
Όταν η κυβέρνηση των Η.Π.Α προσφεύγει εναντίον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και 
πετυχαίνει την ψήφιση του νέου κανονισµού της Ε.Ε, δηλαδή τον 
1829/2003 για να γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και τις 
ζωοτροφές, αυτό είναι επιστηµονικό ζήτηµα ή καθαρά πολιτική 
απόφαση;



Να θυµίσουµε ότι o Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 
είναι ένας από τους θεσµούς του υπερεθνικού κράτους που 
δηµιούργησε η χρηµατιστική παγκοσµιοποίηση



Από τις 7 Νοεµβρίου 2003 ισχύουν οι νέοι κανονισµοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Εν τέλει ποιος θα αποφασίσει για όλα αυτά; Οι 
κυβερνήσεις, οι εταιρείες, οι ειδικοί, οι σοφοί;



«Δεν έχουµε ανάγκη από 
µερικούς σοφούς. 

Έχουµε ανάγκη να 
αποκτήσουν και να 
ασκήσουν τη φρόνηση όλοι 
οι άνθρωποι

Αρκούν µόνον οι επιτροπές 
βιοηθικής, ή οι επιτροπές των 
ειδικών;

και αυτό µε τη σειρά του απαιτεί ένα ριζικό ανασχηµατισµό
της κοινωνίας ως κοινωνίας πολιτικής, που θα εγκαθίδρυε,
όχι µόνον την τυπική συµµετοχή, αλλά το πάθος όλων για τα
κοινά, για τη µοίρα της κοινωνίας και για τη µοίρα του
θαυµάσιου αυτού πλανήτη, πάνω στον οποίο γεννηθήκαµε»



Μήπως όµως µε αυτή τη στάση αρνούµαστε 
την πρόοδο;



1)Διατροφή µε γάλα αγελάδος

2) Παραγωγή ανθρώπινου γάλακτος από 
γενετικά τροποποιηµένες αγελάδες

Πρόοδος είναι η κατάργηση του θηλασµού;



Η αξία όµως του θηλασµού δεν είναι µόνον 
διατροφική



Πρωτίστως 
είναι η ανάπτυξη 
ψυχοσωµατικού 
δεσµού ανάµεσα 
στη µάνα και το 
παιδί



Υπάρχουν λύσεις;



Η ενεργοποίηση των 
πολιτών µπορεί να 
αλλάξει την κατάσταση



Ενεργοποίηση σε δύο στόχους:

•Αντίσταση µε κάθε τρόπο 
στην κατανάλωση και 
καλλιέργεια µεταλλαγµένων

•Επιθετική διεκδίκηση ενός 
άλλου µοντέλου διατροφής, 
µιας άλλης φιλοσοφίας στην 
αγροτική παραγωγή και µιας 
άλλης σχέσης µε το περιβάλλον







Πλοία µε µεταλλαγµένες τροφές καταφθάνουν ήδη στα 
λιµάνια της Ευρώπης.

Στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης πριν πέντε µήνες µε το 
πλοίο Volcano ξεφορτώθηκε µεταλλαγµένη σόγια 
και καλαµπόκι

Εδώ ακτιβιστές της Greenpeace εµποδίζουν πλοίο από τις 
ΗΠΑ να ξεφορτώσει 60.000 τόνους γενετικώς τροποποιηµένης  
σόγιας 





Οι εφαρµογές της 
Γενετικής και της 
νέας βιοτεχνολογίας 
είναι τεχνολογίες 
µεγάλης κλίµακας

Μεγάλη ισχύ και 
απεριόριστη 
εξουσία



Ήπιες επεµβάσεις µικρής 
κλίµακας, ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, αειφόρος 
ανάπτυξη

Και γι’ αυτό οι 
παρεµβάσεις µας πρέπει 
να είναι ελάχιστα 
ριζοσπαστικές και να 
συντελούνται µε πολύ 
περίσκεψη και εξαιρετικό 
δισταγµό



Μήπως τελικά πρόοδος είναι ο προσδιορισµός 
των ορίων που εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα 
του πλανήτη;



Υπάρχει εναλλακτική λύση για τη διατροφή;



Με τη συµβατική γεωργίας  υπάρχει αδιέξοδο
στην εξάντληση των πόρων (νερού, εδάφους), 
στη ρύπανση των εδαφών και 
στα υπολείµµατα των φυτοφαρµάκων στην τροφική αλυσίδα

Η οποία υπόσχεται φυτά τα οποία: 

•Δεν θα χρειάζονται φυτοφάρµακα

•Θα αναπτύσσονται σε συνθήκες 
ξηρασίας ή θα χρειάζονται λίγο 
νερό

•Θα αναπτύσσονται σε αλµυρά 
εδάφη

•Θα παράγουν προϊόντα που θα 
ελαττώνουν τις διαδικασίες της
µεταποίησης

Η απάντηση βρίσκεται άραγε 
στην Γενετική Μηχανική και τη 
νέα Βιοτεχνολογία, 



Πριν στραφούµε όµως στη 
«βελτίωση» των φυτών µε την νέα 
Βιοτεχνολογία, εξαντλήσαµε τους 
εναλλακτικούς δρόµους που έχουµε 
µέσα από µεθόδους της βιολογικής 
γεωργίας που σέβονται τη φύση και 
δεν εξαντλούν τους πόρους της;



