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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ 
ΜΑΪΟΣ 2004 

 
 
Ε:  Ποια είναι η θέση της Greenpeace σχετικά µε τη γενετική µηχανική; 
Α:  Η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση στο περιβάλλον οργανισµών που είναι προϊόντα 
γενετικής µηχανικής καθώς και στην ιδιωτικοποίηση της ζωής µέσα από αποκλειστικά δικαιώµατα 
ευρεσιτεχνίας σε ζωντανούς οργανισµούς, γονίδια ή τµήµατα του γονιδιώµατος. Οι γενετικά 
µεταλλαγµένοι (ή γενετικά τροποποιηµένοι) οργανισµοί απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον χωρίς να έχει 
υπάρξει πρότερη και επαρκής γνώση σχετικά µε την επίδραση που αυτοί έχουν στο οικοσύστηµα, την 
άγρια φύση και την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι η Greenpeace δεν 
αντιτίθεται στην περιορισµένη σε ελεγχόµενο κλειστό περιβάλλον χρήση οργανισµών που είναι προϊόντα 
γενετικής µηχανικής, όπως για ιατρικούς σκοπούς. Επιπλέον, η Greenpeace πιστεύει ότι η γενετική 
µηχανική µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για την κατανόηση της λειτουργίας των φυσικών 
µηχανισµών, γνώση απαραίτητη για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας. 
 
Ε: Τι είναι η γενετική µηχανική; Είναι οι γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί επικίνδυνοι; 
Γιατί η γενετική µηχανική δεν είναι όµοια µε τις συµβατικές τεχνικές της βιοτεχνολογίας για 
τη βελτίωση των φυτών; 
 
A: Η γενετική µηχανική περιλαµβάνει την εξαγωγή επιλεγµένων γονιδίων από ένα οργανισµό (όπως 
ζώα, φυτά, βακτήρια ή/ και ιούς), ή τη σύνθεση αντιγράφων, και την τεχνητή εισαγωγή τους σε άλλους 
εντελώς διαφορετικούς οργανισµούς (όπως είναι τα καλλιεργούµενα φυτά). Οι νέοι αυτοί οργανισµοί 
αποκτούν κάποια νέα χαρακτηριστικά όπως αντοχή σε ένα συγκεκριµένο ζιζανιοκτόνο. Η γενετική 
µηχανική συνήθως χρησιµοποιεί γονίδια ιών για τη διείσδυση και την προώθηση των ξένων γονιδίων, 
καθώς και γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά, τα οποία λειτουργούν ως γονίδια σήµανσης. Τα 
εισαγόµενα γονίδια είναι παρόντα σε κάθε κύτταρο του φυτού.  
 
Οι γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί αποτελούν νέες µορφές ζωής που δεν υπήρχαν µέχρι πρότινος 
στη φύση και που, αντίθετα µε τις παραδοσιακές µορφές βιοτεχνολογίας και φυτικής παραγωγής, 
καταργούν τους φυσικούς φραγµούς που έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ των ειδών µέσα από εκατοµµύρια 
χρόνων εξελικτικής διαδικασίας. Έτσι, ένα ψάρι και µία φράουλα δε θα διασταυρώνονταν ποτέ 
στη φύση, αλλά η γενετική µηχανική το επιτυγχάνει µέσα στο εργαστήριο. Οι επιστήµονες εξάγουν 
ένα γονίδιο ψαριού και το εµφυτεύουν σε µία φράουλα δηµιουργώντας ένα καθ’ όλα νέο οργανισµό. Η 
γενετική µηχανική έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί γονίδια ζώων, φυτών, ακόµα και ανθρώπων.  
 
Όταν οι οργανισµοί αυτοί, οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι από ανθρώπινο χέρι, απελευθερωθούν στο 
περιβάλλον και τη διατροφική αλυσίδα, τότε αρχίζουν να αναπαράγονται. Πρόκειται για µία διαδικασία 
µη αναστρέψιµη, που άπαξ και ξεκινήσει δεν υπάρχει τρόπος να ανακοπεί. Κανείς δε γνωρίζει, ποιες 
µπορεί να είναι µακροπρόθεσµα οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης µεταλλαγµένων οργανισµών στο 
περιβάλλον. 
 
