή συµβολαίων αποκλειστικής 
καλλιέργειας σπόρων συγκεκριµένης εταιρείας, δίνει τεράστια πλεονεκτήµατα στις 
ιδιωτικές εταιρίες που διαχειρίζονται τη νέα τεχνολογία.Στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται ότι, το αµφίβολο ή και το αρνητικό οικονοµικό αποτέλεσµα, έφερε στα 
όρια της χρεωκοπίας γεωργούς σε διάφορες περιοχές του κόσµου, µε το 
πραγµατικό πρόβληµα της παραγωγής και της πρόσβασης στην τροφή να 
συνδέεται άρρηκτα µε ελλείψεις σε υποδοµές, αποδοτικά συστήµατα διακίνησης, 
πρόσβαση στη χρηµατοδοτική πίστη, αύξησης της αγοραστικής δύναµης και την 
ενδυνάµωσης πολιτικών αύξησης της απασχόλησης. 

Η διατροφική κρίση στις αναπτυσσόµενες χώρες και η επισιτιστική βοήθεια µε 
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αποτέλεσε πεδίο έριδας µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, 
όταν, κυβερνήσεις όπως της Ζάµπια το 2002 και των Ινδιών το 2003 αρνήθηκαν 
την αποδοχή της, υπό τη σκιά της αβεβαιότητας που περιβάλει το θέµα των 
γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων. Άµεσες ήταν τόσο οι κυβερνητικές 
αντιδράσεις των ΗΠΑ όσο και του τοµέα της βιοτεχνολογίας, κατηγορώντας τις 
χώρες αυτές στα Ηνωµένα Έθνη για διάπραξη εγκληµάτων κατά της 
ανθρωπότητας. Η ΕΕ από την άλλη µεριά απείλησε τη Ζάµπια µε οικονοµικές 
κυρώσεις, σε περίπτωση αποδοχής της επισιτιστικής βοήθειας µε γενετικά 
τροποποιηµένους σπόρους και κατηγόρησε τις ΗΠΑ, µέσω του Lamy (2003) του  
Ευρωπαϊκού Επιτρόπου για το εµπόριο,  ότι χρησιµοποιεί τα προγράµµατα 
επισιτιστικής βοήθειας για τη διάθεση των πλεονασµάτων των γενετικά 
τροποποιηµένων σπόρων. 

 

Περιβαλλοντικά – Υγεία 

 Η πράσινη επανάσταση και η εντατικοποίηση της παραγωγής εισήγαγε τη χρήση 
κυρίως ενεργειακών παραγώγων του πετρελαίου,  λιπασµάτων και αγροχηµικών  
µε συνέπεια την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, όπως του εδάφους και των  
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υδάτινων πόρων. Η υιοθέτηση των γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών θα 
µπορούσε να µειώσει την επιβάρυνση αυτή. Ακόµη η ανθεκτικότητα των νέων 
ποικιλιών σε αντίξοες θερµοκρασίες, ή ο εµπλουτισµός µε ειδικά επιθυµητά 
συστατικά, όπως βιταµίνες, θα µπορούσε να διαφοροποιήσει τη χωρική κατανοµή 
των καλλιεργειών και την γκάµα των χρήσεων των προϊόντων που θα παραχθούν 
όπως για παράδειγµα την ενσωµάτωση εµβολίων στα τρόφιµα.  

Το µεγάλο θέµα το οποίο εγείρεται εν τούτοις αφορά τη διάχυση και διασπορά στη 
φύση του γενετικού υλικού των ΓΤΟ µέσω της γύρης και η επιµόλυνση 
παραδοσιακών φυτών µε απρόβλεπτες συνέπειες για το οικοσύστηµα. Η 
παραλλακτικότητα των ειδών αποτελεί παράγοντα µείωσης του ρίσκου της 
επιβίωσής των ανά τους αιώνες. Σε περίπτωση προσβολής του νέου αυτού 
οργανισµού από κάποιο άλλο παθογόνο παράγοντα, η εξάλειψή του θα ήταν 
ολοσχερής. Σηµειωτέον ότι οι ΗΠΑ µε τη πλειονότητα της διεθνούς παραγωγής 
και εµπορίας γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών έχουν αρνηθεί να 
υπογράψουν και να εφαρµόσουν τη Συνθήκη για τη Βιολογική Ποικιλότητα της 
Καρθαγένης (Convention on Biological Diversity), τη Συνθήκη για τις 
Kλιµατολογικές Αλλαγές (Convention on Climate Change) ή τη Συνθήκη για τους 
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία (International Treaty on 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture). 

