
 
 
 

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ::  
Tα 7 Θανάσιµα Αµαρτήµατα της Monsanto 

 
 
Η Monsanto αποκαλύπτεται 
Το 91% των µεταλλαγµένων σπόρων κατασκευάζεται και ανήκει σε µία αµερικανική 
εταιρεία, την Monsanto, η οποία δεν θέλει να γνωρίζουµε πότε τα µεταλλαγµένα βρίσκονται 
στην τροφή µας. Η πλειονότητα των καταναλωτών σε όλο τον κόσµο είναι αντίθετη µε τα 
µεταλλαγµένα, διότι η γενετική µηχανική έχει συνδεθεί µε κινδύνους για την υγεία, µε την 
απώλεια της βιοποικιλότητας, την αυξηµένη χρήση τοξικών ζιζανιοκτόνων και άλλα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα.1
 
 
Ο αγώνας της Μonsanto να επιβάλει µεταλλαγµένα τρόφιµα και φυτά στην 
παγκόσµια αγορά 
Πρωταρχικός σκοπός της Monsanto είναι να µετατρέψει τη γεωργία και την παραγωγή 
τροφίµων παγκοσµίως σε ένα µεγάλο γενετικό πείραµα. Ωστόσο, µέχρι τώρα η επιτυχία της 
ήταν πολύ περιορισµένη. Το 85% των γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών είναι 
συγκεντρωµένο σε τρεις µόνο χώρες: τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Αργεντινή και τον 
Καναδά. Επιπλέον, µέχρι σήµερα, µόνο τέσσερα γενετικά µεταλλαγµένα φυτά (βαµβάκι, 
ελαιοκράµβη, σόγια και καλαµπόκι) έχουν καλλιεργηθεί σε εµπορική κλίµακα. Συνολικά, οι 
γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες καλύπτουν λιγότερο από το 1% της καλλιεργήσιµης 
γης. 
 
Σε πολλά µέρη του κόσµου (π.χ. στην Ευρώπη, Ρωσία, Αφρική και στις περισσότερες 
ασιατικές χώρες) µεγάλες εταιρείες τροφίµων και λιανοπωλητές αρνούνται να πουλήσουν 
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα. Πολλές κυβερνήσεις έχουν απαγορεύσει την καλλιέργεια 
µεταλλαγµένων φυτών ή αρνούνται να τα εισάγουν. Παρ’ όλα αυτά και παρά τις 
αυξανόµενες ενδείξεις ότι τα µεταλλαγµένα φυτά και τρόφιµα βλάπτουν το περιβάλλον και 
αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η Monsanto εξακολουθεί να προσπαθεί να τα 
εισάγει στην παγκόσµια αγορά.  
 
Πρόσφατα, η Monsanto γνωστοποίησε ότι θεωρεί την εισαγωγή του µεταλλαγµένου 
καλαµποκιού ως το επόµενο υψίστης σηµασίας πεδίο µάχης. Πρωταρχικός στόχος της είναι 
η Ευρώπη την οποία η Monsanto περιγράφει ως την «επόµενη ευκαιρία της», για να 
«επεκταθεί και να κυριαρχήσει στην παγκόσµια αγορά». Σκοπός της Monsanto είναι µέχρι 
το 2010 να έχει καλλιεργήσει σχεδόν 150.000.000 στρέµµατα γενετικά τροποποιηµένου 
καλαµποκιού στην Ευρώπη, όπως επεσήµανε πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας 
Bret Begemann. 
 
 
Η Greenpeace δεσµεύεται ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ένα περιβάλλον και µια 
τροφική αλυσίδα απαλλαγµένα από µεταλλαγµένα και ότι θα ανακόψει την 
επεκτατική πορεία εταιρειών, όπως η Monsanto. 
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Τα 7 Θανάσιµα Αµαρτήµατα της Monsanto 
 

Πέρα από τις επιστηµονικές ανησυχίες και τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και την υγεία που προκαλούνται από την καλλιέργεια και την κατανάλωση µεταλλαγµένων 
φυτών, αγροχηµικές εταιρείες, όπως η Monsanto, αποκρύπτουν την αλήθεια σχετικά µε τα 
οφέλη για τους αγρότες και τους καταναλωτές.  
 
Παρακάτω θα αποκαλύψουµε την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τις επτά «δεσµεύσεις» 
της Monsanto, τις οποίες έχει δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα της2. 
 
∆έσµευση 1: “∆ιάλογος” 
 
Θα ακούσουµε προσεχτικά διάφορες απόψεις και θα έχουµε έναν εποικοδοµητικό διάλογο µε σκοπό 
την ευρύτερη κατανόηση των προβληµάτων, έτσι ώστε να ανταποκριθούµε καλύτερα στις ανάγκες και 
στους προβληµατισµούς της κοινωνίας και του καθένα από εµάς. 
 
Η αλήθεια: Η δωροδοκία της Monsanto στην Ινδονησία καταλήγει στο δικαστήριο 
 
Τον Ιανουάριο του 2005 η Monsanto αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιµο 1,5 εκατοµµύριο 
δολάρια Η.Π.Α. στην αµερικανική κυβέρνηση για δωροδοκία προς αξιωµατούχους της 
Ινδονησίας που αποσκοπούσε στην αποφυγή ελέγχων στις νέες γενετικά µεταλλαγµένες 
καλλιέργειες βαµβακιού. 
 
Η Monsanto παραδέχτηκε επίσης ότι είχε πληρώσει πάνω από 700.000 δολάρια Η.Π.Α. για 
δωροδοκίες προς διάφορους αξιωµατούχους της Ινδονησίας µεταξύ του 1997 και του 2002, 
που προέρχονταν από τις πωλήσεις των εντοµοκτόνων της στην Ινδονησία, πωλήσεις για 
τις οποίες είχε δώσει λανθασµένα στοιχεία3. 
 
 
∆έσµευση 2: “∆ιαφάνεια” 
 
Θα παρέχουµε κατανοητή πληροφόρηση που θα είναι διαθέσιµη σε όλους. 
 
Η αλήθεια: ο µοναδικός τρόπος για να αποκτήσει κάποιος πληροφορίες από τη 
Monsanto είναι η δικαστική οδός  
 
Τον Ιούνιο του 2005 κάποιο γερµανικό δικαστήριο διέταξε τη Monsanto να αποκαλύψει 
δηµόσια µια έκθεση 1000 σελίδων την οποία είχε αποκρύψει και αφορούσε εργαστηριακές 
έρευνες σε αρουραίους που είχαν καταναλώσει το µεταλλαγµένο καλαµπόκι της εταιρείας 
ΜΟΝ863. Η απόφαση ελήφθη µετά από εκστρατεία της Greenpeace για την απόκτηση 
δικαιώµατος πρόσβασης στην έκθεση, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η Monsanto 
προσπάθησε σθεναρά να εµποδίσει τη δηµοσίευση της έκθεσης η οποία παρουσίαζε τις 
ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις επιπτώσεις του µεταλλαγµένου καλαµποκιού στην υγεία 
των αρουραίων. 
 
 
∆έσµευση 3: “Από κοινού” 
 
Θα µοιραστούµε τη γνώση και την τεχνολογία, για να προάγουµε την επιστηµονική κατανόηση, για να 
βελτιώσουµε τη γεωργία και το περιβάλλον, για να βελτιώσουµε τις καλλιέργειες, και για να 
βοηθήσουµε τους αγρότες στις αναπτυσσόµενες χώρες. 
 
Η αλήθεια: Οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες δεν αποφέρουν κέρδη στην Αφρική 
 
«Μας βρίσκει εντελώς αντίθετους η πρακτική διαφόρων κολοσσιαίων πολυεθνικών που 
χρησιµοποιούν την εικόνα φτωχών και πεινασµένων πολιτών µας, για να προωθήσουν µια τεχνολογία 
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που δεν είναι ούτε ασφαλής ούτε φιλική προς το περιβάλλον ούτε οικονοµικά ωφέλιµη…», 
αντιπρόσωποι 20 αφρικανικών χωρών στη συνέλευση του Οργανισµού για τη ∆ιατροφή και τη 
Γεωργία του Ο.Η.Ε. µε θέµα τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους. 
 
∆έκα χρόνια µετά την πρώτη σηµαντική καλλιέργεια µεταλλαγµένων φυτών δεν υπάρχουν 
εµφανή οφέλη για τους καταναλωτές, τους αγρότες ή το περιβάλλον, και παρά τις 
ανανεωµένες υποσχέσεις των αγροχηµικών εταιρειών, δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα 
για την πείνα και τη φτώχεια.  
 
Σύµφωνα µε έκθεση του Αφρικανικού Κέντρου για τη Βιοασφάλεια και της διεθνούς 
οργάνωσης Φίλοι της Γης4:  
 

• Οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες στην Αφρική δεν θα επιλύσουν το πρόβληµα της 
πείνας. Οι περισσότερες µεταλλαγµένες καλλιέργειες που µέχρι σήµερα γίνονται για 
εµπορικούς σκοπούς προορίζονται για ζωοτροφές, και όχι για τη διατροφή, και καµία 
δεν έχει παρουσιαστεί ως µέσο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της πείνας 
και της φτώχειας. 

 
• Η γλυκοπατάτα της Κένυας που χρηµατοδοτείται από τη Monsanto αποτυγχάνει. Η 

µεταλλαγµένη γλυκοπατάτα στην Κένυα παρουσιάστηκε ως βασική µεταλλαγµένη 
καλλιέργεια για να βοηθήσει τη γεωργία της Αφρικής. Ωστόσο, στα τέλη του 
Ιανουαρίου του 2004 και ενώ είχαν δαπανηθεί περισσότερα από 10 εκατοµµύρια 
δολάρια, τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που αποδείκνυαν ότι οι ισχυρισµοί ήταν 
ψευδείς, δηµοσιεύτηκαν κρυφά. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι οι µη γενετικά 
τροποποιηµένες γλυκοπατάτες είχαν αποδώσει πολύ περισσότερο από τη 
µεταλλαγµένη ποικιλία. 

 
Στα τέλη του 2005, η Νότιος Αφρική υιοθέτησε ακόµα και πάγωµα των νέων γενετικά 
µεταλλαγµένων καλλιεργειών εν αναµονή µιας µελέτης του Υπουργείου Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας που είχε ως αποτέλεσµα την απαγόρευση όλων των εισαγωγών του γενετικά 
τροποποιηµένου καλαµποκιού από τις Η.Π.Α. στη Νότιο Αφρική. 
 
 
∆έσµευση 4: “Οφέλη” 
 
Θα παραδώσουµε προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα είναι ωφέλιµα για τους πελάτες µας και για το 
περιβάλλον, µε τη βοήθεια ασφαλούς και καινοτόµου τεχνικής, και προσεχτικής και αποτελεσµατικής 
διαχείρισης. 
 
Η αλήθεια: Το βαµβάκι της Monsanto διαψεύδει τις προσδοκίες Ινδών αγροτών 
 
Κάποια θυγατρική της Monsanto στην Ινδία, η Mahyco-Monsanto, προωθεί µεταλλαγµένο 
βαµβάκι από το 2003. Η Monsanto ισχυρίζεται ότι το µεταλλαγµένο βαµβάκι (γνωστό επίσης 
ως «βαµβάκι Bt») µειώνει τις ζηµιές των εντόµων, αυξάνει την παραγωγή και αυξάνει τα 
εισοδήµατα των αγροτών. Όµως οι ισχυρισµοί της Monsanto ποτέ δεν έγιναν 
πραγµατικότητα καθώς την πρώτη καλλιεργητική περίοδο το µεταλλαγµένο βαµβάκι 
απέτυχε δραµατικά. Ένας συνασπισµός αγροτικών οργανώσεων από το Αντρά Πραντές, 
ένα από τα µεγαλύτερα κρατίδια της Ινδίας όπου καλλιεργούν βαµβάκι, δηµοσίευσε την 
ακόλουθη δήλωση: «παρόλο που προωθούσαν το βαµβάκι Bt ισχυριζόµενοι ότι θα µείωνε 
το συνολικό κόστος της καλλιέργειας µε τη µείωση των ψεκασµών και εποµένως του 
κόστους της κατανάλωσης εντοµοκτόνων, αυτό απέτυχε πλήρως. Στην πραγµατικότητα το 
κόστος της καλλιέργειας αυξήθηκα για όλες τις κατηγορίες αγροτών». 
 
Όµως, η Monsanto δεν παραδέχτηκε την αποτυχία των καλλιεργειών, ούτε αποζηµίωσε 
στους αγρότες. Αντιθέτως, αύξησε τις προωθητικές ενέργειες για τη χρήση του βαµβακιού 
Bt την επόµενη περίοδο.5
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∆έσµευση 5: “Σεβασµός” 
 
Θα σεβαστούµε τους θρησκευτικούς, πολιτισµικούς και ηθικούς προβληµατισµούς των ανθρώπων σε 
όλο τον κόσµο. Η ασφάλεια των υπαλλήλων µας, των κοινοτήτων στις οποίες δρούµε, των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος θα είναι πρωταρχικό µας µέληµα. 
 
Η αλήθεια: «Τεχνολογία Εξολοθρευτής», κίνδυνος για 1,4 δις. ανθρώπους 
 
Το 1999, η Monsanto υποσχέθηκε δηµόσια να µην χρησιµοποιήσει για εµπορικούς 
σκοπούς την «Τεχνολογία Εξολοθρευτής» (φυτά που τροποποιούνται γενετικά για να 
παράγουν στείρους σπόρους). Τώρα η Monsanto λέει ότι µπορεί τελικά να αναπτύξει ή να 
χρησιµοποιήσει τους σπόρους που ονοµάζονται «αυτοκαταστροφικοί σπόροι». Η νέα 
δέσµευση της Monsanto τον Φεβρουάριο του 2006 υπονοεί ότι σκοπεύει να χρησιµοποιήσει 
σπόρους της «Τεχνολογίας Εξολοθρευτής» σε προϊόντα που δεν προορίζονται για τη 
διατροφή και δεν αποκλείει και άλλες χρήσεις της «Τεχνολογίας Εξολοθρευτής» στο 
µέλλον.6
 
Σε απάντηση, περισσότερες από 300 οργανώσεις διακήρυξαν ότι υποστηρίζουν µια 
παγκόσµια απαγόρευση της «Τεχνολογίας Εξολοθρευτής», ισχυριζόµενοι ότι οι στείροι 
σπόροι απειλούν τη βιοποικιλότητα και ότι θα καταστρέψουν τα µέσα συντήρησης και τις 
καλλιέργειες 1,4 δισεκατοµµυρίων ανθρώπων που εξαρτώνται από τους σπόρους που 
συλλέγουν και επανακαλλιεργούν. Οι σπόροι φυτεύονται, η σοδειά µαζεύεται και οι σπόροι 
φυτεύονται εκ νέου την επόµενη χρονιά. Οι περισσότεροι αγρότες δεν έχουν τη δυνατότητα 
να αγοράζουν νέους σπόρους κάθε χρόνο, έτσι η συλλογή και η επανακαλλιέργεια των 
σπόρων είναι ζωτικής σηµασίας για την επιβίωσή τους και τον κύκλο της γεωργίας. Με αυτό 
τον τρόπο καλλιεργείται η τροφή για χιλιάδες χρόνια. 
 
Με την «Τεχνολογία Εξολοθρευτής» της Monsanto, θα πουλούν σπόρους στους αγρότες 
για την καλλιέργεια των φυτών. Όµως αυτοί οι σπόροι έχουν τροποποιηθεί γενετικά, µε 
αποτέλεσµα, όταν γίνεται η συγκοµιδή της σοδειάς, όλοι οι νέοι σπόροι από αυτές τις 
καλλιέργειες να είναι στείροι (π.χ. νεκροί, άχρηστοι). Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες 
αναγκάζονται να αγοράζουν κάθε χρόνο νέους σπόρους από τη Monsanto, προκειµένου να 
καλλιεργήσουν τα προϊόντα τους. 
 
Σύµφωνα µε τον Alejandro Argumedo της Ένωσης ANDES (Πάρκο της Πατάτας στο Crusco 
του Περού), «Οι αγρότες και οι ιθαγενείς σε όλο τον κόσµο δεν µπορούν να εµπιστευτούν τη 
Monsanto». Η υπόσχεση την οποία δεν τήρησε η Monsanto είναι µια πολύ µεγάλη 
προδοσία, διότι οι ιθαγενείς και οι αγρότες, κρατώντας τους σπόρους, εξασφαλίζουν τη 
διατροφική ασφάλεια και την αυτοδιάθεσή τους». 
 
 
∆έσµευση 6: “Ενεργούµε ως Ιδιοκτήτες για να επιτύχουµε αποτελέσµατα” 
 
Θα φροντίσουµε ώστε η διαχείριση, οι ρόλοι και οι ευθύνες να είναι σαφείς˙ θα χτίσουµε δυνατές 
σχέσεις µε τους πελάτες µας και τους εξωτερικούς συνεργάτες µας˙ θα παίρνουµε συνετές 
αποφάσεις˙ θα διαχειριζόµαστε τους πόρους τις εταιρείας µας και θα αναλάβουµε την ευθύνη να 
επιτύχουµε αυτά που έχουµε συµφωνήσει µε απτά αποτελέσµατα. 
 
Η αλήθεια: Monsanto εναντίον Αµερικανών αγροτών 
 
Το 2005 έκθεση του Κέντρου για τη ∆ιατροφική Ασφάλεια παρουσιάζει µε τεκµήρια αγωγές 
της Monsanto κατά Αµερικανών αγροτών, αποκαλύπτοντας χιλιάδες ανακρίσεις, σχεδόν 
100 αγωγές και πολυάριθµες πτωχεύσεις7. Μετά από εκτεταµένες έρευνες και πολυάριθµες 
συνεντεύξεις µε αγρότες και δικηγόρους, το Κέντρο για τη ∆ιατροφική Ασφάλεια ανακάλυψε 
ότι η Monsanto έχει κάνει χρήση σκληρών ανακρίσεων και ανηλεών διώξεων που έχουν 
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ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο πολλοί Αµερικανοί αγρότες καλλιεργούν τη γη 
τους. Το µεγαλύτερο καταγεγραµµένο ποσό που έχει λάβει µέχρι σήµερα η Monsanto µε 
απόφαση του δικαστηρίου είναι 3.052.800 $, ως αποτέλεσµα αγωγής που έγινε σε κάποιον 
αγρότη. Τα συνολικά καταγεγραµµένα ποσά που έχει λάβει η Monsanto ανέρχονται σε 
15.253.602,82 $. Οι αγρότες έχουν πληρώσει κατά µέσο όρο 412.259,54 $ µετά από 
καταδικαστικές αποφάσεις.  
 
Κανένας αγρότης δεν είναι ασφαλής από τη δύναµη επιρροής της Monsanto. Έχει γίνει 
αγωγή σε αγρότες ακόµα και για το γεγονός ότι ο αγρός τους επιµολύνθηκε από τη γύρη ή 
τον σπόρο µεταλλαγµένης καλλιέργειας άλλου αγρότη˙ από γενετικά µεταλλαγµένους 
σπόρους της προηγούµενης χρονιάς που ξεπετάχτηκαν, ή «είχαν επιζήσει και φύτρωσαν», 
σε αγρούς µε µη µεταλλαγµένες ποικιλίες την επόµενη χρονιά. 
 
 
∆έσµευση 7: “∆ηµιουργούµε ένα σπουδαίο χώρο εργασίας” 
 
Θα διασφαλίσουµε την ποικιλοµορφία σε ανθρώπινο δυναµικό και σε σκέψη˙ θα ενθαρρύνουµε την 
καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα και τη µάθηση˙ θα εφαρµόσουµε το οµαδικό πνεύµα και θα 
επιβραβεύσουµε και θα αναγνωρίσουµε τη συνεισφορά των ανθρώπων µας. 
 
Η αλήθεια: «Έφυγα από την εταιρεία διότι εξέφρασα τις ανησυχίες µου σχετικά µε την 
εισαγωγή της γενετικής µηχανικής στη Ρουµανία. Πίστευα ότι ούτε η Ρουµανία ούτε η 
εταιρεία ήταν έτοιµες και ικανές να διαχειριστούν και να ελέγξουν τη γενετική µηχανική», 
Dragos Dina, πρώην γενικός διευθυντής της Monsanto στη Ρουµανία, που έφυγε από την 
εταιρεία το 1998. 

* * * 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  
η Monsanto κρίνεται ένοχη διότι κατηγορείται για εγκλήµατα ενάντια στη φύση, εγκλήµατα 
ενάντια στο δικαίωµα των αγροτών να καλλιεργούν µη µεταλλαγµένα φυτά και των 
καταναλωτών να τρώνε µη µεταλλαγµένες τροφές. 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 
Να σταµατήσει η καλλιέργεια των µεταλλαγµένων και να επικεντρωθούµε στην 
παραγωγή µη µεταλλαγµένων φυτών και τροφίµων, που βασίζονται στις αρχές τις 
βιωσιµότητας, της προστασίας της βιοποικιλότητας, και παρέχουν σε όλους τους 
ανθρώπους ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλή και θρεπτική τροφή. 
  
 
 
                                            
1  Για περισσότερες πληροφορίες: www.greenpeace.org/GE/maize/geexposed 
2  The Monsanto pledge. Για περισσότερες πληροφορίες: 
 http://www.monsanto.com/monsanto/layout/our_pledge/default.asp6019-11d9-bd2f-
0000e2511c8.html 
3  Financial Times, Jonathan Birchall: http://news.ft.com/cms/s/42d799ac-6019-11d9-bd2f-
0000e2511c8.html 
4  Who benefits from GM crops? African Center for Biosafety & Friends of the Earth International. 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.foei.org/publications/pdfs/gmcrops2006execsummary.pdf 
5 www.gmcontaminationregister.org 
6 http:www.bantermninator.org/the_issues/the_industry/monsanto_s_pledges_on_terminator 
7 Center for food safety. Monsanto vs. U.S. Farmers Report. 2005. Για περισσότερες πληροφορίες: 
  http://www.centerforfoodsafety.org/monsantovsusfarmersreport.cfm 
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