Ε: Είναι αλήθεια ότι οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία; 
 
Α: Το ενδεχόµενο διάφορα µεταλλαγµένα φυτά να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία είναι κάτι που δεν 
µπορεί να αποκλειστεί. Η αυθαίρετη εµφύτευση ξένων γονιδίων ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα 
στο ελεγχόµενο δίκτυο DNA ενός οργανισµού. Τα ξένο γονίδιο θα µπορούσε π.χ. να προκαλέσει αλλαγές 
στις χηµικές αντιδράσεις εντός των κυττάρων ή να παρακωλύσει την κυτταρική λειτουργία. Αυτό µπορεί 
να οδηγήσει σε αστάθεια των εισαγόµενων γονιδίων, στην εµφάνιση νέων αλλεργιών, τοξικής δράσης 
και σε αλλαγές στη θρεπτική αξία του οργανισµού. 
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Τα φυτά που είναι προϊόντα γενετικής µηχανικής περιέχουν γονίδια βακτηρίων, εντόµων και ιών που 
ουδέποτε είχαν αποτελέσει µέρος της ανθρώπινης διατροφής. Επίσης, δεν υπάρχουν πληροφορίες 
σχετικά µε την αλλεργιογόνο δράση τους. Η πιθανότητα των µεταλλαγµένων προϊόντων να προκαλούν 
αλλεργικές αντιδράσεις δεν έχει εκτιµηθεί και δεν έχει ελεγχθεί. 
 
Επιπροσθέτως, πολλά από τα µεταλλαγµένα φυτά που ήδη καλλιεργούνται για εµπορική χρήση, 
περιέχουν γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά που προορίζονται για τη θεραπεία ασθενειών τόσο 
στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Τα γονίδια αυτά είναι άχρηστα για την καλλιέργεια των µεταλλαγµένων 
προϊόντων και στην περίπτωση όπου η ιδιότητα ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά µεταφερθεί σε 
βακτήρια βλαβερά για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, είναι πιθανή η παρεµπόδιση της 
αποτελεσµατικής θεραπείας διαφόρων ασθενειών. 
 
Ε: ∆εν είναι αλήθεια ότι η γενετική µηχανική είναι µία τεχνολογία που µπορεί να γίνει 
απολύτως κατανοητή, που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και προβλεψιµότητα;  
 
Α: Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται σήµερα προκειµένου να επιτευχθεί η γενετική τροποποίηση 
ζώντων οργανισµών (π.χ. ζώων και φυτών) είναι ακατέργαστη και µη ακριβής. Η γνώσεις σχετικά µε τις 
επιπτώσεις της γενετικής µηχανικής στο DNA και σε ολόκληρο τον οργανισµό είναι από ελάχιστες ως 
µηδαµινές. Ούτε επίσης είναι γνωστό το πως θα επηρεαστούν οι απόγονοι στις επόµενες γενιές. Η 
τεχνολογία που σήµερα εφαρµόζεται στη γενετική µηχανική αφορά στην εµφύτευση νέων γονιδίων 
εντός του DNA.  
 
Η σύγχρονη γενετική έχει δείξει ότι τα γονίδια δεν λειτουργούν αποµονωµένα το ένα από το άλλο. 
Αντιθέτως, αλληλεπιδρούν µε περίπλοκο τρόπο, µεταβάλλοντας τη συµπεριφορά τους υπό την 
επίδραση άλλων γονιδίων. Παρά το γεγονός ότι ένα γονίδιο µπορεί να κοπεί µε ακρίβεια από το DNA 
ενός οργανισµού, η εισαγωγή του στο DNA ενός άλλου οργανισµού είναι εντελώς τυχαία. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα τη διάρρηξη της τάξης των γονιδίων στο χρωµόσωµα και είναι δυνατό να προκαλέσει 
τυχαίες και απρόβλεπτες αλλαγές στη λειτουργία των κυττάρων. 
 