Επιφυλάξεις σχετικά µε τα θέµατα ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών των 
γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων εγείρονται επίσης χωρίς καθαρό 
συµπερασµατικό αποτέλεσµα, τόσο βραχυχρόνια, όσο και µακροπρόθεσµα. 
Συνεχής επαγρύπνηση συστήνεται τόσο από το British Medical Association, όσο  
και το  Royal Society(2002) στα θέµατα των αλλεργιών, της διατροφικής τους 
αξίας σε σχέση µε τα κανονικά, όπως και τη συνεχή µεταφορά στο ανθρώπινο 
σώµα γενετικά τροποποιηµένου DNA.  

 

Ηθικά 

Οι υπέρµαχοι της σύγχρονης βιοτεχνολογίας χρησιµοποιούν την εξελικτική 
διαδικασία τριών δισεκατοµµυρίων ετών στη Γη ως απόδειξη ότι τα διαφορετικά 
είδη δεν είναι στατικά και ότι η γενετική τους σύνθεση αλλάζει µε το χρόνο. Μόνο 
έτσι άλλωστε θα µπορούσε να προκύψει όλη αυτή η σηµερινή πολυµορφία από 
µονοκύτταρους οργανισµούς. Ταυτόχρονα αντιπαρέρχονται την κατηγορία ότι 
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είναι αφύσικη η µεταφορά γενετικού υλικού µεταξύ των ειδών καθότι υπάρχουν 
βακτήρια και ιοί τα οποία διαθέτουν µηχανισµούς που τους επιτρέπουν την 
ενσωµάτωση ξένου γενετικού υλικού ή τη µεταφορά του µεταξύ διαφορετικών 
ειδών.  

Η εξέλιξη των ειδών εντούτοις έγινε µέσα σε χρονική διάσταση ικανή για την 
αποδοχή των αλλαγών στο ευρύτερο σύστηµα και η βίαιη αλλαγή που επιφέρει η 
βιοτεχνολογία εκτιµάται ότι θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες µε επεκτάσειςπέρα 
από το διατροφικό σύστηµα. Η δραστική ανθρώπινη παρέµβαση στη φυσική 
διαδικασία απειλεί τόσο τη φυσική ισορροπία των οικοσυστηµάτων όσο και την 
ικανότητα αυτορύθµισής τους. Θεωρείται µη αποδεκτή η υπέρβαση των ορίων 
µεταξύ των ειδών µε ανθρώπινη παρέµβαση και η κατάργησή τους αντιβαίνει στην 
φιλοσοφική τελολογική ερµηνεία ύπαρξης του σύµπαντος –
Αριστοτέλης,v(Τσανακτσίδου 2010), Πλάτωνας, Κάντ). 

Οµοίως η θεολογική προσέγγιση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας µε την 
προσπάθεια του ανθρώπου να διαταράξει την ισορροπία του κόσµου στον οποίο 
«τα πάντα εν σοφία εποίησε ο Θεός» µπορεί, κατά τη Χριστιανική αντίληψη να 
θεωρηθεί βλασφηµία. Αλλά και στις άλλες θρησκείες η στάση των ανθρώπων 
διαφοροποιείται απέναντι στη διατροφή τους αλλά και την αποδοχή τα γενετικά 
τροποποιηµένων τροφίµων -Ινδουισµός, Βουδισµός, Μωαµεθανισµός, Ιουδαϊσµός 
(Κοκολάκη, Ε., 2010). 

Τέλος, η ενασχόληση µε την παραγωγή της τροφής στο χωράφι εκτός από την 
εµπορευµατική της αξία, συνίσταται και συνδέεται µε την παραδοσιακή γεωργία 
και τον τρόπο ζωής στην κοιτίδα της γένεσης του ανθρώπινου πολιτισµού, που 
είναι η ύπαιθρος.  

 
Αντί επιλόγου 
 
Σε κάθε περίπτωση, η χρησιµοποίηση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών και 
τροφίµων είναι µια σχετικά νέα και επισφαλής επιλογή, τα οφέλη της οποίας είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικά όταν αναλύονται σε επίπεδο εφαρµογών αλλά και ως 
βραχυχρόνιο οικονοµικό αποτέλεσµα. Η ελεγχόµενη αξιοποίησή τους πιθανόν να 
προσδίδει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα, όµως η εκτεταµένη και ανεξέλεγκτη 
χρήση τους σε µεγάλη κλίµακα εγκυµονεί απρόβλεπτους κινδύνους µε µη 
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αντιστρεπτές συνέπειες για το περιβάλλον και την ήδη δοκιµαζόµενη κοινωνία. 
(Αrvanitoyannis & Mavromatis, 2008) 

