
 Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί (ΓΤΟ ή Μεταλλαγµένα) 
 
 

Πρώτα απ’ όλα ψυχραιµία. 

Κέρασµα της συµφοράς 
Φοίβη:    Πάω κυλικείο για µεσογειακή τυρόπιτα µε 

ντοµάτα και πιπεριά. Κερνάω µία στα τρία. 
Ανδρέας:  Πέφτει          ένας σπόρος ντοµάτας στον καθένα. Πιάσε         και     

µια κόκα να χωνέψουµε. 
Μήτσος:  Μεταλλαγµένος σπόρος κιόλας. Άσ’ το καλύτερα,                     

µην αρχίσουµε να βελάζουµε.  
Φοίβη:  Ε, δεν τρώγεστε. Είπα να κεράσω κι εσείς… Άλλωστε είστε 

άσχετοι. Τα µεταλλαγµένα δεν είναι δηλητήριο.  
Μήτσος:  Όχι, είναι φάρµακο. Σκέτη... υγεία. 
Φοίβη:  Το ξέρεις ότι τα φάρµακα για τον καρκίνο γίνονται από 

µεταλλαγµένα βακτήρια; Άσχετος τελεία gr είστε, µωρ’ αδερφάκι 
µου. 

Ανδρέας:  Η Μονσάντο σ’ έχει βάλει να τα λες αυτά; Τρώγε µεταλλαγµένα και 
φούσκωνε κι άλλο την τσέπη των µεγαλοκαρχαριών της 
βιοµηχανίας σπόρων και φυτοφαρµάκων. 

Μήτσος: Θα θρέψουν λέει τους φτωχούς. Ο µάι ντίαρ, θα κλάψω από 
συγκίνηση. Είδατε να σώθηκε καµιά πεινασµένη χώρα από τα 
µεταλλαγµένα; Και στο κάτω κάτω δεν ξέρεις τι παρενέργειες 
έχουν. Τα βγάζουνε πρώτα  στην αγορά  και µετά από καµιά 
εκατοστή χρόνια µπορεί να σου   πούνε                  «α, ξέρετε, 
λάθος κάναµε, προκαλούσανε και λίγο                     καρκίνο, να 
ένα τόσο δα καρκινάκι, µην κάνετε έτσι».                 Το έχουµε δει 
το παραµύθι. 

Φοίβη:  Ορίστε. Χτύπησε του κουδούνι.  
Ανδρέας: Ε, µη στεναχωριέσαι. Κερνάω σοκολάτα             από 

µεταλλαγµένη σόγια. Για την ηµερήσια                  δόση σου! 

Και µόνο το άκουσµα της λέξης «µεταλλαγµένα» φέρνει ίσως στο νου τροµακτικές ντοµάτες            
µε DNA ποντικού που τις τρως και µεταλλάσσεσαι, µε τα χρόνια, σε κάποιο υβρίδιο του 
εαυτού σου. Πράγµατι, έρευνες που έγιναν στην Ευρώπη κατέδειξαν ότι πολλοί άνθρωποι 
θεωρούν ότι η κατανάλωση µεταλλαγµένων µπορεί να επιφέρει αλλοιώσεις στο DNA τους. 
Πιθανόν να υπάρχουν κίνδυνοι για την            
υγεία µας από αυτά τα προϊόντα, αλλά ας µην 
αφήνουµε τη µαγική σκέψη (αποκτώ τις ιδιότητες 
του αντικειµένου που αγγίζω ή καταπίνω) να µας 
παρασύρει. 
 
Τι είναι τελικά οι ΓΤΟ;  

Είναι οργανισµοί στους οποίους έχει 
εισαχθεί ένα γονίδιο από κάποιον 
άλλον οργανισµό, οποιουδήποτε είδους. Το 
γονίδιο εισάγεται σε ένα φυτό ή ένα ζώο 
προκειµένου αυτά και οι απόγονοί τους να 
αποκτήσουν ένα επιθυµητό γνώρισµα όπως π.χ. 
αντοχή σε ασθένειες, µεγαλύτερες αποδόσεις 
κ.λπ. Ήδη κυκλοφορούνε ευρέως στο εµπόριο 
προϊόντα από ΓΤ καλαµπόκι, βαµβάκι και σόγια, 
προκαλώντας την έντονη αντίδραση 
καταναλωτών και πολλών περιβαλλοντικών 
οργανώσεων. Τι ακριβώς όµως σηµαίνει η 
εισαγωγή γονιδίου από άλλον οργανισµό σε ένα 
φυτό ή ένα ζώο; Είναι µια τερατώδης επέµβαση 
στη φύση ή ένα ακόµη βήµα στην εξέλιξη της 
επιστήµης και στον αγώνα για βελτιωµένη 
αγροτική παραγωγή, έναν αγώνα που έχει 
ξεκινήσει εδώ και 12.000 χρόνια περίπου, από τότε δηλαδή                           
που ο άνθρωπος καλλιέργησε για πρώτη φορά τη γη;  

Οι ΓΤΟ στην υπηρεσία της ιατρικής. 