Το DNA είναι ένα σύνθετο µόριο του οποίου η ακριβής λειτουργία δεν είναι πλήρως κατανοητή. Κάτι το 
οποίο δεν είναι ακόµα πλήρως κατανοητό είναι το πως η δοµή του DNA επηρεάζει την έκφραση των 
γονιδίων. Αυτό που είναι ωστόσο γνωστό είναι ότι η θέση που κατέχει ένα γονίδιο εντός του DNA 
ρυθµίζει τη λειτουργία του γονιδίου αυτού-πρόκειται για το Φαινόµενο Θέσεως. Υπάρχει µεγάλη 
αβεβαιότητα σχετικά µε τη θέση και τον αριθµό των εµφυτευµένων γονιδίων, αβεβαιότητα που 
διαλύεται µόνο εκ των υστέρων µε την εφαρµογή ελέγχων που βασίζονται στην αλυσίδα του DNA. 
 
Συµπερασµατικά, οι συνέπειες της γενετικής µηχανικής στη δοµή του DNA, η ακριβής λειτουργία των 
γονιδίων και η επίδραση τους σε ολόκληρο τον οργανισµό είναι στοιχεία που δεν µπορούν να 
προβλεφθούν µε ακρίβεια. Οι υποστηρικτές της γενετικής µηχανικής ενδεχοµένως να ισχυριστούν ότι 
σηµαντικό µέρος DNA είναι πλεονάζον και ότι οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί που περιέχουν άχρηστα 
εµφυτεύµατα ή εκείνοι που παρουσιάζουν σοβαρές βιοχηµικές ανωµαλίες πρόκειται στο τέλος να 
απορριφθούν. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος µία σειρά από βιοχηµικές ανωµαλίες να εκδηλωθεί σε όψιµα 
στάδια ή ακόµα και να εµφανιστεί αρκετές γενεές αργότερα. Για πολλές γενεές οι συνέπειες µπορεί να 
παραµένουν άγνωστες. Τα δε διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε τον τρόπο που ένα εισαγόµενο γονίδιο 
µπορεί να επηρεάσει τις επόµενες γενεές είναι ελάχιστα. 
 
Ε: ∆εν αληθεύει η άποψη ότι η γενετική µηχανική συνιστά µία «πράσινη» τεχνολογία που 
βοηθά τους αγρότες να χρησιµοποιούν λιγότερα φυτοφάρµακα; 
 
A:  Μία µελέτη που βασίζεται σε περισσότερες από 8.200 πανεπιστηµιακές πειραµατικές καλλιέργειες 
κατέδειξε ότι σε σύγκριση µε τους αγρότες που καλλιεργούν φυσικές ποικιλίες σόγιας εκείνοι που 
καλλιεργούν µεταλλαγµένους σπόρους σόγιας χρησιµοποιούν από δύο ως πέντε φορές µεγαλύτερες 
ποσότητες ζιζανιοκτόνων. 
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Το έτος 1999, το 70% των µεταλλαγµένων καλλιεργειών εµφάνιζαν ανθεκτικότητα σε µεγάλες 
ποσότητες φυτοφαρµάκων. Αναφορικά µε αυτού του είδους τις καλλιέργειες, η χρήση τοξικών ουσιών 
είναι στην πράξη αναπόφευκτη. Αυτές που αντιθέτως παραµερίζονται είναι οι τεχνικές που θα 
µπορούσαν να απαλλάξουν πραγµατικά τους αγρότες από την ανάγκη χρήσης χηµικών ουσιών. 
 
Πολλές από τις εταιρείες του κλάδου της βιοτεχνολογίας προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώµη ότι οι 
µεταλλαγµένοι οργανισµοί είναι φιλικοί προς το περιβάλλον αποκρύπτοντας την ίδια στιγµή έναν άλλο 
στόχο που δεν είναι άλλος από την αύξηση των πωλήσεων των χηµικών φυτοφαρµάκων, τα οποία 
παρασκευάζονται και πωλούνται από τις ίδιες ακριβώς εταιρείες. 
 