Η δηµόσια αποδοχή των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων και των 
αναδυόµενων βιοεπιστηµών, σχετίζεται ευρύτερα µε την άποψη και τη στάση του 
κοινού απέναντι στο σχετικό κίνδυνο, την εµπιστοσύνη του στις θεσµικές 
ρυθµίσεις, στους επιστήµονες και την έρευνα στοντοµέα, αλλά και µε την ανάγκη 
οι επικοινωνιακές στρατηγικές να συµπεριλάβουν µάλλον, παρά να αποκλείουν τις 
δηµόσιες ανησυχίες για τις επιπτώσεις. Η συµµετοχή της κοινωνίας ενδυναµώνει 
την εµπιστοσύνη στις θεσµικές διαδικασίες, αν και η αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων αυτής της συµµετοχής δεν αξιοποιείται άριστα στο σχεδιασµό των 
σχετικών πολιτικών (Frewer et al. 2004) 

«Η σωστή πληροφόρηση και η εγρήγορση όλων των πολιτών -ειδικών και µη- 
είναι οι καλύτεροι σύµβουλοι µπροστά σε αυτή τη νέα τεχνολογία που αρχίζει να 
αναπτύσσεται στον τοµέα της διατροφής»(Αλαχιώτης Σ.,2001). 
 
Κάθε εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας αποτελεί ένα ακόµη επίτευγµα 
στο ενεργητικό της ανθρωπότητας και το γεγονός αυτό δεν θα σταµατήσει όσο 
υπάρχει το ανθρώπινο είδος. Η πρόκληση της βιοτεχνολογίας και του σεβασµού 
της ζωής σε οποιαδήποτε µορφή επαφίεται στη θεσµική δέσµευση του ανθρώπου 
να ελέγξει την ικανότητα της δηµιουργίας προς το ατοµικό, το κοινωνικό και το 
περιβαλλοντικό όφελος.  
 

 
 

 



 

ΓενετικάΤροποποιημέναΤρόφιμα 17 
 

Βιβλιογραφία 

Amin, Latifah, Md Abul Kalam Azad, Mohd Hanafy Gausmian, and Faizah Zulkifli. 2014. 
“Determinants of Public Attitudes to Genetically Modified Salmon.” ed. M. Lucrecia 
Alvarez. PloS one 9(1): e86174. http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0086174 
(November 16, 2014). 

Arvanitoyannis I. & A.G. Mavromatis (2008). Plant Genetic Engineering: Horticultural 
Applications. In: Microbial Biotechology in Horticulture. Eds. Ramesh Ray & Ward O., 
Science  Publishers (vol.2) pp 85-117. 

Costa-Font, Montserrat, José M. Gil, and W. Bruce Traill. 2008. “Consumer Acceptance, 
Valuation of and Attitudes towards Genetically Modified Food: Review and Implications 
for Food Policy.” Food Policy 33(2): 99–111. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919207000450 (July 17, 2014). 

“Eurobarometer Biotechnology.” 2010. : 208. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf (November 27, 2014). 

EUROPA. (2007, March 26). Questions and answers on the regulation of GMOs in the 
European Union (MEMO/07/117). Brussels: Author. Available on the World Wide Web: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/117&format=HTML&
aged=0%3Cuage=EN&guiLanguage=en. 

Frewer, L et al. 2004. “Societal Aspects of Genetically Modified Foods.” Food and chemical 
toxicology�: an international journal published for the British Industrial Biological 
Research Association 42(7): 1181–93. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691504000419 (October 26, 2014). 

Hirsch, Rebecca. 2012. “Blight Resistance: It’s in the DNA.” The Journal of the American 
chestnaut foundation: 19–22. http://www.acf.org/pdfs/news_room/Blight Resistance.pdf 
(November 23, 2014). 

Marwell Jeremy. 2006. “Trade and Morality: The Public Morals Exception after Gampling.” 
http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/6_2.pdf (November 27, 2014). 

Skevas, Theodoros et al. 2013. “Do European Union Farmers Reject Genetically Modified 
Maize? Farmer Preferences for Genetically Modified Maize in Greece.” AgroBioForum. 
http://www.agbioforum.org/v15n3/v15n3a02-skevas.htm (November 27, 2014). 

Αλαχιώτης Σταµάτης, 2001 , Η βιοηθική κρίση, Περιοδικό Ινδικτος 



 

ΓενετικάΤροποποιημέναΤρόφιμα 18 
 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. 2009. Ετησια Εκθεση 2008-2009. 

