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Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) έχει ήδη ασχοληθεί και εκδώσει 

ΓΝΩΜΗ σχετικά µε το θέµα των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) και 

των προϊόντων που παράγονται απ’ αυτά. Απώτερος στόχος της Επιτροπής ήταν ο 

εντοπισµός ηθικών διληµµάτων που τυχόν προκύπτουν από τη χρήση της Μοριακής 

Βιολογίας, Γενετικής Μηχανικής και άλλων σύγχρονων µεθόδων βιοτεχνολογίας για 

τη δηµιουργία των ΓΤΟ και των προϊόντων τους τα οποία έχουν άµεση σχέση µε τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον µέσα στο οποίο διαβιώνει. 
 

Η Γνώµη αυτή αποτελεί συµβουλευτικό εργαλείο για εµπλεκόµενους φορείς στα 

πλαίσια διερεύνησης επιστηµονικά τεκµηριωµένων τρόπων ρύθµισης του θέµατος 

των ΓΤΟ στην Κύπρο, όπως επίσης και για οιονδήποτε άτοµο ή υπηρεσία αναζητεί 

θέσεις και απαντήσεις στα ηθικά διλήµµατα που δηµιουργούνται από την παραγωγή 

ΓΤΟ και τη χρήση τους ή των προϊόντων τους από τον άνθρωπο, και τις επιδράσεις 

τους στο κοινωνικό σύνολο και περιβάλλον. 
 

Η ΕΕΒΚ επισηµαίνει ότι η Γενετική τροποποίηση προσφέρει πολύ περισσότερες 

επιλογές σε ότι αφορά γενετικές αλλαγές που µπορούν να επιτευχθούν σε ζώα ή φυτά 

σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές µεθόδους διασταύρωσης.  Όµως, αυτό ακριβώς το 

γεγονός δικαιολογεί µια βιοηθική επισκόπηση και προβληµατισµό σε σχέση µε:  

•  τους στόχους που τίθενται µε τη Γενετική Τροποποίηση 

•    το πως πρέπει να χρησιµοποιείται η τεχνολογία της γενετικής τροποποίησης 

•  το ποίοι ΓΤΟ πρέπει να δηµιουργηθούν και πού, και  

•  το πώς πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ΓΤΟ 
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Γενικές Επισηµάνσεις 
 

Η ΕΕΒΚ µέσα από τη Γνώµη που έχει εκδώσει σχετικά µε το θέµα της παρούσας 

οµιλίας έχει κάνει τις εξής γενικές επισηµάνσεις: 

(α)  Η γενετική τροποποίηση των οργανισµών είναι µια διαδικασία που δεν 

σχετίζεται µε τη συµβατική γενετική βελτίωση των ειδών, όπου συµβαίνει επιλεγµένη 

διασταύρωση οργανισµών του ιδίου είδους ή συγγενών ειδών που φέρουν όµοια ή 

παρόµοια γενετικά χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση, η γενετική τροποποίηση διασπά 

τους φραγµούς της φύσης και δηµιουργεί διαγενετικούς οργανισµούς, µε γενετικά 

χαρακτηριστικά που προέρχονται από πολύ διαφορετικά ή ανόµοια είδη. Με βάση 

την υφιστάµενη γνώση, η ενσωµάτωση των ξένων γονιδίων σε µια θέση του DNA 

του οργανισµού είναι µια ελάχιστα προβλέψιµη διαδικασία. Το τελευταίο είναι και το 

άκρως ανησυχητικό µε ότι αυτό µπορεί να συνεπάγεται. 
 

(β) Οι ΓΤΟ εξαιτίας της γενετικής τροποποίησης τους διαθέτουν επιπλέον 

ιδιότητες έναντι των φυσικών οργανισµών. Το κόστος παραγωγής τους σε ορισµένες 

περιπτώσεις µπορεί να είναι χαµηλότερο για την επίτευξη του επιθυµητού 

αποτελέσµατος έναντι των φυσικών οργανισµών. Όµως, η υφιστάµενη επιστηµονική 

γνώση αδυνατεί να διασφαλίσει ότι η παραγωγή και κατανάλωση τους είναι ασφαλής 

για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  
 

(γ) Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση γύρω από το θέµα των ΓΤΟ, η 

απελευθέρωση τους στο περιβάλλον δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες 

επιστηµονικές µελέτες για την εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 

κινδύνων στην υγεία, καθώς και για την έκταση και το είδος των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  
 

(δ) Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση γύρω από το θέµα των ΓΤΟ, σε 