Ε: ∆εν αληθεύει ότι τα µεταλλαγµένα φυτά χρησιµεύουν προκειµένου να εξασφαλίζεται 
τροφή για ολόκληρο τον πληθυσµό του πλανήτη; 
 
Α: Πρόκειται για ένα εκ βάθρων σαθρό επιχείρηµα που βασίζεται στη λανθασµένη άποψη ότι τα αίτια 
της πείνας οφείλονται στο χάσµα µεταξύ της παραγωγής τροφίµων και της αύξησης του ανθρώπινου 
πληθυσµού. Όπως άλλωστε επισηµαίνει και ο επικεφαλής του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας του 
Ο.Η.Ε., Ζακ Ντιούφ: «Η Γη παράγει αρκετά τρόφιµα προκειµένου να θρέψει όλους τους κατοίκους της 
και θα µπορούσε να παράγει ακόµα περισσότερα». 
 
Η πρόσφατη αναφορά του εν λόγω οργανισµού που έχει τίτλο: «Η Γεωργία την περίοδο 2015-2030» 
παρά το γεγονός ότι αποκλείει τους γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
η παραγωγή τροφίµων θα συνεχίσει να αυξάνεται µέχρι το 2030 υπερκαλύπτοντας µάλιστα την 
πληθυσµιακή αύξηση. Η αναφορά καταδεικνύει ότι τα πραγµατικά αίτια της πείνας και του υποσιτισµού 
είναι η φτώχεια και η δυσκολία πρόσβασης στα τρόφιµα. 
 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.farmingsolutions.org η Greenpeace, η Oxfam καθώς και άλλες 
οργανώσεις που στοχεύουν στην παροχή πραγµατικών λύσεων στο πρόβληµα της πείνας παραθέτουν 
παραδείγµατα κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιµων µεθόδων καλλιέργειας οι οποίες εφαρµόζονται σε 
ολόκληρο τον κόσµο και παρέχουν ασφαλή τρόφιµα που ταυτόχρονα επαρκούν για να θρέψουν 
µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες. 
 
Ε: ∆εν αληθεύει ότι τα µεταλλαγµένα φυτά θα ωφελήσουν τους αγρότες; 
 
Α: Στις Η.Π.Α. και τον Καναδά-χώρες όπου εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια υπάρχουν τέτοιου είδους 
καλλιέργειες-µία ένωση 33 αγροτικών συνεταιρισµών εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση που προειδοποιεί 
ότι η εφαρµογή µεθόδων γενετικής µηχανικής στη γεωργία έχει καταστήσει εξαιρετικά αβέβαια την 
οικονοµική κατάσταση των µικροµεσαίων καλλιεργητών σε ολόκληρη την επικράτεια των Η.Π.Α. καθώς 
και σε άλλες χώρες του κόσµου. 
 
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αγροχηµικών και παράγουν σπόρους οι οποίοι είναι 
προϊόντα γενετικής µηχανικής απαιτούν από τους καλλιεργητές να υπογράφουν νοµικά δεσµευτικές 
συµφωνίες στις οποίες διευκρινίζεται ο συγκεκριµένος τρόπος καλλιέργειας που πρέπει να ακολουθούν 
και απαγορεύεται η εξοικονόµηση σπόρων εκ µέρους τους. Επιπροσθέτως, οι καλλιεργητές είναι 
υποχρεωµένοι να πληρώνουν δικαιώµατα στις εταιρίες. 
 
Επακόλουθο αυτών είναι ότι εταιρείες όπως η Monsanto µηνύουν τους καλλιεργητές για τους οποίους 
πιστεύουν ότι χρησιµοποιούν τα προϊόντα των εταιριών (µεταλλαγµένους σπόρους) χωρίς πρώτα να 
έχουν υπογράψει τις σχετικές συµφωνίες. Εξαιτίας µάλιστα της επιµόλυνσης, πολλοί καλλιεργητές 
δυστυχώς εντοπίζουν στα χωράφια τους µεταλλαγµένα φυτά. Αυτό συµβαίνει ανεξάρτητα από το αν οι 
καλλιεργητές επιθυµούσαν ή όχι να καλλιεργήσουν τέτοια φυτά. Οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί, είναι 
ζωντανοί οργανισµοί, µπορούν να αναπαραχθούν, να µεταφερθούν (π.χ µε τη γύρη, µε τα έντοµα) µε 
αποτέλεσµα να εξαπλωθούν χωρίς να υπάρχει τρόπος να τους αποσύρουµε όταν 
διαπιστώσουµε τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις τους.   
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Στον Καναδά, η Monsanto µήνυσε τον Πέρσι Σµάισερ, καλλιεργητή ελαιοκράµβης, επειδή στο χωράφι 
του βρέθηκε µεταλλαγµένη ελαιοκράµβη, η οποία είχε φυτρώσει εκεί ως αποτέλεσµα της επιµόλυνσης. 
Παρά µάλιστα το γεγονός ότι ο Σµάισερ ουδέποτε βέβαια επιθυµούσε την επιµόλυνση, η Monsanto 
κατέφυγε στη δικαιοσύνη και κατάφερε να αποδείξει ότι σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω καλλιεργητής 
οφείλει να της καταβάλει χρήµατα. 
 
Οι καλλιεργητές που ακολουθούν τις συµβατικές µεθόδους έχουν ανακαλύψει ότι οι τυχόν 
µεταλλαγµένες καλλιέργειες σε διπλανά χωράφια έχουν µετατραπεί σε ζιζάνια, τα οποία δεν µπορούν να 
αποµακρυνθούν µε τη χρήση ζιζανιοκτόνων ακριβώς επειδή η γενετική µηχανική τους έχει προσδώσει 
τεράστια δυνατότητα αντίστασης σε αυτά. Όσον αφορά τον Καναδά, η Βασιλική Εταιρία - µία από τις 
παλαιότερες και πλέον διακεκριµένες επιστηµονικές ενώσεις - προειδοποιεί ότι τεράστιες καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις της χώρας έχουν προσβληθεί από ζιζάνια ελαιοκράµβης ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα, των 
οποίων η καταπολέµηση θα επιβαρύνει οικονοµικά τους καλλιεργητές. 
 
Οι καλλιεργητές στις Η.Π.Α και τον Καναδά, όταν ολοκληρώνουν τη συγκοµιδή, έρχονται αντιµέτωποι 
µε ένα επιπρόσθετο πρόβληµα που αφορά τις καλλιέργειες µεταλλαγµένων φυτών  και δεν είναι άλλο 
από το γεγονός ότι οι ξένες αγορές δεν είναι διατεθειµένες να εισαγάγουν προϊόντα τέτοιας 
καλλιέργειας. Στον Καναδά, συνέπεια της καλλιέργειας µεταλλαγµένης ελαιοκράµβης ήταν η 
κατακόρυφη πτώση των εξαγωγών της στην Ευρώπη. Το ίδιο έχει συµβεί µε το καλαµπόκι από τις 
Η.Π.Α., το οποίο δεν πωλείται πλέον στην Ευρώπη και έχει αποκλειστεί από σηµαντικές ασιατικές 
αγορές. 
 
E: Η γενετική µηχανική είναι η µόνη λύση για τη γεωργία; 
 