Κοκολάκη Ευαγγελία. 2010. “Γενετικά Τροποποιηµένες Καλλιέργειες Και Ανθεκτικότητα Σε 
Ζωικούς Εχθρούς Και Ζιζανιοκτόνα.” Πτυχιακή διατριβή ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας 
Γεωπονίας, Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας. 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/theka/2010/KokolakiEvangelia/attached-document-
1310132264-91667-7840/Kokolaki2010.pdf (November 27, 2014). 

Τσανακτσίδου, Μάρθα. 2010. “Η Αριστοτελική Τελεολογία», Ἀριστοτέλης, Περὶ Ζῴων Μορίων, 
640a.10-640b.4 «Μια Φιλοσοφική Θεώρηση Ενός Βιολογικού Αριστοτελικού Έργου.” 
Περιοδικό “Φιλοσοφείν.” http://www.ekivolos.gr/H Aristotelikh teleologia.pdf (November 
27, 2014). 

 

 

 

                                                 
iΚοινοτική νοµοθεσία για τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς 
2010 GMO (Contained use) (Amendment) Regulations, S.I. No 442 of 2010 

Amendment to the GMO (Contained Use) Regulations S.I. No. 73 of 2001 

2009 Commission Decision 2009/770/EC  
For presenting the results of the post market monitoring of GM plants 

2009 Directive 2009/41/EC  
European Directive on the contained use of Genetically Modified Micro-organisms (GMMs) 

2005 Commission Decision 2005/174/EC  
Establishing guidance notes supplementing Part B of Annex II to Directive 2009/41/EC 

2004 GMO (Transboundary Movement) Regulations, S.I. No 54 of 2004 
Irish Regulations for the transboundary movement of GMOs 

2003 Commission Decision 2003/701/EC  
For presenting the results of Part B field trials 

2003 GMO (Deliberate Release) Regulations, S.I. No 500 of 2003 
Irish Regulations for the deliberate release into the environment of GMOs 

2003 Regulation (EC) No 1946/2003  
European Regulation on the transboundary movement of GMOs 

2002 Commission Decision 2002/623/EC. 
Establishing guidance notes supplementing Annex II (Environmental Risk Assessment) to Directive/2001/18/EC 

2002 Council Decision 2002/811/EC 
Establishing guidance notes supplementing Annex VII (monitoring plan) to Directive 2001/18/EC 

2002 Council Decision 2002/813/EC  
Establishing summary notification information format for “other than placing on the market” 

2002 Council Decision 2002/812/EC  
Establishing summary notification information format for placing on the market of GMOs 
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2001 Directive 2001/18/EC (consolidated text). 
European Directive for the deliberate release into the environment of Genetically Modified Organisms (GMOs) 

2001 GMO (Contained use) Regulations, S.I. No 73 of 2001  
Irish Regulations for the contained use of GMMS 

2000 Commission Decision 2000/608/EC  
Establishing guidance notes supplementing Annex III (Risk Assessment) to Directive 2009/41/EC 

 
iiBt Bacillus thurigiensis –Βάκιλος της Θουριγγίας που περιέχει εντοµοκτόνο πρωτεϊνη  
 
iii Η ρήτραδιασφάλισης επιτρέπει όταν τα κράτη µέλη που έχουν γραπτή άδεια για την 
κυκλοφορία ΓΤΟ, έχουν τεκµηριωµένους λόγους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να 
µπορούν να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν προληπτικά τη χρήση ή/και την πώλησή του στην 
επικράτειά του (EUROPA, 2007) 
ivΣύµφωνα µε πρόσφατηµελέτητου OXFAM: οι 85 
πλουσιότεροιάνθρωποιτουκόσµουκατέχουντονίδιο πλούτοµετα 3.500.000.000 τωνφτωχώντου 
πλανήτη (δηλ. µετονµισό πληθυσµότηςΓης)! ∆ικαιώνεταιέτσι πανηγυρικάο Eric Hobsbawm, 
που πριναπόδύοδεκαετίες προέβλεπεότιοικοινωνικοίαγώνεςτον 
21οαιώναθαέχουνωςβασικόαντικείµενοτηδιανοµήκαιόχιτην παραγωγήτου πλούτου. Γιατί –
µετηβοήθειατηςεπιστήµηςκαιτηςτεχνολογίας- η παραγωγήέχειήδηφτάσεισε πάρα 
πολύυψηλάεπίπεδα, αλλάτηνίδιαστιγµήκαιοιεισοδηµατικέςανισότητεςέχουνγίνειεκρηκτικές. 

vΤα πάντα υπηρετούν την έννοια του τέλους, του ου ένεκα της αριστοτελικής φιλοσοφίας, 
δηλαδή το σκοπό που επιδιώκει ένα ον αλλά και το µέσο που µεταχειρίζεται το ον για να πετύχει 
το σκοπό του  

 