περίπτωση λάθους ή απρόβλεπτων αντιδράσεων εξαιτίας της απελευθέρωσης των 

ΓΤΟ στο περιβάλλον, δεν υπάρχει διαδικασία απόσυρσης, όπως συµβαίνει µε τα 

φάρµακα ή τα προϊόντα που αποδεικνύονται επικίνδυνα, ούτε και µπορεί να νοηθεί 
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διαδικασία ανάκλησης τους. Αυτό επειδή οι ΓΤΟ µπορούν, όπως όλοι οι οργανισµοί 

που είναι ελεύθεροι στη φύση, να διασταυρωθούν µε άλλους, να πολλαπλασιαστούν, 

να µεταβιβάσουν τα χαρακτηριστικά τους στους απογόνους τους και επίσης να 

µεταναστεύσουν σε άλλες περιοχές. 
 

(ε)  Κρίσιµες θεωρούνται επίσης οι οικονοµικές παράµετροι του θέµατος. Η 

δηµιουργία ΓΤΟ αποτελεί εφεύρεση που προστατεύεται από ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας, 

δηµιουργώντας έτσι µονοπώλια υπέρ ορισµένων εταιριών που θα µπορούσαν έτσι να 

ελέγχουν την παραγωγή και τροφοδοσία σε παγκόσµια κλίµακα. Το τελικό 

αποτέλεσµα που προκύπτει είναι µια αντιπαραβολή από τη µια µεταξύ του οικονοµικού 

οφέλους των εταιριών αυτών και της προστασίας της υγείας του ανθρώπου, όπως και 

του οικοσυστήµατος από την άλλη.  
 

ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΤΟ 
 

Στόχος της σηµερινής οµιλίας δεν είναι η λεπτοµερής παράθεση των υπέρ και κατά 

από τη δηµιουργία και χρήση των ΓΤΟ. Αυτό ίσως γίνει σε κάποια άλλη οµιλία κατά 

τη διάρκεια της Ηµερίδας. Τα γενικά σχόλια της ΕΕΒΚ γύρω από το σηµείο αυτό 

έχουν ως εξής:  
 

(α)  Η Γενετική Μηχανική µαζί µε τη Μοριακή Βιολογία η οποία χρησιµοποιείται 

για την παραγωγή ΓΤΟ είναι µια νέα, σύγχρονη τεχνολογία η οποία µπορεί να 

αναπτύξει, για παράδειγµα, οργανισµούς µε περισσότερες ποσότητες θρεπτικών 

συστατικών (π.χ., παραγωγή βιταµίνης Α από γενετικά τροποποιηµένο ρύζι) από ότι 

οι φυσιολογικοί οργανισµοί που δηµιουργούνται µε τους παραδοσιακούς τρόπους 

διασταύρωσης.  Όµως, όπως σε κάθε εφαρµογή µιας νέας επιστηµονικής τεχνολογίας 

απαιτείται χρόνος για την εύρεση και κατανόηση πιθανών επικίνδυνων παρενεργειών, 

θα πρέπει έτσι και στην περίπτωση της χρήσης των προϊόντων από ΓΤΟ να υπάρξει 

µεγάλη προσοχή. Καθίσταται απαραίτητο µε βάση την αρχή σεβασµού στην υγεία των 

ανθρώπων και της προστασίας του περιβάλλοντος η διεξαγωγή µακροχρόνιων και 

επιστηµονικά τεκµηριωµένων µελετών σε σχέση µε τις επιπτώσεις των ΓΤΟ στην 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  
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(β)  Είναι γεγονός ότι η επιλογή και αποκοπή του γονιδίου από τον οργανισµό- 

δότη, κατά τη διαδικασία της γενετικής τροποποίησης, γίνεται µε µεγάλη ακρίβεια. 

Όµως, η εισαγωγή και η ενσωµάτωση του επιλεχθέντος γονιδίου στο γενετικό υλικό 

του οργανισµού-αποδέκτη είναι µια ελάχιστα προβλέψιµη και ανακριβής διαδικασία η 

οποία µπορεί να επηρεάσει τη δοµή και την έκφραση των γονιδίων στο γενετικό 

υλικό του οργανισµού µε άγνωστο και µη προβλέψιµο τρόπο. 
 

(γ)  Οι µέχρι τώρα µελέτες που γίνονται σε σχέση µε τους ΓΤΟ διεξάγονται από 

τις εταιρείες που τους κατασκευάζουν µε τη βοήθεια πειραµατόζωων (π.χ. ποντίκια). 

