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Νέα έρευνα του ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 
 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΛΕΕΙ ΤΟ 93,3% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Εντείνεται η αντίδραση των Ευρωπαίων πολιτών 

 
 
Η αντίδραση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στους µεταλλαγµένους οργανισµούς 
εντείνεται ολοένα και περισσότερο σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έρευνα του 
Ευρωβαρόµετρου. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, που δηµοσιεύτηκε µέσα στον ∆εκέµβριο, η 
αντίδραση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στους µεταλλαγµένους οργανισµούς, όχι µόνο 
εντείνεται περαιτέρω, αλλά είναι και η πιο ισχυρή και ηχηρή µεταξύ των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 93,3% των Ελλήνων δεν θέλει να τρώει µεταλλαγµένα τρόφιµα, 
ποσοστό που είναι κατά 10 µονάδες µεγαλύτερο από αυτό που προέκυψε από αντίστοιχη 
έρευνα του Ευρωβαρόµετρου τον Μάρτιο του 2000, και κατά την οποία το 83% των Ελλήνων 
δήλωνε ότι δεν χρειάζεται µεταλλαγµένα τρόφιµα.  
 
Η έρευνα του Ευρωβαρόµετρου µε θέµα “Ευρωπαίοι, Επιστήµη και Τεχνολογία”  (Eurobarometer 55.2, 
Europeans, Science and Technology - December 2001) κάνει ειδική αναφορά στο θέµα των γενετικά 
µεταλλαγµένων οργανισµών στα τρόφιµα (ΓΜΟ).  
 
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι µέχρι σήµερα προσπάθειες του “λόµπυ των 
µεταλλαγµένων” για τoν προσεταιρισµό της κοινής γνώµης είχαν ως αποτέλεσµα την πιο 
έντονη αντίδραση των πολιτών απέναντι στα µεταλλαγµένα! Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
καταρρίπτουν επίσης το επιχείρηµα σύµφωνα µε το οποίο η έλλειψη ενηµέρωσης και η 
παραπληροφόρηση ευθύνονται για την αρνητική στάση των καταναλωτών. Ταυτόχρονα δείχνουν µε 
σαφήνεια ότι η ενηµέρωση απλώς ενισχύει την αντίδραση, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη στις 
οµάδες πληθυσµού µε το πιο υψηλό µορφωτικό επίπεδο. 
 
Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του Ευρωβαρόµετρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε την εµµονή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει το πράσινο φως στα µεταλλαγµένα. Αξίζει να τονίσουµε ότι, από τον 
περασµένο Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παραλείπει να διατυµπανίζει την πρόθεσή της να 
ανοίξει το δρόµο για την έγκριση νέων µεταλλαγµένων προϊόντων και καλλιεργειών στην ευρωπαϊκή 
αγορά καθώς και την επιθυµία της να άρει την προσωρινή απαγόρευση (de facto moratorium) που 
έχουν θέσει σε ισχύ Ευρωπαίοι υπουργοί Περιβάλλοντος, ύστερα µάλιστα από σχετική ελληνική 
πρωτοβουλία που ελήφθη από τον τότε υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε Θ. Κολιοπάνο τον Ιούνιο του 1999.  
 
Είναι σαφές ότι, για τους αρµόδιους Επιτρόπους της ΕΕ κάποια οικονοµικά συµφέροντα είναι  
υπεράνω της γνώµης των πολιτών αλλά και της ασφάλειας της υγείας και του περιβάλλοντος. Η 
αδικαιολόγητη αδράνεια των αρµόδιων υπουργείων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ανάπτυξης, Γεωργίας) 
διευκολύνει αυτή την ανεύθυνη στάση και έρχεται σε κατάφορη αντίθεση τόσο µε τη θέληση 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, όσο και µε τις παλαιότερες πρωτοβουλίες της 
ελληνικής κυβέρνησης. 
 
Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της έρευνας του Ευρωβαρόµετρου καταδεικνύουν ότι: 
 
• Tο 94,6% των Ευρωπαίων απαιτεί να έχει το δικαίωµα στην επιλογή, όσον αφορά τα 

µεταλλαγµένα τρόφιµα. 
• Το 85,9% απαιτεί περισσότερη ενηµέρωση για τα µεταλλαγµένα, πριν αυτά καταλήξουν στο πιάτο 

ή αποτελέσουν µέρος της διατροφής του. 
• Το 70,9% δεν θέλει αυτό το είδος τροφίµων. 
• Το 59,4 % πιστεύει ότι οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί είναι δυνατόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. 