► Τι θέση έχει η Ελλάδα για τα µεταλλαγµένα; 
►Εσείς; 
► Ποιες είναι οι κυριότερες καλλιέργειες όπου έχει 
επιβληθεί η σύγχρονη τεχνολογία για τους ΓΤΟ; 
► Ποιες είναι οι κυριότερες χώρες προέλευσής τους.
Που χρησιµοποιούνται (ανθρώπινη διατροφή, 
ζωοτροφές κλπ.; 
► Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία γενετικά 
µεταλλαγµένων φυτών και τροφίµων; 
► Ποιος είναι ο µεγαλύτερος φόβος του κοινού σε 
σχέση µε τα µεταλλαγµένα; 
► Ποια είναι η επίδραση των µεταλλαγµένων στο 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα; 

Ο µεγάλος θόρυβος που έχει προκληθεί για τους ΓΤΟ στην 
αγροτική παραγωγή µάς έχει κάνει να ξεχάσουµε κοινές 
αλήθειες, όπως ότι η ινσουλίνη, που σώζει τη ζωή σε 
εκατοµµύρια ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη, 
παράγεται από ένα γενετικά τροποποιηµένο βακτήριο. Το 
ίδιο και σηµαντικά φάρµακα 
κατά του καρκίνου, όπως η 
ιντερφερόνη. Ας µην ξεχνάµε 

λοιπόν τη συµβολή της γενετικής 
µηχανικής στην υγεία και την 

ποιότητα ζωής.  



Ποιος ωφελείται από τις ΓΤ 
καλλιέργειες στην αγροτική 

παραγωγή; 

3000 µ.Χ.: Σενάριο 3ο : Ο 
αγρότης είναι άρρωστος, η 
ασθένειά του ίσως οφείλεται στις 
τοξικές ουσίες µια µεταλλαγµένης 
ποικιλίας σταριού ή της αλόγι-
στης χρήσης φυτοφαρµάκων. 
Κανένας δεν ελέγχει πια την 
παραγωγή ΓΤΟ. Η επιστήµη, ο 
επιχειρηµατικός κόσµος και η 
διεθνής πολιτική έχουν συντονι-
στεί στο ρυθµό της αλόγιστης 
ανάπτυξης και της συγκέντρωσης  
          του πλούτου στα χέρια    
          λίγων. Οι πολίτες σιωπούν.

Φανταστείτε πόσα 
σενάρια υπάρχουν 
ακόµη…  

► Ετοιµάστε µια παρουσίαση power point στην τάξη µε τα υπέρ & τα κατά των ΓΤΟ. 
► Παίξτε ένα παιχνίδι ρόλων, όπου θα αναλάβετε τους ρόλους των επιστηµόνων, 
των πολιτικών, των καταναλωτών και των οργανώσεων, και συζητήστε την εισαγωγή 
των µεταλλαγµένων στη χώρα µας. 
► ∆είτε τα βίντεο που προτείνονται και φτιάξτε το δικό σας βίντεο για τους ΓΤΟ. 
► Φτιάξτε µια διαφήµιση µε τίτλο «Είσαι Καταναλωτής. Αποφάσισε!» δίνοντας όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες και παρουσιάζοντας όλες τις πτυχές του θέµατος. 
► Χρησιµοποιήστε θετικά ή αρνητικά την έννοια των ΓΤΟ φτιάχνοντας µια διαφήµιση. 
► Κάντε έρευνα για να µάθετε τη γνώµη των αναπτυσσόµενων χωρών για το θέµα των 
Θα παρατηρηθεί αύξηση της παραγωγής και των αποδόσεων των καλλιεργειών; Θα 
συµβάλλουν στη λύση του προβλήµατος της παγκόσµιας φτώχειας/πείνας; 
►Οργανώστε ένα debate για τον κίνδυνο επιµολύνσεων από ΓΤΟ που επηρεάζουν την
ισορροπία της χλωρίδας και της πανίδας της κάθε περιοχής και του οικοσυστήµατος. 
► Επισκεφθείτε την έκθεση του µουσείου ΓΑΙΑ και επικεντρώστε την προσοχή σας στο
κοµµάτι των ΓΤΟ και της γενετικής µηχανικής. Εµπνευστείτε τη δική σας έκθεση. 
 

10.000 π.Χ.: Ένας αγρότης σπέρνει στο 
χωράφι του άγριους σπόρους σταριού. 
Κάποιοι, οι καλύτεροι, θα φυτρώσουν. 