Ελάχιστες από αυτές τις µελέτες έχουν περάσει από τη βάσανο της κριτικής 

ανεξάρτητων επιστηµόνων ή επιστηµονικών οµάδων, όπως επίσης ελάχιστες 

ανεξάρτητες έρευνες έχουν διενεργηθεί για την αξιολόγηση των ΓΤΟ. Ταυτόχρονα, 

όµως, επισηµαίνεται το γεγονός ότι πιθανόν να είναι δύσκολο να σχεδιασθούν και να 

εκτελεσθούν ακριβείς επιστηµονικές µελέτες που να έχουν σαν στόχο τη διερεύνηση 

του βαθµού επικινδυνότητας των ΓΤΟ στην υγεία του ανθρώπου µέσα σε ένα εύλογο 

σύντοµο χρονικό διάστηµα.    
 

(δ)  Επειδή η θέση ενσωµάτωσης των γονιδίων που επιλέγονται και εισάγονται σε 

ένα οργανισµό είναι µη προβλέψιµη, καθίσταται πιθανή η διαταραχή του DNA. Ο 

µόνος τρόπος διερεύνησης της πιθανότητας αυτής είναι µέσω µελετών στον ίδιο τον 

ανθρώπινο οργανισµό. Το τελευταίο όµως καθίσταται µια πολύ δύσκολη υπόθεση 

αποδοχής από τον ίδιο τον άνθρωπο. 

 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΤΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Όσον αφορά την επίδραση των ΓΤΟ στην υγεία, το βασικό βιοηθικό ερώτηµα που 

τίθεται είναι κατά πόσον υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών µέσω 

της ίδιας της τεχνολογίας της γενετικής τροποποίησης και κατά πόσον η εισαγωγή 

των νέων χαρακτηριστικών των προϊόντων από ΓΤΟ έχει οποιεσδήποτε αρνητικές 

επιπτώσεις στον οργανισµό που τις δέχεται, ή/και µπορεί να έχει οποιεσδήποτε 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών.  Επίσης, θα πρέπει να 

αξιολογηθούν οι επιπτώσεις που µπορούν να επιφέρουν στις επόµενες γενιές. 
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Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι ανεξάρτητα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για 

την εισαγωγή γενετικών χαρακτηριστικών (γονιδίων) από ένα οργανισµό σε ένα 

άλλο, οι θέσεις ενσωµάτωσης των νέων γονιδίων στο γονιδίωµα, δηλαδή το γενετικό 

υλικό του οργανισµού που δέχεται την τροποποίηση, δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να 

προβλεφθούν. 
 

Η οριζόντια γενετική µεταφορά (µεταφορά γενετικού υλικού από ένα οργανισµό σε 

ένα άλλο του ιδίου ή διαφορετικού είδους χωρίς τη χρήση αναπαραγωγικών µεθόδων) 

λειτουργικού γονιδίου που καθορίζει ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά από την 

κατανάλωση ΓΤΟ στα βακτήρια του πεπτικού συστήµατος του ανθρώπου δεν µπορεί 

να αποκλεισθεί. Το ανησυχητικό αυτό γεγονός έχει ωθήσει τις εταιρείες που 

ασχολούνται µε την παραγωγή ΓΤΟ να διεξάγουν έρευνες έτσι ώστε να αποφεύγεται, 

στο µέλλον, η χρήση γονιδίων που αποδίδουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.    
                

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΤΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Έχει αναφερθεί ότι τα µεταλλαγµένα γονίδια του βαµβακιού µπορούν µέσω µικρο-

οργανισµών να βρεθούν στα µαρούλια του διπλανού χωραφιού και να επιβιώσουν 

στο περιβάλλον περισσότερα από δύο χρόνια. Ο κίνδυνος για τις άλλες καλλιέργειες 

µπορεί να είναι ανυπολόγιστος. Χωρίς να το επιδιώκει, ο άλλος γεωργός ακόµη και 

αν είναι αντίθετος µε τη χρήση ΓΤΟ µπορεί να παράγει επιµολυσµένα προϊόντα.  
 

Σε δοκιµές στη ∆ανία και Σκωτία καλλιεργήθηκε γενετικά τροποποιηµένη 

ελαιοκράµβη, ανθεκτική σε κάποιο φυτοφάρµακο. ∆ιαπιστώθηκε όµως ότι αυτή 

διασταυρώθηκε ανεξέλεγκτα µε συγγενή ζιζάνια, παράγοντας σε µια µόνο 

καλλιεργητική περίοδο «σουπερζιζάνια» µε αποτέλεσµα η εξολόθρευση τους να 

απαιτήσει πολλαπλάσια ποσότητα ζιζανιοκτόνων. Τα ίδια αποτελέσµατα 

παρατηρήθηκαν και σε γενετικά τροποποιηµένες πατάτες. 
 