A: Η εφαρµογή της γενετικής µηχανικής στη γεωργία προτείνεται ως λύση στο σηµερινό της αδιέξοδο 
(εκτεταµένη χρήση φυτοφαρµάκων, υποβάθµιση χλωρίδας και πανίδας, µείωση βιοποικιλότητας, 
διάβρωση εδαφών κ.λπ.). Τα µέχρι σήµερα γνωστά στοιχεία δε δικαιολογούν την παραµικρή αισιοδοξία. 
Αντιθέτως, η παρουσίαση της γενετικής µηχανικής ως λύσης στο σηµερινό αδιέξοδο της γεωργίας, 
εµποδίζει την προώθηση του µόνου οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµου µοντέλου, αυτού της 
βιολογικής γεωργίας. Μια σύγκριση ανάµεσα στα ερευνητικά κονδύλια που δίνονται στη γενετική 
µηχανική και στα αντίστοιχα κονδύλια που δίνονται για έρευνα στη βιολογική καταπολέµηση ασθενειών 
µας δείχνει ότι, παρά την έντονη αντίδραση του κοινού, η εφαρµογή της γενετικής µηχανικής 
εξακολουθεί να προωθείται από εταιρείες, κυβερνήσεις και επιστήµονες. ∆υστυχώς, αυτή η στάση 
ακυρώνει κάθε σοβαρή προσπάθεια για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, µέσα από σταθερά 
βήµατα που θα εξασφαλίσουν την προώθηση ποιοτικών προϊόντων, την προώθηση τοπικών ποικιλιών, 
την απεξάρτηση από τα φυτοφάρµακα κ.λπ. 
 
Ε: Τι είναι τα προϊόντα Bt; Αληθεύει ότι είναι επικίνδυνα; 
 
Τα προϊόντα Bt είναι σχεδιασµένα προκειµένου να αναπτύσσουν εντοµοκτόνο δράση. Τα προϊόντα αυτά 
κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της εµφύτευσης ενός συνθετικού γονιδίου  από το φυσικά παραγόµενο 
βακτήριο Bacillus thuringiensis (γνωστό ως Βάκιλος της Θουριγγίας ή Bt) προκειµένου τα φυτά να 
παράγουν τις δικές τους τοξίνες Bt και να εξολοθρεύουν τα παράσιτα. Καλαµπόκι, βαµβάκι και πατάτες 
τύπου Bt ήδη καλλιεργούνται σε ευρεία κλίµακα και προορίζονται για εµπορική χρήση (ιδιαίτερα στις 
Η.Π.Α.) ενώ υπάρχουν και άλλα προϊόντα Bt τα οποία αυτή τη στιγµή εξελίσσονται εργαστηριακά 
(ελαιοκράµβη, ρύζι, ντοµάτες κ.α.) 
 
Υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την άποψη ότι η βιασύνη προκειµένου τα προϊόντα Bt να 
προωθηθούν στην αγορά ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
Επιστήµονες που εργάζονται για διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν ότι τα γονίδια 
µεταλλαγµένου καλαµποκιού που παράγεται από την πολυεθνική Syngenta και ιδιαίτερα εκείνα που 
προσδίδουν αντίσταση στα αντιβιοτικά αποτελούν µεγάλο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των 
ζώων καθώς και για το περιβάλλον. Επιπλέον, σύµφωνα µε πληθώρα επιστηµονικών στοιχείων, το 
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καλαµπόκι Bt φέρεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα έντοµα στόχους (αύξηση της 
ανθεκτικότητας των εντόµων) όσο και σε χρήσιµα έντοµα. 
 
Ε: Τι είναι το «χρυσό ρύζι»; ∆εν αληθεύει πως η χρήση του σώζει από απώλεια της όρασης 
τα παιδιά εκείνα που πάσχουν από έλλειψη βιταµίνης Α; 
 
Α: Πρόκειται για µία ποικιλία που έχει υποστεί εργαστηριακή επεξεργασία προκειµένου να παράγει 
προβιταµίνη Α. Οι υποστηρικτές του προϊόντος διατείνονται ότι η συγκεκριµένη ποικιλία µεταλλαγµένου 
ρυζιού θα βοηθήσει στην καταπολέµηση της έλλειψης βιταµίνης Α-έλλειψη που θα µπορούσε π.χ. να 
οδηγήσει σε απώλεια  της όρασης-στις αναπτυσσόµενες χώρες. 
 
Σύµφωνα µε τους ερευνητές που ηγούνται του συγκεκριµένου προγράµµατος, η εν λόγω ποικιλία 
ρυζιού είναι έτοιµη για καλλιέργεια. Η λέξη «έτοιµη» δε συνεπάγεται όµως και την απαιτούµενη γνώση 
σχετικά µε τις επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον και την υγεία. Στην πραγµατικότητα το «χρυσό 
ρύζι» είναι ένα εργαστηριακό προϊόν που δεν έχει περάσει από τους απαιτούµενους ελέγχους ενώ τα 
επιχειρήµατα σχετικά µε τη συµβολή του στην καταπολέµηση διαφόρων προβληµάτων υγείας είτε 
χαρακτηρίζονται από υπερβολική αισιοδοξία, είτε κινούνται µεταξύ ευχολογίου και φαντασίας 
 
Το «χρυσό ρύζι» δεν αποτελεί λύση απέναντι στα θεµελιώδη αίτια της έλλειψης βιταµίνης Α τα οποία 
είναι η φτώχεια και η αδυναµία εξασφάλισης ενός διαιτολογίου που χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη 
ποικιλία και επαρκή ποσότητα βιταµίνης Α. Πρόκειται αντιθέτως για µία τεχνητή και επιπόλαιη µέθοδο 
αντιµετώπισης που δεν έχει ελεγχθεί και ενδέχεται να δηµιουργήσει νέα προβλήµατα. Επιπλέον, όσον 
αφορά στην αντιµετώπιση της έλλειψης βιταµίνης Α, το χρυσό ρύζι είναι η λιγότερο εξελιγµένη και 
πλέον επικίνδυνη περιβαλλοντικά λύση. Μακροπρόθεσµα, η λογική της µονοκαλλιέργειας η οποία 
χαρακτηρίζει την παραγωγή µεταλλαγµένου ρυζιού, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρότατα προβλήµατα 
διατροφής.  
 
Η ενδεχόµενη παραγωγή σε ευρεία κλίµακα του «χρυσού ρυζιού» θα µπορούσε να επιδεινώσει 
περαιτέρω τα προβλήµατα υποσιτισµού και εν τέλει να υπονοµεύσει τη σωστή διατροφή, δεδοµένου ότι 
προωθεί µία δίαιτα που στηρίζεται σε ένα προϊόν και όχι στην επαναφορά των πολυβιταµινούχων 
φυτικών τροφών που ήταν µέχρι πρότινος φθηνές και άφθονες. Τα µεταλλαγµένα τρόφιµα θα 
προκαλέσουν ένα εύρος προβληµάτων που αφορούν στην έλλειψη άλλων συστατικών-και όχι µόνο της 
βιταµίνης Α-απαραίτητων για τη θρέψη ενός οργανισµού. 
 
E: Τα  µεταλλαγµένα προϊόντα είναι ασφαλή; 
 
A: Οι πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια των µεταλλαγµένων τροφίµων προέρχονται, σχεδόν 
αποκλειστικά, από έρευνες που έχουν πραγµατοποιήσει οι βιοµηχανίες οι οποίες προωθούν τους 
µεταλλαγµένους οργανισµούς. Όπως είναι αναµενόµενο, η αξία και η ακρίβεια των αντίστοιχων ελέγχων 
εγείρουν σοβαρές αµφισβητήσεις αφού οι εταιρείες που έχουν κατασκευάσει τους µεταλλαγµένους 
οργανισµούς έχουν δαπανήσει δισεκατοµµύρια δολάρια και βρίσκονται υπό την πίεση µιας γρήγορης 
απόσβεσης της επένδυσής τους. Είναι προφανές ότι απαιτούνται µακροχρόνιες ανεξάρτητες µελέτες και 
έλεγχοι για να δούµε αν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για την ασφάλεια των µεταλλαγµένων 
τροφίµων. Μια άλλη ανησυχία αφορά στην πιθανότητα αύξησης και επιτάχυνσης της ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας των παθογόνων σε αντιβιοτικά, λόγω της χρήσης αντίστοιχων γονιδίων σε 
µεταλλαγµένους οργανισµούς και τρόφιµα. 
 
Ήδη και στη χώρα µας έχουν εκφραστεί ανησυχίες για την πιθανότητα εµφάνισης νέων αλλεργιών 
(Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 2001). Ταυτόχρονα, οι µελέτες για τις επιπτώσεις των 
µεταλλαγµένων προϊόντων (που χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές) στα ζώα είναι ελάχιστες. ∆εν είναι 
λίγοι όµως οι επιστήµονες που ζητούν την εφαρµογή προληπτικών µέτρων όπως η απαγόρευση της 
καλλιέργειας µεταλλαγµένων οργανισµών. Υπάρχουν περιπτώσεις επιστηµόνων που απολύθηκαν λίγο 
µετά αφού ανακοίνωσαν τα αποτελέσµατα έρευνας σύµφωνα µε τα οποία η χρήση µεταλλαγµένων 
οργανισµών είχε αρνητικές επιπτώσεις. 
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Ε: Είναι αλήθεια ότι η Greenpeace αντιτίθεται στην εφαρµογή µεθόδων γενετικής µηχανικής 
στην ιατρική; 
 
A: H Greenpeace, ειδικεύεται σε περιβαλλοντικά ζητήµατα και έχει εστιάσει την προσοχή της στους 
κινδύνους που σχετίζονται µε την απελευθέρωση γενετικά µεταλλαγµένων οργανισµών στο περιβάλλον.  
 
Η χρήση της γενετικής µηχανικής στην ιατρική διαφέρει από τη χρήση της στη γεωργία και τις 
υδατοκαλλιέργειες όπου πραγµατοποιείται µια ευρείας κλίµακας απελευθέρωση στο περιβάλλον 
µεταλλαγµένων οργανισµών. Σε αντίθεση µε τις εφαρµογές στη γεωργία, στην ιατρική, η χρήση των 
µεταλλαγµένων οργανισµών είναι ελεγχόµενη (στο χώρο και το χρόνο) και γίνεται µε τη συγκατάθεση 
του άµεσα ενδιαφερόµενου (δηλ. Του ασθενούς). Στον τοµέα της ιατρικής, η γενετική µηχανική 
χρησιµοποιείται για την παρασκευή νέων φαρµάκων και την εφαρµογή νέων διαγνωστικών µεθόδων. Η 
χρήση αυτή της γενετικής µηχανικής συνήθως δε σχετίζεται µε τη χρήση γενετικά µεταλλαγµένων 
οργανισµών και την απελευθέρωση τους στο περιβάλλον. 
 
Ταυτόχρονα, η πρόοδος στη µοριακή βιολογία συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και στην εξέλιξη της ιατρικής. Ιδιαίτερα για την ιατρική ενδέχεται να υπάρξουν νέες 
µέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας σοβαρών ασθενειών. 
 
Συµπερασµατικά, η Greenpeace δεν αντιτίθεται στην χρήση της γενετικής µηχανικής στον τοµέα της 
ιατρικής. Θεωρεί ωστόσο οι συγκεκριµένες έρευνες και εφαρµογές θα πρέπει να διεξάγονται σε 
συνθήκες αποµόνωσης ούτως ώστε να αποφευχθεί η απελευθέρωση στο περιβάλλον µεταλλαγµένων 
οργανισµών από τους οποίους παράγονται φάρµακα και ορµόνες. Τέτοιοι οργανισµοί εγκυµονούν 
µεγάλους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την άγρια φύση και τα οικοσυστήµατα.    
 
Ε: H Greenpeace αντιτίθεται στην πρόοδο; 
 
Α: Φυσικά όχι. Και γιατί να το κάνουµε άλλωστε; Πρόοδος σηµαίνει αλλαγές προς το καλύτερο. Οι 
αλλαγές προς το χειρότερο αποτελούν βήµατα προς τα πίσω. Πρέπει να βεβαιωθούµε ότι τα 
µεταλλαγµένα φυτά και προϊόντα είναι ασφαλή και προσφέρουν οφέλη στο περιβάλλον, στους 
καταναλωτές και στους αγρότες, πριν φτάσουν στο πιάτο µας. ∆εν πρέπει να δεσµευτούµε σε µια 
αµφισβητούµενη τεχνολογία, οι εφαρµογές της οποίας µπορεί να έχουν αποτελέσµατα απρόβλεπτα και, 
κυρίως, µη αντιστρεπτά. 
 
 