Πίνακας 1 
 
Τείνετε να συµφωνήσετε ή να διαφωνήσετε µε τις 
παρακάτω προτάσεις όσον αναφορά στα 
µεταλλαγµένα τρόφιµα; 
(% στο σύνολο των 15 κρατών-µελών της ΕΕ) 

Τείνω να 
συµφωνήσω 

Τείνω να 
διαφωνήσω 

∆εν 
γνωρίζω 

Θέλω να έχω το δικαίωµα στην επιλογή 94,6 2,5 2,8 
Θέλω περισσότερη ενηµέρωση πριν να φάω µεταλλαγµένα 
τρόφιµα 

85,9 9,3 4,8 

Μόνο αν αποδειχτεί επιστηµονικά ότι τα µεταλλαγµένα 
είναι ασφαλή πρέπει να εισαχθούν στην αγορά 

85,8 8,0 6,1 

∆εν θέλω αυτό το είδος τροφίµων 70,9 16,9 12,2 
Τα µεταλλαγµένα µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον 

59,4 11,9 28,7 

Τα ΜΜΕ έχουν διογκώσει τους κινδύνους  33,1 44,3 22,6 
Αυτό το είδος τροφίµων δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο 
κίνδυνο 

14,6 54,8 30,6 

 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η πλειοψηφία των πολιτών διαφωνεί µε την πρόταση ότι 
“τα ΜΜΕ έχουν διογκώσει τους πιθανούς κινδύνους από τα µεταλλαγµένα”. Η διαφωνία αυτή 
εµφανίζεται να διαπερνά όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές οµάδες. Παρόµοια είναι η αντίδραση των 
πολιτών και στον ισχυρισµό ότι “αυτό το είδος τροφίµων δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο”. 
 
Στην περίπτωση των ΓΜΟ δεν επιβεβαιώνεται η άποψη ότι όσο πιο υψηλό είναι το µορφωτικό 
επίπεδο των ερωτηθέντων τόσο πιο ευνοϊκά διατίθενται απέναντι σε νέες τεχνολογικές εφαρµογές 
(επιχείρηµα που χρησιµοποιείται κατά κόρον από τις πολυεθνικές των µεταλλαγµένων αλλά και µερίδα 
επιστηµόνων). Όπως προκύπτει από την έρευνα του Ευρωβαρόµετρου, καθώς ανεβαίνει το 
µορφωτικό επίπεδο µειώνονται τα “δεν γνωρίζω” και αυξάνεται ο αριθµός των πολιτών που πιστεύει 
ότι τα µεταλλαγµένα συνιστούν εν δυνάµει απειλή για το περιβάλλον. Οι ερωτηθέντες µε υψηλό 
µορφωτικό επίπεδο θεωρούν ότι η σύγχρονη βιοτεχνολογία πρέπει να εφαρµόζεται σε ελεγχόµενο 
περιβάλλον και απαιτούν περισσότερους ελέγχους και έρευνα για την αποτίµηση  των πιθανών 
κινδύνων. Στην περίπτωση των µεταλλαγµένων, η παραπάνω ενηµέρωση συχνά αποδεικνύεται αιτία 
επιπλέον αντίδρασης από την πλευρά των πολιτών. 
 
Πίνακας 2 “Tα µεταλλαγµένα µπορεί να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον” 
 

Μορφωτικό Επίπεδο* Τείνω να 
συµφωνήσω 

Τείνω να 
διαφωνήσω 

∆εν γνωρίζω 

0 – 4 47,7 9,4 43,0 
5 – 6 57,1 11,9 31,0 
7 – 8 60,3 11,6 28,1 
9 – 10 61,1 13,2 25,6 
11 - 13 66,0 11,9 22,1 

Μέσος όρος 59,4 11,9 28,7 
* Όσο µεγαλύτερος ο δείκτης τόσο υψηλότερο το µορφωτικό επίπεδο  
 
Σηµείωση 
 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα κράτη-µέλη της ΕΕ, το καλοκαίρι του 2001, χρησιµοποιώντας δείγµα 
περίπου 1.000 ατόµων ανά χώρα. Το δείγµα ήταν ενδεικτικό της ηλικιακής σύνθεσης καθώς και της 
αναλογίας φύλων σε κάθε χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
http://www.europa.eu.int/comm/research/press/2001/pr06123n.html 
 

 