Μια µελέτη του Ινστιτούτου Αγροτικών Ερευνών της Ναβάρα απέδειξε ότι το 

γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι Βt 176 δεχόταν τις ίδιες ή και περισσότερες 

επιθέσεις είδους σκουληκιού από τις µη τροποποιηµένες ποικιλίες. Ειδικότερα, στις 

περιοχές όπου η παρουσία του σκουληκιού ήταν έντονη, η αποτελεσµατικότητα του 
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Βt 176 ήταν εµφανής τον πρώτο µόνο χρόνο, αλλά τα επόµενα χρόνια το έντοµο 

απέκτησε εξαιρετική αντίσταση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα αντί να µειώνεται η 

χρήση των εντοµοκτόνων, όπως υπόσχονταν οι εταιρίες βιοτεχνολογίας, τελικά να 

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. 
 

 Η απελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της 

ανθεκτικότητας ορισµένων ζιζανίων, µε αποτέλεσµα ορισµένα είδη να αυξάνονται 

υπερβολικά και άλλα να εξαφανίζονται εντελώς. 
 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΤΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

Είναι σίγουρο ότι τα αποτελέσµατα της εισαγωγής µιας νέας βιοτεχνολογίας στο 

κοινωνικό σύνολο επεκτείνονται πέραν των εργοστασίων και ερευνητικών κέντρων 

που σχετίζονται µε αυτή, επηρεάζοντας την ανθρώπινη καθηµερινή ζωή. Η αποδοχή ή 

µη τέτοιων τεχνολογιών στην ανθρώπινη καθηµερινή ζωή θα πρέπει να κρίνεται στη 

βάση αξιών για σεβασµό της συνέχισης της ζωής, των δικαιωµάτων των επερχόµενων 

γενεών, της ανθρώπινης υγείας, της καλής ποιότητας του περιβάλλοντος µέσα στο 

οποίο ο άνθρωπος ζει και εργάζεται,  και όλων των δικαιωµάτων του που έχει 

κατακτήσει µέσα από το χρόνο της ιστορίας.  
 

Κοιτάζοντας αντικειµενικά τα στοιχεία του Ο.Η.Ε., τα ήδη παραγόµενα τρόφιµα 

χωρίς τη συµβολή της γενετικής µηχανικής υπεραρκούν να θρέψουν 1.5 φορές το 

σηµερινό πληθυσµό της γης. Παρόλα αυτά, κάθε χρόνο πεθαίνουν 30 εκατοµµύρια 

άνθρωποι από την πείνα, και 800 εκατοµµύρια πάσχουν από χρόνιο υποσιτισµό. 
 

Οι περισσότερες εκτάσεις γης του τρίτου κόσµου δεν καλλιεργούνται από το ντόπιο 

πληθυσµό, αλλά δεσµεύονται από µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες για ζωϊκή παραγωγή 

η οποία κεφαλαιοποιείται στις πλούσιες χώρες. ∆ηλαδή, η όποια παραγόµενη τροφή 

δεν καταναλώνεται εκεί όπου υπάρχει άµεση ανάγκη, αλλά εκεί όπου υπάρχει 

µεγαλύτερη αγοραστική αξία. 
 

Είναι ορατός ο κίνδυνος πλήρους εξάρτησης του αγρότη από τους ΓΤΟ και τις 

εταιρίες προώθησης τους. Οι ΓΤΟ (σπόροι) είναι διαθέσιµοι µόνο ανά έτος και αφού 

προηγηθεί η καταβολή των σχετικών δικαιωµάτων στις πολυεθνικές. Έτσι, οι αγρότες 
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δεν µπορούν να κρατήσουν σπόρους για τις επόµενες καλλιεργητικές περιόδους και 

ούτε να αλλάξουν µεταξύ τους σπόρους, αφού κάτι τέτοιο παραβιάζει τους κανόνες 

∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας για τους ΓΤΟ. 
 

ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΤΟ 
 

Οι ηθικές ανησυχίες γύρω από το θέµα των ΓΤΟ θα πρέπει περισσότερο να µας 

απασχολήσουν όσον αφορά τις συνέπειες της χρήσης ΓΤΟ στους τοµείς που αφορούν 

την υγεία του ανθρώπου, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον, και λιγότερο το πώς 

τοποθετείται ο καθένας µας στο θέµα της καθαυτό διεργασίας µεταφοράς γονιδίων 

από ένα οργανισµό σε κάποιο άλλο. 
 

Σαν βασική αρχή τοποθέτησης απέναντι στο θέµα της εισαγωγής νέων τεχνολογιών 

στη ζωή του ανθρώπου θα πρέπει να είναι ότι η ανακάλυψη και η έρευνα της φύσης 

δεν εµπεριέχει κάτι κακό. Το πώς όµως χρησιµοποιείται από τον άνθρωπο η γνώση 

που αποκτάται είναι αυτό που θα πρέπει να δηµιουργεί ηθικά διλήµµατα και ανησυχίες. 

Είναι δηµοκρατικό δικαίωµα του κάθε πολίτη να απαιτεί τον έλεγχο της γνώσης η 

οποία εν κατακλείδι θα πρέπει να έχει ως κέντρο αναφοράς το γενικό καλό του 

ανθρώπου.  
 

Επίσης, ως βασική αρχή στη χρήση της οποιασδήποτε τεχνολογίας θα πρέπει να είναι 

η αυστηρή κριτική και αντιµετώπιση της όταν αυτή εµπεριέχει κινδύνους τους 

οποίους ακόµη δεν µπορούµε να κατανοήσουµε, να αποφύγουµε ή να προβλέψουµε.  
.  

ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΧΕΣ 
 

Θέση της ΕΕΒΚ είναι ότι οι πιο κάτω σηµαντικές αρχές θα πρέπει να ισχύουν, όπου 

µε βάση αυτές θα πρέπει να στηρίζεται ένα ηθικό πλαίσιο το οποίο να αφορά την 

εκτίµηση µας για τη χρήση των ΓΤΟ. 
 

1. Εφαρµογή από µέρους του κράτους της νοµοθεσίας για σήµανση κάθε 

προϊόντος το οποίο προέρχεται από ΓΤΟ. Αυτό διασφαλίζει το δικαίωµα στον κάθε 

πολίτη να γνωρίζει τους κινδύνους για τα είδη διατροφής που του προσφέρονται για 

αγορά, και έτσι να επιλέγει ελεύθερα - «Αρχή της προφύλαξης». 
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ΗΜΕΡΙ∆Α 
Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί, Τρόφιµα και Γεωργία 

5 Μαΐου 2009, Ξενοδοχείο Holiday Inn, Λευκωσία 

 

 
2. ∆ιασφάλιση εκ µέρους του κράτους της διατήρησης της βιοποικιλότητας και 

των οικοσυστηµάτων µε φυσικούς τρόπους, όπως αυτοί λειτουργούν εδώ και χιλιάδες 

χρόνια. Κάθε νέα τεχνολογία περί ΓΤΟ η οποία οδηγεί σε προϊόντα τα οποία 

σχετίζονται µε την ανθρώπινη υγεία και τη ποιότητα του περιβάλλοντος θα πρέπει 

πρώτα να αξιολογείται αυστηρά επιστηµονικά ότι δεν προκαλεί προβλήµατα στις 

παραµέτρους αυτές που αφορούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον - «Αρχή του 

δικαιώµατος της ασφάλειας και επιβίωσης του πολίτη». 
 

3. ∆ιασφάλιση εκ µέρους του κράτους ότι η τυχόν διάδοση των ΓΤΟ στην 

γεωργία ή άλλες οικονοµικές δραστηριότητες δεν θα θέτει σε κίνδυνο την απώλεια 

εργασίας και εισοδήµατος µεγάλων οµάδων πληθυσµού οι οποίες ασχολούνται µε 

εναλλακτικές τεχνολογίες για δεκάδες χρόνια - «Αρχή της ανεµπόδιστης παραγωγής 

και άλλων ποιοτικών προϊόντων». 

 

4. ∆ιασφάλιση των βιολογικών καλλιεργειών από την ανάπτυξη των ΓΤΟ µε τη 

θέσπιση ασφαλιστικών µέτρων προστασίας και νοµοθεσίας.  
 

Τα πιο πάνω εντάσσονται και σε ένα σύνολο άλλων αρχών και δικαιωµάτων, όπως: 

• Αρχή της συνέχισης της ζωής, αφού δεν γνωρίζουµε µε ασφαλή τρόπο τις 

µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των ΓΤΟ στην υγεία και το περιβάλλον 

• Το δικαίωµα στην υγεία, αφού δεν είναι γνωστές και επιστηµονικά 

εξακριβωµένες οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των ΓΤΟ 

• Το δικαίωµα διαβίωσης σε ένα υγιές περιβάλλον 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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