Εκείνος θα φυλάξει ένα µέρος τους για την 
επόµενη σπορά. Καθώς περνάνε τα χρόνια 

διαµορφώνεται µια ποικιλία 
προσαρµοσµένη στις τοπικές συνθήκες. Η 
τοπική αυτή ποικιλία αυτή είναι αποτέλεσµα 

φυσικών διεργασιών. 

800 π.Χ.: Ο αγρότης έχει παρατηρήσει ότι η 
ποικιλία σταριού του διπλανού χωριού είναι 
πιο ανθεκτική στις ασθένειες αλλά όχι τόσο 
εύγευστη όσο η δική του. Αποφασίζει έτσι 
να πειραµατιστεί µε τη διασταύρωση, 

ελπίζοντας ότι η νέα ποικιλία θα συνδυάζει 
ανθεκτικότητα και καλή γεύση. Μετά από 
πολλά χρόνια πειραµάτων, διαµορφώνει 

βελτιωµένες ποικιλίες σταριού.

2000 µ.Χ.: Ο αγρότης καλλιεργεί ΓΤ 
καλαµπόκι. Μαζί µε τους σπόρους, που είναι 
αρκετά ακριβοί, αγοράζει και συγκεκριµένα 
φυτοφάρµακα. Οι  ΓΤ σπόροι δε µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως πολλαπλασιαστικό υλικό 

για την επόµενη χρονιά. Έτσι κάθε χρόνο 
αγοράζει νέους σπόρους. Η χώρα είναι 
εξαρτηµένη από τις ξένες  βιοµηχανίες 

σποροπαραγωγής. Οι αγρότες εγκατέλειψαν 
τις παραδοσιακές καλλιέργειες και η οικονοµία 

και το περιβάλλον υποβαθµίστηκαν.  

Ένας αγρότης 12.000 χρονών αναζητά το κέρας της Αµάλθειας 
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3000 µ.Χ.: Σενάριο 1ο : Ο 
αγρότης µας δεν είναι πια 
αγρότης. Οι άνθρωποι τρέφονται 
µε ασφαλή και υγιεινή τροφή που 
παράγεται στα εργαστήρια. Η 
προέλευση των τροφών είναι 
απροσδιόριστη. Οι όροι «ζώο», 
«φυτό» και «είδος» έχουν χαθεί 
ανάµεσα στους συνεχείς 
συνδυασµούς γονιδίων 
διαφόρων ειδών. Η αγροτική γη 
έχει δασωθεί. Κανένας δε    
           θυµάται τι θα πει αγρότης,  
            χωράφι και όργωµα. 

3000 µ.Χ.: Σενάριο 2ο : Ο αγρότης 
καλλιεργεί ακόµη τη γη του µε τη σοφία 
του παρελθόντος αλλά και της 
επιστήµης. Χρησιµοποιεί τόσο ΓΤ όσο 
και µη ΓΤ σπόρους, ανάλογα µε την 
περίπτωση. Όλες οι ποικιλίες είναι 
προϊόντα επιστηµονικής γνώσης µε 
στόχο την επάρκεια τροφής αλλά και τη 
διασφάλιση της υγείας του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος. Η χώρα του δεν 
είναι πλούσια αλλά έχει εξασφαλίσει 
επάρκεια τροφής. Η τεχνογνωσία των 
αγροτών έχει βελτιωθεί σηµαντικά χάρη 
στην «αγροτική σχολή» που ίδρυσαν οι  
               διεθνείς οργανισµοί και όπου   
             διδάσκουν επιφανείς γεωπόνοι.

Από την άλλη, ας 
αναρωτηθούµε ποιοι 
έχουν ωφεληθεί από 
τις γενετικά τροπο-
ποιηµένες καλλιέρ-
γειες µέχρι σήµερα; 
Οι πεινασµένοι του 
κόσµου, οι κατανα-

λωτές ή 
οι εταιρείες 
παραγωγής ΓΤ 
ποικιλιών, που 
συνήθως παρά-
γουν οι ίδιες και 
φυτοφάρµακα; 
Όλα δείχνουν 
ότι ως τώρα 
έχουν ωφεληθεί 
κυρίως οι εται-
ρείες και δευτε-
ρευόντως οι αγρότες. 
Οι ΓΤ ποικιλίες δεύτερης 
γενιάς υπόσχονται 
µεγαλύτερα οφέλη για τον 
καταναλωτή, όπως τρόφιµα 
µε µεγαλύτερη θρεπτική αξία 
και καλλιέργειες για 
παραγωγή φαρµακευτικών 
ουσιών, καθώς και βιοµάζας                   
για βιοκαύσιµα. Το ζήτηµα                  
είναι τι είδους προτεραιότητες και  
σκοπιµότητες θα προτάξει η    
επιστηµονική έρευνα και πώς αυτές θα 
συµβαδίζουν µε την κοινωνική συναίνεση και την 
περιβαλλοντική ασφάλεια. 
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Συνοδευτικό Υλικό
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