Η εναλλακτική λύση  είναι 

• Η ολοκληρωµένη γεωργική 
διαχείριση
– Λιγότερα και όχι πολύ τοξικά 
φυτοφάρµακα

– Συνταγογραφία φαρµάκων
– Λιγότερα λιπάσµατα
– Ορθή διαχείριση υδάτινων πόρων
– Ουσιαστική συµµετοχή και αξιοποίηση 
των γεωπόνων στην υπηρεσία του αγρότη

• Η διατήρηση των σπόρων και των 
ντόπιων ποικιλιών που είναι 
προσαρµοσµένες από χρόνια στο 
περιβάλλον

• Η Βιολογική γεωργία



Ακόµη τα παραγόµενα προϊόντα και το είδος 
των καλλιεργειών να είναι συµβατά µε: 

• Τις κλιµατολογικές 
συνθήκες του τόπου

• Τις ιδιοµορφίες του 
εδάφους

• Τις διατροφικές συνήθειες

• Την κουλτούρα και την 
παράδοση του τόπου



Στα συµβατικά προϊόντα δεν υπολογίζεται, στο κόστος 
των προϊόντων, η σπατάλη της ενέργειας, η 
κατανάλωση των πρώτων υλών, η επιβάρυνση της 
ατµόσφαιρας, των δασών και της ανθρώπινης υγείας.



Ενώ στα βιολογικά προϊόντα, µε την µηδαµινή χρήση 
χηµικών, την ελαχιστοποίηση στη χρήση ενέργειας και 
νερού, καθώς και την ανακύκλωση των υλών, όλο το 
κόστος ενσωµατώνεται στο ίδιο το προϊόν



Αυτό βέβαια το διατροφικό µοντέλο, µπορεί να 
αναπτυχθεί σε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό, 
οικονοµικό και πολιτιστικό πλαίσιο

• Με άλλη ποιότητα ζωής, 
παραγωγής και 
κατανάλωσης

• Με επαναπροσδιορισµό 
της έννοιας της  
ανάπτυξης και της 
προόδου και 

• Με άλλη σχέση του 
ανθρώπου µε το φυσικό 
και το ανθρώπινο 
περιβάλλον



Με ποιο τρόπο 
µπορεί να γίνει 
αυτή η αλλαγή 
αξιών και 
προτεραιοτήτων;



Το θέατρο

Η φιλοσοφία

Η µουσική

Οι εικαστικές 
τέχνες

Η οικολογία

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση
Χρειαζόµαστε ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα, όπου ανάµεσα στα 
πρωτεύοντα µαθήµατα θα περιλαµβάνονται και… 

Οι κοινωνικές επιστήµες
Η ιστορίαΗ λογοτεχνία



Χρειαζόµαστε µια ολιστική  
θεώρηση της ζωής, όπου ισότιµα 
τα γράµµατα, δηλαδή οι επιστήµες,  
οι τέχνες,
ο διαλογισµός και 
το όνειρο
θα ανοίγουν το δρόµο για µια 
βαθύτερη
κατανόηση της φύσης





Μήπως τα µεταλλαγµένα τρόφιµα θα λύσουν το 
πρόβληµα της πείνας στον τρίτο κόσµο, όπως 
ισχυρίζονται οι πολυεθνικές εταιρείες της 
βιοτεχνολογίας;



Στο Ιράκ µετά την εισβολή των ΗΠΑ και των συµµάχων 
τους, εκδόθηκε το διάταγµα 81 για να εκσυγχρονιστεί η 
γεωργική παραγωγή και για να µπορεί να συµµετέχει στις 
διαβουλεύσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου



✓Απαγορεύεται να διατηρούν σπόρους από προηγούµενη 
σοδιά
✓Επιτρέπεται να καλλιεργούν µόνο πιστοποιηµένους 
σπόρους Γ.Τ
✓Οι σπόροι είναι πατενταρισµένοι, δηλαδή δεν 
χρησιµοποιούνται χωρίς άδεια
✓Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµα και ποινές 
φυλάκισης



To ζήτηµα όµως των µεταλλαγµένων 
τροφίµων δεν έχει να κάνει µόνο µε την 
υγεία και το περιβάλλον, αλλά και µε…



•Την οικονοµική εξάρτηση των αγροτών
•Με τον έλεγχο της παραγωγής και της 
διατροφής  

Την αυτοδιάθεση, 
την ελευθερία  και 

τη δηµοκρατία



Γιαυτό…

Και το ζήτηµα των γενετικά τροποποιηµένων 
είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτηµα




