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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η

παρούσα

εργασία

αναφέρεται

στους

Γενετικά

Τροποποιηµένους

Οργανισµούς (Γ.Τ.Ο.). Το αντικείµενο αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό καθώς
σύµφωνα µε ειδικούς επιστήµονες αναµένεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες
συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Από την άλλη
µεριά είναι ένα θέµα µε µεγάλο ενδιαφέρον επειδή είναι δυναµικό, δηλαδή
εξελίσσεται διαρκώς και επειδή υπάρχει µεγάλη πολυφωνία για τις συνέπειές
του, ακόµη και στην επιστηµονική κοινότητα.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις περιβαλλοντικές και
οικονοµικές επιπτώσεις που ήδη έχουν παρατηρηθεί αλλά και αυτές που
αναµένονται να εµφανιστούν στο µέλλον, από την παραγωγή και κατανάλωση
Γ.Τ.Ο.
Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατοποιεί µια έρευνα που χωρίζεται σε
δευτερογενή

και

πρωτογενή.

Η

δευτερογενής

έρευνα,

εξετάζει

µε

βιβλιογραφική υποστήριξη τις οικονοµικές και περιβαλλοντικές συνέπειες των
Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (Γ.Τ.Ο). Η πρωτογενής έρευνα έχει
στόχο να διερευνήσει τη γνώµη των καταναλωτών για τα πιο σηµαντικά,
περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα που εγείρονται όσον αφορά
τους Γ.Τ.Ο.
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της έρευνας είναι το
ερωτηµατολόγιο. Το δείγµα αποτελείται από 200 άτοµα, και η έρευνα
πραγµατοποιήθηκε στην περιφέρεια της Μακεδονίας τη χρονική περίοδο
Ιούνιο µε Νοέµβριο του έτους 2007.
Τα ευρήµατα της έρευνας οδηγούν στα έξης συµπεράσµατα: Οι καταναλωτές
απορρίπτουν τους Γ.Τ.Ο. από τη διατροφή τους, και ο βαθµός αυτός
απόρριψης σχετίζεται µε το φύλο και την ηλικία. Το φύλο δεν παίζει ρόλο
στην επιθυµία ανάληψης ενεργούς δράσης για την αποτροπή των Γ.Τ.Ο. Και
τέλος, το φύλο παίζει ρόλο στην αποδοχή των Γ.Τ.Ο. αν αυτά είναι πιο
νόστιµα από τα συµβατικά.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το κύριο κίνητρο για την έναρξη της παρούσας έρευνας ήταν το προσωπικό
µου ενδιαφέρον και ο προβληµατισµός για το συγκεκριµένο θέµα όταν άκουγα
πληροφορίες σε ντοκιµαντέρ ή όταν διάβαζα άρθρα

που πολλές φορές

ερχόταν µεταξύ τους σε αντίθεση. Η παρακολούθηση του µαθήµατος
οικονοµική του περιβάλλοντας και των φυσικών πόρων σε προπτυχιακό
επίπεδο συνετέλεσε επίσης στο να κατανοήσω ότι πολλά κοινωνά θέµατα και
προβλήµατα έχουν άµεση και αλληλένδετη σχέση µε την Οικονοµία από
µακροοικονοµική και µικροοικονοµική άποψη. Τα αντικρουόµενα στοιχεία που
άκουγα µου δηµιούργησαν την επιθυµία να διερευνήσω σε µεγαλύτερο βάθος
το θέµα αυτό. Επίσης, η ελλιπής ενηµέρωση και η αποστασιοποίηση του
κοινού για το θέµα αυτό µου δηµιούργησε τη διάθεση να συµβάλλω έστω και
λίγο στην αφύπνιση του.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες σε
όσους συνέβαλλαν µε τη συνεργασία τους στην εκπόνηση της έρευνας.
Ευχαριστώ αρχικά τη διοίκηση, το διοικητικό προσωπικό, τους εκπαιδευτές
και κυρίως τα άτοµα που συνέβαλλαν στην έρευνα απαντώντας στα
ερωτηµατολόγια. Ευχαριστώ τον καθηγητή γενετικής κύριο Κουράκη Τάσο στη
βοήθειά του για την σωστή δόµηση του ερωτηµατολογίου και την
βιβλιογραφική υποστήριξη της έρευνας. Σηµαντική βοήθεια δέχτηκα επίσης
από τον κύριο Κάτο, καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για το
στατιστικό µέρος της έρευνας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι αυτό. Ευχαριστώ
επίσης την καθηγήτρια µου κυρία Μακρίδου –Μπούσιου για τη διδασκαλία του
µαθήµατος «Μεθοδολογία Έρευνας» µέσω του οποίου συνειδητοποίησα το
θέµα της έρευνας που επιθυµούσα να πραγµατοποιήσω και για τη
δυνατότητα που µου έδωσε να διεκπεραιώσω την έρευνα αυτή υπό την
επίβλεψή της.

Λέξεις

κλειδιά:

γενετικά

τροποποιηµένοι

οργανισµοί,

περιβαλλοντική

επικινδυνότητα, γενετική επιµόλυνση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η

εργασία

που

ακολουθεί

αφορά

τους

γενετικά

τροποποιηµένους

οργανισµούς (Γ.Τ.Ο.) και κυρίως τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα. Η
καλλιέργεια και εισαγωγή στην τροφική αλυσίδα των οργανισµών αυτών, είναι
ένα θέµα που απασχολεί τους καταναλωτές την εποχή που διανύουµε καθώς
προκαλεί σοβαρές συνέπειες, τόσο περιβαλλοντικές όσο και οικονοµικές.
Επίσης, η σηµαντικότητα του θέµατος, συνίσταται στο γεγονός ότι οι γενετικά
τροποποιηµένοι οργανισµοί είναι πιθανό να απειλούν τη δηµόσια υγεία,
καθώς και το οικοσύστηµα αφού σύµφωνα µε τα λεγόµενα ειδικών
επιστηµόνων, δεν πραγµατοποιήθηκε πλήρης έλεγχος επικινδυνότητας µε
πειράµατα πριν ελευθερωθούν στη φύση και αρχίσουν να καλλιεργούνται,
δηλαδή πριν µπουν στην τροφική αλυσίδα. Σύµφωνα µε την Κανελλοπούλου
στη συνέντευξη µε τον καθηγητή γενετικής Κουράκη Τάσο, οι γενετικά
τροποποιηµένοι οργανισµοί που ελευθερώνονται σκόπιµα στο περιβάλλον σε
µεγάλες εκτάσεις, µπορούν να υπονοµεύσουν την περιβαλλοντική ισορροπία
7

και συνοχή στον πλανήτη και δρώντας συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες
περιβαλλοντικές απειλές να δηµιουργήσουν εχθρικές προς τον άνθρωπο και
τη φύση περιβαλλοντικές αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα δεν προσφέρουν τίποτα
στη λύση των προβληµάτων της ανθρωπότητας.(ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
2006:82). Πολύ σηµαντικές επίσης είναι οι επιδράσεις της καλλιέργειας Γ.Τ.Ο.
και στην οικονοµία. Συνδυάζοντας την οικονοµική και περιβαλλοντική
διάσταση του θέµατος, ο πρώην υπουργός περιβάλλοντος της Μεγάλης
Βρετανίας Μάικλ Μίτσερ επισηµαίνει στο Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα στη
συνέντευξή του: “∆εν χρειαζόµαστε τα µεταλλαγµένα! Γιατί µας τα επιβάλλουν
τότε; ∆εν πρόκειται για σπουδαία ποιότητα, δεν είναι πιο οικονοµικά για τον
καταναλωτή, δεν έχουν καλύτερη γεύση, υπάρχουν ανησυχίες για τις
επιπτώσεις τους στην υγεία µας, αναµφίβολα είναι επιβλαβή για το
περιβάλλον. Τότε γιατί µας τα επιβάλλουν; Επειδή αυτό ωφελεί ορισµένες
εταιρείες βιοτεχνολογίας, συγκεκριµένα τη Monsanto, τη Bayer, τη Singenta,
που θέλουν να κατέχουν το µονοπώλιο στην παγκόσµια προµήθεια τροφίµων
κι έχουν χτυπήσει τη µεγαλύτερη «φλέβα χρυσού» στην ιστορία του
καπιταλισµού”.1 Τα παραπάνω, καθιστούν σαφή την επιτακτική ανάγκη για
έρευνα

των

ενδεχόµενων

επιπτώσεων,

οικονοµικών

καθώς

και

περιβαλλοντικών της καλλιέργειας και κατανάλωσης Γ.Τ.Ο. Πολύ σηµαντικό
ζήτηµα επίσης αποτελεί η διερεύνηση της γνώµης του κοινού, δηλαδή των
καταναλωτών όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τα
προϊόντα αυτά καθώς και το επίπεδο ενηµέρωσής τους. Σύµφωνα µε το
υπουργείο γεωργίας των Η.Π.Α. τα προϊόντα της µοντέρνας αγροτικής
βιοτεχνολογίας µπήκαν στην αγορά παρ’ όλο που δεν υπήρχε ζήτηση εκ
µέρους των καταναλωτών.2

Σκοποί και στόχοι:
Σκοπός της εργασίας, είναι η προσέγγιση του θέµατος από οικονοµική και
περιβαλλοντική σκοπιά, καθώς και η διερεύνηση της κοινής γνώµης των
Ελλήνων καταναλωτών και πιο συγκεκριµένα των κατοίκων της Μακεδονίας
όσον αφορά την κοινωνική και οικονοµική διάσταση του θέµατος και τον
1

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, 2008
st
A report prepared by the USDA Advisory Committee on Biotechnology and 21 Century
Agriculture, 2005:31
2
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τρόπο που αντιµετωπίζουν τους Γ.Τ.Ο. σαν καταναλωτές. Επιµέρους στόχοι
της εργασίας είναι:
1. Η διερεύνηση της επικινδυνότητας ή της ωφέλειας για τον άνθρωπο και
τη φύση, της καλλιέργειας και κατανάλωσης Γ.Τ.Ο. από άποψη
περιβαλλοντική.
2. Η οικονοµική ανάλυση του θέµατος και ειδικότερα ο αντίκτυπος στο
µελλοντικό ΑΕΠ καθώς και στα εισοδήµατα των αγροτών µε βάση
έρευνες που έχουν γίνει και
3. Η διερεύνηση της κοινής γνώµης όσον αφορά το θέµα αυτό, η
αφύπνιση των ατόµων που ήρθαν σε επαφή µε το ερωτηµατολόγιο
καθώς και µε το σύνολο τη εργασίας, και η προσπάθεια αποτύπωσης
µιας συνολικής εικόνας της άποψης των καταναλωτών επί των πιο
σηµαντικών σύγχρονων οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων
που εγείρονται όσον αφορά τους Γ.Τ.Ο.

Ερωτήµατα
Τα ερωτήµατα που απασχόλησαν την έρευνα είναι τα ακόλουθα:
1. Παίζει το φύλο και η ηλικία ρόλο στην αποδοχή ή απόρριψη των Γ.Τ.Ο;
2. Παίζει ρόλο το µορφωτικό επίπεδο στην απόρριψη των Γ.Τ.Ο.;
3. Παίζει το φύλο ρόλο στην αποδοχή των Γ.Τ.Ο. αν αυτά έχουν καλύτερη
γεύση;
4. Παίζει το φύλο ρόλο στην επιθυµία ανάληψης ενεργούς δράσης για την
αποτροπή των Γ.Τ.Ο.;
5. Αν οι καταναλωτές ενδίδουν σε ένα Γ.Τ.Ο. µε καλύτερη γεύση θα
ενδώσουν ταυτόχρονα σε έναν Γ.Τ.Ο. χαµηλότερη τιµή;

Το θέµα της παραγωγής και κατανάλωσης των Γενετικά Τροποποιηµένων
Οργανισµών (Γ.Τ.Ο.) είναι ένα κοινωνικο-οικονοµικό φαινόµενο για το οποίο
οι καταναλωτές οφείλουν να ενηµερωθούν, καθώς αναµένονται σηµαντικές
επιπτώσεις σύµφωνα µε τους επιστήµονες. Τα ερωτήµατα λοιπόν που µας
απασχολούν στο βιβλιογραφικό µέρος της εργασίας είναι τα παρακάτω.
Έλυσαν οι Γ.Τ.Ο. το πρόβληµα στις αναπτυσσόµενες χώρες; Έχουν
εντοπιστεί ήδη περιβαλλοντικές συνέπειες; Έφεραν ανάπτυξη στις χώρες που
καλλιεργήθηκαν;
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Υποθέσεις
Οι υποθέσεις που θα απασχολήσουν την έρευνα στο δεύτερο µέρος, δηλαδή
στην πρωτογενή έρευνα µε τα ερωτηµατολόγια είναι:
1. Θεωρούµε ότι το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση δεν παίζουν ρόλο
στην αποδοχή ή απόρριψη των Γ.Τ.Ο.
2. Θεωρούµε ότι το φύλο παίζει ρόλο στην επιθυµία ανάληψης ενεργούς
δράσης για την αποτροπή των Γ.Τ.Ο.
3. Θεωρούµε ότι το φύλο παίζει ρόλο στην αποδοχή των Γ.Τ.Ο. αν αυτά
έχουν καλύτερη γεύση.
4. Θεωρούµε ότι όταν οι ερωτηθέντες ενδίδουν σε ένα Γ.Τ.Ο. µε καλύτερη
γεύση, δεν θα ενδώσουν παρ’ όλα αυτά και σε ένα Γ.Τ.Ο µε
χαµηλότερη τιµή.

Για την πραγµατοποίηση της έρευνας, έγινε χρήση πρωτογενών πηγών που
συλλέχθηκαν µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου, και δευτερογενών πηγών
στις οποίες βασίστηκε η σύνθεση του ερωτηµατολογίου. Τις δευτερογενείς
πηγές αποτελούν δύο έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από το διεθνή
οργανισµό Ευρωβαρόµετρο τα έτη 2001 και 2003 στην Ευρώπη και µία
έρευνα από Πανεπιστηµιακούς φορείς της Αµερικής που πραγµατοποιήθηκε
σε κατοίκους της Αµερικής.

Όρια
Η έρευνα υπόκειται στους παρακάτω περιορισµούς. Το δείγµα της έρευνας
αποτελείται από κατοίκους της Μακεδονίας άνω των 15 ετών και
πραγµατοποιήθηκε τη χρονική περίοδο Ιουνίου µε Νοεµβρίου του έτος 2007
στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Επίσης, η έρευνα αφορά µόνο τα γενετικά
τροποποιηµένα τρόφιµα και όχι τα γενετικά τροποποιηµένα ζώα, κι αυτό
επειδή τα δεύτερα είναι πολύ περιορισµένης κατανάλωσης.

Βασική Ορολογία
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Η βασική ορολογία της εργασίας είναι οι Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί
(Γ.Τ.Ο.) και οι οικονοµικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Τους Γενετικά
Τροποποιηµένους Οργανισµούς αποτελούν φυτά ή ζώα που έχουν υποστεί
επεξεργασία στο εργαστήριο, και µέσω των µεθόδων γενετικής µηχανικής,
προσδόθηκαν σε αυτούς νέα χαρακτηριστικά που πριν δεν διέθεταν. Για
παράδειγµα, η προσθήκη στο καλαµπόκι του γονιδίου ενός βακτηρίου έτσι
ώστε το φυτό να εκκρίνει συνέχεια µια ουσία που θα σκοτώνει τα παράσιτα
που το απειλούν. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες σχετίζονται µε την γενετική
επιµόλυνση. Η διαδικασία αυτή συνίσταται στη µεταφορά γονιδίων µέσω της
γύρης σε άλλες καλλιέργειες, καθώς και σε άλλα συγγενικά φυτά µε
αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς οργανισµών που δεν είναι άµεσα
γενετικά τροποποιηµένα αλλά παρ’ όλα αυτά περιέχουν γονίδια από άλλους
οργανισµούς µε τέτοιο τρόπο όµως, που δεν θα µπορούσε να προκύψει στη
φύση. Οι οικονοµικές επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο. σχετίζονται µε τις συνέπειες της
καλλιέργειάς τους στο εισόδηµα των αγροτών, στις εξαγωγές και στο
µελλοντικό ΑΕΠ.
∆οµή
Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το
πρώτο περιλαµβάνει την έρευνα του θέµατος µέσω δευτερογενών πηγών, και
το δεύτερο περιλαµβάνει την πρωτογενή έρευνα µε ερωτηµατολόγια. Στο
πρώτο µέρος γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση που χωρίζεται σε γενική και
ειδική. Η γενική περιλαµβάνει γενικές-ιστορικές πληροφορίες και απόψεις
ειδικών επιστηµόνων όσον αφορά τους Γ.Τ.Ο. καθώς και την λεπτοµερή
διαλεύκανση την έννοιας των Γ.Τ.Ο. Η ειδική βιβλιογραφική επισκόπηση
περιγράφει έρευνες όµοιες µε την παρούσα, δηλαδή µε ερωτηµατολόγια που
έχουν πραγµατοποιηθεί στη Ευρώπη και στην Αµερική. Η έρευνες αυτές
έχουν γίνει στην Ευρώπη από ένα πολύ σηµαντικό διεθνή οργανισµό, το
ευρωβαρόµετρο, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και στην Αµερική από
πανεπιστηµιακούς φορείς. Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου µέρους γίνεται η
αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και στις επιπτώσεις στον
άνθρωπο, της καλλιέργειας και κατανάλωσης Γ.Τ.Ο. Στο σηµείο αυτό
αναφέρονται συγκεκριµένα παραδείγµατα Γ.Τ.Ο. που καλλιεργούνται καθώς
και οι κίνδυνοι που εγκυµονούν ή επιπτώσεις που έχουν ήδη παρατηρηθεί,
καθώς και µια επισκόπηση της επικαιρότητας επί του θέµατος. Στο τρίτο
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κεφάλαιο του πρώτου µέρους αναφέρονται οι επιπτώσεις της καλλιέργειας
των Γ.Τ.Ο. σε οικονοµικό επίπεδο µε την ανάλυση δύο αντιπροσωπευτικών
case study

και το πρόβληµα που προκαλεί το νοµοθετικό κενό µεταξύ

Ευρώπης και Αµερικής όσον αφορά το εµπόριο Γ.Τ.Ο. µεταξύ των δύο
ηπείρων. Τα case studies που αναλύονται αναφέρονται στις οικονοµικές
επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο. σε πέντε αντιπροσωπευτικές αναπτυσσόµενες χώρες
και στις συνέπειες την καλλιέργειας Γ.Τ.Ο. στο εµπόριο, στον τουρισµό και
στην οικονοµική ανάπτυξη της Νέα Ζηλανδίας. Στο δεύτερο µέρος της
εργασίας πραγµατοποιείται η πρωτογενής έρευνα µε τη µέθοδο του
ερωτηµατολογίου.

Α. ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει την ανασκόπηση βιβλιογραφίας η οποία χωρίζεται
σε δύο µέρη, το γενικό και το ειδικό. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει
σηµαντικές αναφορές διαφόρων έγκριτων επιστηµόνων που ειδικεύονται στο
θέµα των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Το δεύτερο µέρος
περιλαµβάνει έρευνες παρόµοιες µε την παρούσα, δηλαδή έρευνες που
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έγιναν µε ερωτηµατολόγια. Οι δύο από τις έρευνες αυτές έχουν γίνει από το
ευρωβαρόµετρο σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τρίτη έχει
σχεδιαστεί από πανεπιστηµιακούς φορείς της Αµερικής και έχει υποβληθεί
στην

Αµερική.

Στην

ειδική

βιβλιογραφική

ανασκόπηση

πρωτίστως

αναφέρονται επιγραµµατικά οι τοµείς που καλύπτουν οι έρευνες, ύστερα
αναφέρονται πιο λεπτοµερειακά οι ερωτήσεις που αφορούν το συγκεκριµένο
αντικείµενο, δηλαδή τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και τέλος τα
στατιστικά στοιχεία και τα συµπεράσµατα των εν λόγω ερευνών για το θέµα
αυτό.

2.1 Γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Παρ’ όλο που η επίσηµη ονοµασία των οργανισµών αυτών είναι “Γενετικά
τροποποιηµένοι

Οργανισµοί”

µπορούµε

να

τους

συναντήσουµε

στη

βιβλιογραφία και ως µεταλλαγµένους. Επίσηµη ονοµασία όµως, παραµένει η
πρώτη, και αυτό γιατί οι οργανισµοί αυτοί δεν προήλθαν από φυσική εξέλιξη
αλλά ήταν αποτέλεσµα της γενετικής µηχανικής.
Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί είναι οργανισµοί που δηµιουργήθηκαν
τεχνητά στο εργαστήριο µε την προσθήκη ή αφαίρεση γονιδίων. Η µίξη αυτή
των γονιδίων µπορεί να προέρχεται από τελείως διαφορετικά είδη, δηλαδή
από γονίδια φυτών που συνδυάζονται µε γονίδια ζώων, όπως είναι για
παράδειγµα η εισαγωγή ενός γονιδίου του σκορπιού στην πατάτα, ή από
γονίδια φυτών ή ζώων που συνδυάζονται µε γονίδια µικροβίων. Επίσης
µπορούν να ενσωµατώσουν ανθρώπινα γονίδια σε ζώα, σε φυτά ή σε
µικρόβια και ότι άλλο µπορεί να φανταστεί κανείς. ∆ηλαδή γίνεται µίξη
γονιδίων ανάµεσα σε είδη που δεν θα µπορούσαν µε φυσικό τρόπο να
διασταυρωθούν στη φύση, και εκεί έγκειται η επικινδυνότητά τους, για την
οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω.
Σκοπός της δηµιουργίας των Γ.Τ.Ο. κατ’ αρχάς είναι η κερδοφορία των
επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούν τις έρευνες των επιστηµόνων που µε
συνεχή πειράµατα θα καταφέρουν να δηµιουργήσουν ένα πετυχηµένο
γενετικά τροποποιηµένο προϊόν. Για να πουλήσει το προϊόν και να είναι
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περισσότερο ανταγωνιστικό από τα άλλα δεδοµένης της υψηλότερης τιµής
του, θα πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι εταιρίες λοιπόν
που ανέλαβαν την δηµιουργία µεταλλαγµένων σπόρων προσπάθησαν να
προσδώσουν σε αυτούς ιδιότητες όπως είναι η δυνατότητα καρποφορίας σε
ξηρά κλίµατα, η αντοχή σε παράσιτα και γενικότερα σε ασθένειες, η ενδογενής
παραγωγή φυτοφαρµάκου, η µεγαλύτερη παραγωγικότητα, η µεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε βιταµίνες ή άλλα συστατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της
κοινωνίας για την οποία απευθύνεται. Ανάλογα χαρακτηριστικά γίνεται
προσπάθεια να δοθούν και σε ζώα, όµως η εξάπλωση και κατανάλωσή τους
δεν είναι διαδεδοµένη σε τέτοιο βαθµό όπως στα φυτά (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
2006: 81,82)
Οι ιδιότητες των ζωντανών οργανισµών οφείλουν την εκδήλωσή τους στην
κληρονοµική ή στην στη γενετική τους ύλη, δηλαδή στο DNA τους. Το 1955
περίπου ανακαλύφθηκε ότι το DNA είναι η κληρονοµική ύλη των οργανισµών.
Την εικοσαετία που ακλούθησε έγινε εκτεταµένη έρευνα από τους
επιστήµονες για να κατανοηθεί η δοµή και τρόπος λειτουργίας του. Ως
επιστέγασµα των προόδων αυτών της γενετικής, το 1975 ήταν πλέον δυνατό
ο άνθρωπος να κάνει ελεγχόµενους- δηλαδή στα εργαστήρια- χειρισµούς στη
γενετική ύλη κάτι που ως τότε έκανε και η ίδια η φύση άλλα µε τυχαίο τρόπο
και σε όµοια είδη. ∆ηλαδή, στα εργαστήριο ήταν πλέον δυνατό να προκληθεί
διασταύρωση σε µη συγγενή είδη, όπως για παράδειγµα σε φυτά µε βακτήρια,
κάτι που στη φύση δεν θα ήταν δυνατό να συµβεί. (ΤΣΥΤΑΡΗΣ: 46)
Μετά από τις πρώτες απόπειρες δηµιουργίας γενετικά τροποποιηµένων
οργανισµών στα εργαστήρια, και καθώς προβλέπονταν µεγάλο κέρδος από
τις εταιρίες που θα επωφελούνταν τα κέρδη από την παραγωγή και πώλησή
τους, πολύ γρήγορα οι Γ.Τ.Ο. εισήχθησαν τόσο στο οικοσύστηµα όσο και
στην οικονοµία, µε την περίφηµη Πράσινη Επανάσταση.

Ο όρος αυτός

διατυπώθηκε το 1968 από τον William S.Gaud, διευθυντή του Πρακτορείου
Παγκόσµιας Ανάπτυξης των Ηνωµένων Πολιτειών (United States Agency of
International Development USAID), για να περιγράψει την επαναστατική
πρόοδο στην παραγωγή τροφίµων η οποία θα προέκυπτε από την ραγδαία
εξάπλωση συγκεκριµένων γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων στην Ασία.
Πολλοί ερευνητές και δηµοσιογράφοι, απεικονίζουν τον όρο Πράσινη
Επανάσταση ως την χονδρεµπορική µεταφορά τεχνολογίας από τις περιοχές
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µε υψηλή παραγωγικότητα του εδάφους σε αγρότες στον Τρίτο κόσµο.
(KOSMA, 2006: 2 )
Ο καθηγητής γενετικής Τάσος Κουράκης δίνει έναν ορισµό της γενετικής
τροποποίησης. Γενετική τροποποίηση (Γ.Τ.) των οργανισµών είναι η
αποµόνωση επιλεγµένων γονιδίων από ένα οργανισµό (ζωικό, φυτικό, έντοµο
ή µικρόβιο) ή από ένα ιό και η µε τεχνικό τρόπο εισαγωγή αυτών των γονιδίων
σε ίδιο ή εντελώς διαφορετικό οργανισµό, µε σκοπό να δηµιουργηθούν είδη µε
νέες ιδιότητες. Η Γ.Τ. των οργανισµών είναι µια διαδικασία που δεν σχετίζεται
µε την συµβατική γενετική βελτίωση των ειδών, (υβρίδια κ.α), όπου συµβαίνει
επιλεγµένη διασταύρωση οργανισµών του ιδίου είδους ή συγγενών ειδών. Σε
αντίθεση, η Γ.Τ. διασπά τους φραγµούς της φύσης και δηµιουργεί
διαγενετικούς οργανισµούς και µάλιστα σε στιγµιαίο χρόνο από εξελικτική
άποψη. (ΚΟΥΡΑΚΗΣ, 2007)
Η Ινδή Νοµπελίστα επιστήµονας και συγγραφέας Βαντάνα Σίβα, η οποία
µάχεται για τα συµφέροντα και την προστασία των Ινδών αγροτών από τις
εταιρείες

παραγωγής

γενετικά

τροποποιηµένων

σπόρων

αναφέρει

χαρακτηριστικά: Ο αρχικός λόγος που προωθήθηκαν τα οι γενετικά
τροποποιηµένοι σπόροι είναι ότι θα παραγάγουν περισσότερα τρόφιµα και
έτσι θα εξαφανίσουν την πείνα και θα αυξήσουν τα εισοδήµατα των φτωχών
αγροτών.

Εντούτοις

οι

ανεξάρτητες

αξιολογήσεις

δείχνουν

ότι

δεν

πραγµατοποιήθηκε κανένα κοινωνικοοικονοµικό πλεόνασµα στις συγκοµιδές
των

Γ.Τ

καλλιεργειών.

Στην

πραγµατικότητα

υπάρχουν

σοβαρές

κοινωνικοοικονοµικές δαπάνες επειδή οι γενετικά τροποποιηµένοι σπόροι
δηµιουργούν κοινωνικό έλλειµµα γιατί απαιτούν την καταβολή των αµοιβών
δικαιώµατος και τεχνολογίας. (SHIVA, 2003)
Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι σύµφωνα πάλι µε τον καθηγητή γενετικής
Κουράκη Τάσο

το ζήτηµα των Γ.Τ.Ο. δεν είναι ένα καθαρά επιστηµονικό

θέµα, αλλά είναι κυρίως πολιτικό και κοινωνικό και δευτερευόντως
επιστηµονικό. Στηρίζοντας την παραπάνω πρόταση λέει ότι η καλλιέργεια και
κατανάλωση των Γ.Τ.Ο, δεν έχει επιπτώσεις µόνο στην υγεία και στο
περιβάλλον αλλά έχει επιπτώσεις στην αγροτική οικονοµία-ένα θέµα µε το
οποία ασχολείται ενεργά η Vandana Shiva- µε την βίαιη κατάργηση των
συµβατικών και των βιολογικών καλλιεργειών εξ’ αιτίας της ουσιαστικά
ανέφικτης συνύπαρξης. Επίσης, µέσω των Γ.Τ.Ο. προκαλείται ο έλεγχος της
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διατροφής από απρόσωπα υπερεθνικά κέντρα, η αλλοίωση της συνείδησης
των ανθρώπων και η ουσιαστική κατάργηση της επιλογής. Ο κ. Κουράκης
επισηµαίνει επίσης, ότι τα µεταλλαγµένα δεν θα είναι µία διατροφική κρίση
ανάλογη µε αυτή των «τρελλών αγελάδων» ούτε αναµένεται καµία
επιδηµιολογική µελέτη που θα καταγράψει τις επιπτώσεις στην υγεία πριν
είναι

αργά.

Και τούτο

γιατί

κανείς πολυεθνικός κολοσσός δεν θα

χρηµατοδοτήσει έρευνες που εν δυνάµει θα µπορούν να ακυρώσουν το
προϊόν πάνω στο οποίο έχει επενδύσει εκατοµµύρια. Και ολοκληρώνει
λέγοντας ότι θα έχουµε χειροπιαστά αποτελέσµατα για τις επιπτώσεις στην
υγεία και το περιβάλλον, όταν θα έχει ήδη συντελεστεί µια ολοκληρωτική
αλλαγή

στην

κοινωνική

πραγµατικότητα

µε

αλυσιδωτές

συνέπειες.

(ΚΟΥΡΑΚΗΣ, 2007)
Ο ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης στις 5/06/2001 αναφέρει:
 Η απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον δεν συνοδεύεται και από
τις απαραίτητες επιστηµονικές µελέτες για την εκτίµηση των
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κινδύνων στην υγεία, καθώς
και για την έκταση και το είδος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Πολύ δε περισσότερο που οµολογείται από όλες τις πλευρές ότι η
επιστήµη δεν διαθέτει

σήµερα µεθοδολογία πρόβλεψης της

συµπεριφοράς των γονιδίων που θα διαφύγουν και κατά συνέπεια,
δυνατότητα εκτίµησης και παρακολούθησης αυτών των κινδύνων.
 Η απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον, δεν µπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόµενο της οριζόντιας µεταφοράς γονιδίων τόσο σε
συγγενείς οργανισµούς, όσο και σε µικρόβια ή κύτταρα θηλαστικών.
Αντιθέτως, υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο σε
πολλές περιπτώσεις είναι εφικτό. Η µεταφορά και ενσωµάτωση αυτών
των γονιδίων θα είχε ως αποτέλεσµα τη µη προβλεπόµενη γενετική
τροποποίηση οργανισµών, πέρα από τις προβλέψεις των ερευνητών
και έξω από τις υπάρχουσες δυνατότητες παρακολούθησης των
επιπτώσεων στην υγεία και στο οικοσύστηµα.
 Η παραγωγή Γ.Τ.Ο. δεν µπορεί να αποτελεί την απάντηση του
αναπτυγµένου κόσµου στο πρόβληµα της πείνας που µαστίζει τον
τρίτο κόσµο, όπως προβάλλεται κυρίως από τις κατασκευάστριες
εταιρείες. Η επιτροπή θεωρεί ότι η πείνα των λαών αυτών δεν
16

συνδέεται µε την παραγωγή, αλλά µε την κατανοµή των τροφίµων ανά
τον κόσµο, το ζήτηµα του υπερπληθυσµού καθώς και την αυτόνοµη
οικονοµική ευηµερία των χωρών αυτών.

(ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,

2006:91,92)

2.2 Ειδική βιβλιογραφική επισκόπηση

Στο µέρος αυτό παρατίθενται έρευνες σχετικές µε την παρούσα, δηλαδή
έρευνες µε ερωτηµατολόγια από διεθνείς φορείς όπως το ευρωβαρόµετρο.
Πιο συγκεκριµένα, αρχικά γίνεται µία επιγραµµατική αναφορά στους τοµείς
που στοχεύει να διερευνήσει η κάθε έρευνα, ύστερα περιγράφονται µε
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τα επιµέρους ερωτήµατα της έρευνας που αφορούν
τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, και τέλος παρατίθενται µε λεπτοµέρεια τα
στατιστικά και τα συµπεράσµατα της κάθε έρευνας όσον αφορά τα γενετικά
τροποποιηµένα τρόφιµα.

2.2.1 Έρευνα από το ευρωβαρόµετρο το 2001
Το 2001 το ευρωβαρόµετρο πραγµατοποίησε µία επιστηµονική έρευνα µε
ερωτηµατολόγια σε όλες τις χώρες-µέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, την περίοδο
10 Μαΐου µε 15 Ιουνίου. Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε αρχικά στη Γαλλία.
Πεδίο έρευνας των ερωτηµατολογίων που εφαρµόστηκαν, αφορά σε γενικές
γραµµές την εµπειρία και αντίληψη της επιστήµης και της τεχνολογίας από το
κοινό. Πιο συγκεκριµένα, τις επιµέρους θεµατολογίες αποτελούν:
 Το επίπεδο πληροφόρησης και ενδιαφέροντος του κοινού για τα
επιστηµονικά επιτεύγµατα
 Η κοινωνική διάσταση των επιστηµών και της τεχνολογίας
 Οι ευθύνες των επιστηµόνων για τις κοινωνικές και οικολογικές
συνέπειες εφαρµογών της τεχνολογίας
 Η αντιµετώπιση των καταναλωτών όσον αφορά τους Γ.Τ.Ο.
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 Το επίπεδο εµπιστοσύνης του κοινού σε διάφορα επαγγέλµατα,
όπως οι γιατροί οι πολιτικοί και οι επιστήµονες
 Το ενδιαφέρον των νέων για τις επιστήµες και τις επιστηµονικές
ανακαλύψεις
 Οι επιστηµονικές ανακαλύψεις που αφορούν το σύνολο της
Ευρώπης ως αποτέλεσµα της αλληλεξάρτησης των χωρών. 3

Το ερωτηµατολόγιο υποβλήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 16,029
ατόµων άνω των 15 ετών στις χώρες που ήταν µέλη της ευρωπαϊκής ένωσης
µε µέσο όρο περίπου 1000 άτοµα σε κάθε χώρα εκτός της Γερµανίας και της
Αγγλίας που το δείγµα ήταν ελαφρώς µεγαλύτερο.

Οι

ερωτήσεις

του

ερωτηµατολογίου

που

αφορούσαν

τους

Γ.Τ.Ο.

αναφέρονταν:
1. Στην άποψη του κοινού για το δικαίωµα επιλογής ανάµεσα σε Γ.Τ.Ο.
και συµβατικά τρόφιµα.
2. Στο επίπεδο πληροφόρησης που παρέχεται για τους Γ.Τ.Ο.
3. Εάν θα έπρεπε να εισέλθουν στο εµπόριο αφού διαπιστωθεί µε
πειράµατα ότι είναι ακίνδυνοι ή όχι.
4. Αν επιθυµούν αυτού του είδους την τροφή ή όχι.
5. Αν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
6. Αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν υπερεκτιµηθεί από τα Μ.Μ.Ε.
7. Αν οι Γ.Τ.Ο. είναι ακίνδυνοι.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα πιο σηµαντικά θέµατα για τους
ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά τους Γ.Τ.Ο. είναι από τη µία το δικαίωµα της
επιλογής µεταξύ Γ.Τ.Ο. και συµβατικών και από την άλλη, η απαίτηση για
επαρκή πληροφόρηση επί του θέµατος. Ένα ποσοστό 94.6% των ευρωπαίων
πολιτών θέλουν να έχουν το δικαίωµα να επιλέγουν και 85.9% του δείγµατος
απαιτεί περεταίρω πληροφόρηση.

3
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Το 64.3% των νέων του δείγµατος, δηλαδή ηλικίας 15-24 υιοθετούν την
άποψη της πλήρους απόρριψης των Γ.Τ.Ο. από τη διατροφή τους. Σε
αντίθεση, το ποσοστό του γηραιότερου µέρους του δείγµατος (πάνω από 65
ετών) που απορρίπτει πλήρως τους Γ.Τ.Ο είναι 74.8%. Αυτή η µικρή διαφορά
στον τρόπο αντιµετώπισης των Γ.Τ.Ο. από τη µεριά των νέων, δεν οφείλεται
σε υψηλότερο επίπεδο πληροφόρησης επί του θέµατος, αλλά στις απόψεις
των νέων αντρών που λόγω της αυξηµένης αποδοχής τους σε αυτά τα
προϊόντα µειώνουν το µέσο όρο. Περίπου 60.7% των νέων αντρών
αντιµετωπίζει αρνητικά τα Γ.Τ.Ο. ενώ το ποσοστό των γυναικών που
αντιτίθενται είναι 68.1%. Η διαφορά αυτή στις απαιτήσεις των νέων σε σχέση
µε τη µεγαλύτερη γενιά µπορεί σύµφωνα µε το ευρωβαρόµετρο να
δικαιολογηθεί µε τις 2 παρακάτω υποθέσεις:
 Το γεγονός ότι η νέα γενιά αποδέχεται τους Γ.Τ.Ο. πιο εύκολα,
συµβαίνει ίσως, επειδή ήρθε σε επαφή και εξοικειώθηκε µε
αυτούς σε µικρότερη ηλικία απ’ ότι η προηγούµενη γενιά. Η
υπόθεση αυτή µας οδηγεί µοιραία στο συµπέρασµα ότι καθώς οι
νέες γενιές ολοένα και περισσότερο θα συνηθίζουν την ύπαρξη
των τροφίµων αυτών, η απορριπτική τάση των καταναλωτών θα
τείνει να µειωθεί.
 Από την άλλη µεριά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτό δεν
είναι ένα αποτέλεσµα γενεών, αλλά αποτέλεσµα του τρόπου
που αντιµετωπίζουν οι νέοι τα πράγµατα, οι οποίοι σε γενικές
γραµµές έχουν µειωµένη αντίληψη του κινδύνου. Με τη λογική
αυτή η άποψή τους πάνω στο θέµα θα τείνει να αλλάξει καθώς
θα µεγαλώνουν, µε αποτέλεσµα να αυξήσουν την τάση τους για
απόρριψη καθώς θα µεγαλώνουν. Έτσι µε βάση την υπόθεση
αυτή η απόκλιση των απόψεων ανάµεσα στις γενεές θα
παραµείνει ως έχει.
Σύµφωνα µε το ευρωβαρόµετρο, δεν υπάρχει κάποια µέθοδος που να
βοηθάει στην επιλογή µίας εκ των δύο παραπάνω υποθέσεων. Ο µόνος
τρόπος να δοθεί µία απάντηση είναι να ελεγχθούν οι προτιµήσεις των
σηµερινών νέων στο µέλλον όταν πλέον θα ανήκουν σε άλλη ηλικιακή τάξη.
Εντούτοις, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε τις κοινωνικές έρευνες που
στηρίζεται η δεύτερη υπόθεση, οι οποίες θέλουν τους νέους να αναλαµβάνουν
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πολύ ευκολότερα κινδύνους σε σχέση µε τους µεγαλύτερους. Παραδείγµατα
τέτοιας συµπεριφοράς είναι υπερβολική ταχύτητα κατά την οδήγηση, τα
ναρκωτικά και το κάπνισµα. Με άλλα λόγια δεν µπορούµε να παραβλέψουµε
τις διαφορές που παρατηρούνται

ανάµεσα

στους νέους και

στους

µεγαλύτερους, και οι οποίες συνίστανται από τη µία µεριά στην παράβλεψη
κινδύνου των νέων, και από την άλλη στην τάση τους να επιθυµούν
διαφοροποίηση

από

τους

µεγαλύτερους

οι

οποίοι

χαρακτηρίζονται

περισσότερο από σύνεση και προσοχή.
Όσον αφορά την ερώτηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο.
σύµφωνα µε τις απαντήσεις του δείγµατος, το 59.4% των Ευρωπαίων απαντά
ότι οι Γ.Τ.Ο. θα µπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη φύση και το
28.7% δεν γνωρίζει.
Στην ερώτηση αν οι κίνδυνοι έχουν υπερεκτιµηθεί από τα Μ.Μ.Ε. το ένα τρίτο
των Ευρωπαίων, δηλαδή 33.1%, συµφωνεί µε την πρόταση αυτή ενώ το
44.3% διαφωνεί. Το αποτέλεσµα της πρότασης αυτής διαφέρει από χώρα σε
χώρα, ανάλογα µε τα κοινωνικο-δηµογραφικά κριτήρια. Την διαφορά και εδώ
κάνουν οι νέοι 15-24 ετών που την αποδέχονται σε ποσοστό 37.6%. Επίσης,
µεγάλα ποσοστά σε αποδοχή παρουσίασαν η ∆ανία (41.8%) και η Βρετανία
(43.9%).
Η πρόταση “ αυτό το είδος τροφής δεν συνιστά κανένα κίνδυνο” απορρίφθηκε
από το 54.8% του δείγµατος ενώ το αποδέχτηκε µόνο το 14.6%. Την διαφορά
εδώ κάνουν η Ολλανδία και η Πορτογαλία µε µεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής,
23.1% και 24.3% αντίστοιχα. 4

2.2.2 Έρευνα από το ευρωβαρόµετρο το 2003
Το 2003 το ευρωβαρόµετρο πραγµατοποίησε την πέµπτη σε σειρά έρευνα µε
ερωτηµατολόγια σε χώρες της Ευρώπης. Το αντιπροσωπευτικό της δείγµα
ήταν 16.500 άτοµα δηλαδή περίπου 1000 σε κάθε χώρα. Τα ερωτηµατολόγια
δεν αφορούσαν µόνο τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, αλλά γενικά τις

4
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τεχνολογίες και τον τρόπο που τις αντιµετωπίζει το δείγµα καθώς εισέρχονται
µε γοργούς ρυθµούς στην καθηµερινότητα των ευρωπαίων. Συγκεκριµένα, τις
επιµέρους θεµατολογίες αποτελούν:
 Η γενική αντιµετώπιση της τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας.
(σελ. 12)
 Η αντιµετώπιση των ιατρικών, βιοµηχανικών, και γεωργικών
εφαρµογών της βιοτεχνολογίας. (σελ. 29)
 Οι µεταβολές της στάσης των καταναλωτών στην Ευρώπη
όσον αφορά τις γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες.(σελ.
16)
 Η εµπιστοσύνη του κοινού στους γιατρούς και στην κυβέρνηση
σε θέµατα σχετικά µε τη βιοτεχνολογία. (σελ. 27)
 Το επίπεδο αποδοχής της γνωστοποίησης και χρήσης
γενετικών πληροφοριών.(σελ. 29)
 Η

αντιµετώπιση

των

καταναλωτών

όσον

αφορά

την

κατανάλωση γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων.(σελ. 34)
 Οι κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες σε σχέση µε την
βιοτεχνολογία. (σελ.38)
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή ή εναντίωση του κοινού
στην βιοτεχνολογία. (σελ.40).5

Όσον αφορά τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, οι ερωτήσεις του
ερωτηµατολόγιου που εφαρµόστηκε στις 15 ευρωπαϊκές χώρες αφορούσε
περισσότερο κάτω από ποιες συνθήκες οι πολίτες θα τα αγόραζαν. Πιο
συγκεκριµένα, αν θα αγόραζαν Γ.Τ.Τ. (γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα) αν
είχαν ψεκαστεί µε λιγότερα εντοµοκτόνα, αν ήταν φιλικά προς το περιβάλλον,
αν ήταν πιο νόστιµα, πιο φτηνά, µε χαµηλότερα λιπαρά και τέλος αν
αποδέχονται την πιθανότητα να προσφέρονται Γ.Τ.Τ στα εστιατόρια.
Σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις το ποσοστό του κοινού που απέρριψε τις
παραπάνω προτάσεις ήταν µεγαλύτερο από αυτό που τις αποδέχτηκε.
Επιπρόσθετα, σε ορισµένες χώρες, µεγαλύτερο από 50% του πληθυσµού

5
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απάντησε αρνητικά σε όλες τις ερωτήσεις. Η πιο δελεαστική πρόταση όσον
αφορά την αποδοχή των Γ.Τ.Τ. είναι η µειωµένη ρύπανση του περιβάλλοντος,
µέσω τη µείωσης των εντοµοκτόνων. Και η λιγότερο δελεαστική πρόταση
φαίνεται να είναι η χαµηλή τιµή. Με αφορµή την ερώτηση που αφορούσε την
τιµή των Γ.Τ.Τ, το ευρωβαρόµετρο επισηµαίνει ότι συχνά οι άνθρωποι, αλλιώς
απαντούν στα ερωτηµατολόγια ως πολίτες και αλλιώς ενεργούν τελικά ως
καταναλωτές. Η απόδειξη είναι ότι παρ’ όλο που το µεγαλύτερο ποσοστό
δήλωσε ότι δεν θα κατανάλωνε Γ.Τ.Τ αν ήταν φθηνότερα, όταν εισήλθε στην
αγγλική αγορά ένας τοµατοπολτός που αναγραφόταν ότι αποτελούνταν από
γενετικά τροποποιηµένες τοµάτες, αγοράστηκε σε ευρεία κλίµακα. Τα
αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου διαγραµµατικά είναι τα εξής:

Σχήµα 1: Η συµπεριφορά των ευρωπαίων για αγορά και κατανάλωση Γ.Τ.Ο.6
6
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Παρακάτω, παρουσιάζεται ένα διάγραµµα, µε στόχο να απεικονίσει µε τρόπο
συνολικό τα αποτελέσµατα µεταξύ των χωρών. Ο άξονας Υ παρουσιάζει το
ποσοστό των πολιτών που σε κάθε χώρα απέρριψαν όλες τις προτάσεις και ο
άξονας Χ το µέσο όρο του συνόλου των προτάσεων που έτειναν να
αποδεχτούν, τα άτοµα τα οποία δεν απέρριψαν όλες τις προτάσεις, ξεχωριστά
σε κάθε χώρα.

Σχήµα 2: Λόγοι αποδοχής για αγορά γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων.7

Το πρώτο πράγµα που παρατηρεί κανείς µε βάση αυτό το διάγραµµα, είναι
ότι η Αγγλία η Αυστρία και Φιλανδία έχουν το χαµηλότερο ποσοστό των
καταναλωτών που απέρριψαν τις προτάσεις ενώ η Ελλάδα και η Ιρλανδία το
µεγαλύτερο ποσοστό απόρριψης, δηλαδή πάνω από 50%. Σύµφωνα τώρα µε
τον άξονα Χ µπορούµε να πούµε ότι στο Λουξεµβούργο, στην Αυστρία, στη
Γαλλία στην Ιταλία και στη Ελλάδα, αυτοί που δεν απέρριψαν όλες τις

7
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προτάσεις έχουν το µικρότερο µέσο αριθµό από των προτάσεων που
αποδέχτηκαν. Επίσης, η χώρα που εµφανίζει τη µεγαλύτερη τάση για
αποδοχή των τροφίµων αυτών είναι η Αγγλία, αφού παρουσιάζει το µικρότερο
ποσοστό που απέρριψε όλες τις προτάσεις, ενώ ταυτόχρονα οι υπόλοιποι –
δηλαδή αυτοί που αποδεχτήκαν µία ή περισσότερες- παρουσιάζουν ένα
υψηλό µέσο ερωτήσεων που αποδέχτηκαν. Τέλος µεγάλη αποδοχή φαίνεται
να παρουσιάζει στα τρόφιµα αυτά η Πορτογαλία.
Αξίζει να σηµειωθεί παρατηρώντας όλες τις χώρες, ότι ο µέσος αριθµός των
µη αποτρεψάντων όλων των προτάσεων είναι αναλογικά υψηλός. Αυτό
σηµαίνει ότι τα άτοµα που δεν ασκούν πλήρες βέτο στα Γ.Τ.Τ. αν αποδεχτούν
έστω και µία πρόταση, ύστερα είναι πιο εύκολο να βρεθούν περισσότερες
προτάσεις που να τους δελεάζουν.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα το ευρωβαρόµετρο συµπεραίνει ότι σε
γενικές γραµµές το κοινό καταλήγει σε απόρριψη των εν λόγω τροφίµων. Από
την άλλη µεριά όµως, θα µπορούσε κανείς να πει ότι αν τα Γ.Τ.Τ. προσέφεραν
κάποια πλεονεκτήµατα όπως αυτά που πρότεινε το εν λόγω ερωτηµατολόγιο,
καθώς και αν υπήρχε η κατάλληλη σήµανση στη συσκευασία, έτσι ώστε να
δώσει την ευκαιρία στους καταναλωτές που τα απορρίπτουν πλήρως να τα
αποφύγουν τότε τα τρόφιµα αυτά θα µπορούσαν να αποσπάσουν σηµαντικό
µέρος της αγοράς.8

2.2.3. Έρευνα της κοινής γνώµης στην Αµερική
Στο σηµείο αυτό παρατίθεται µία έρευνα παρόµοια µε τις παραπάνω, µε τη
διαφορά ότι πραγµατοποιήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες και όχι στην
Ευρώπη. Επίσης, η έρευνα αυτή δεν αφορά συνολικά τις τεχνολογίες όπως οι
έρευνες του ευρωβαροµέτρου, αλλά συνδέει το φαινόµενο των Γ.Τ.Ο. µε τις
την παγκοσµιοποίηση και µε άλλα κοινωνικά προβλήµατα που προέρχονται

8

EUROBAROMETER, 2003:36-39
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από αυτήν όπως η τροµοκρατία. Ονοµάζεται η παγκοσµιοποίηση της
διατροφής από την οπτική γωνία των Αµερικάνων.
Μία οµάδα επιστηµόνων από τα 11 µεγαλύτερα Πανεπιστήµια των Ηνωµένων
Πολιτειών συνέβαλλαν σε αυτή την έρευνα η οποία ήταν η τρίτη από µία σειρά
ερευνών που ξεκίνησαν το 1986 και αφορούσαν τη διατροφή, τις καλλιέργειες
και το περιβάλλον. Η έρευνα διεξήχθη από το Πανεπιστήµιο της Βόρειας
Καρολίνας. Το δείγµα, που επιλέχθηκε τυχαία αποτελούνταν από ενήλικες
που ζούσαν στις Ηνωµένες Πολιτείες. Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν µε από
ερωτηµατολόγια

µέσω

email.

Από

τα

2,000

ερωτηµατολόγια

που

απαντήθηκαν, οι επιστήµονες χρησιµοποίησαν ως δείγµα µόνο τα 819 αφού
απέκλισαν τα υπόλοιπα µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία, µε στόχο να γίνει
το δείγµα όσο πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται.
Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αφορούσαν την διατροφή και τη σχέση
της µε την παγκοσµιοποίηση, µε το τροµοκρατικό χτύπηµα της εντεκάτης
Σεπτεµβρίου καθώς και τον τρόπο αντιµετώπισης των Γ.Τ.Ο. από τους
καταναλωτές. Όσον αφορά τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, το πρώτο
ερώτηµα που τέθηκε ήταν αν το κοινό θα ήταν πρόθυµο να καταναλώσει
τρόφιµα που έχουν παραχθεί µε νέες µεθόδους βιοτεχνολογίας. Σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα, το µισό δείγµα είναι αναποφάσιστο, και από το υπόλοιπο
µισό, το 26% δηλώνει πρόθυµο να καταναλώσει ενώ το άλλο 23% ότι δεν
επιθυµεί να καταναλώσει τέτοιου είδους τρόφιµα. ∆ιαγραµµατικά έχουµε:
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Σχήµα 3: Ποσοστά αποδοχής τροφών που έχουν παραχθεί µε νέες µεθόδους
βιοτεχνολογίας.
(RONALD & WIMBERLEY & NEAL & REYNOLDS 2003:9)

Όσον αφορά τους Γ.Τ.Ο. οι απόψεις κι εδώ διίστανται. Το 28% του δείγµατος
πιστεύει ότι τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά είναι επικίνδυνα, 25% πιστεύει
ότι είναι ακίνδυνα ενώ το υπόλοιπο 47% είναι αναποφάσιστο. Μεγαλύτερη
αβεβαιότητα φαίνεται να προκαλούν στους καταναλωτές οι τροφές που
προέρχονται από γενετικά τροποποιηµένα ζώα. Σε αυτήν την περίπτωση
έχουµε ένα ποσοστό 39% που υποστηρίζει ότι τα τρόφιµα αυτά δεν είναι
ασφαλή σε αντίθεση µε το 17% που πιστεύει ότι είναι ασφαλή. Κι εδώ το µισό
σχεδόν δείγµα αν και λίγο µικρότερο από πριν (43%) παραµένει
αναποφάσιστο. ∆ιαγραµµατικά εδώ έχουµε:
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Σχήµα 4: Το επίπεδο επικινδυνότητας γενετικά τροποποιηµένων φυτών και
ζώων που προορίζονται για τρόφιµα.
(RONALD & WIMBERLEY & NEAL & REYNOLDS 2003:9)

Το επόµενο θέµα το οποίο διερευνήθηκε ήταν κατά πόσο οι καταναλωτές
επιθυµούν να αναγράφεται στη συσκευασία, ότι το προϊόν είναι γενετικά
τροποποιηµένο ή περιέχει γενετικά τροποποιηµένα συστατικά µε στόχο να
προειδοποιεί τους καταναλωτές έτσι ώστε να µπορούν ουσιαστικά να
επιλέγουν.
∆εδοµένου του επιπέδου αβεβαιότητας στο παραπάνω ερώτηµα που
αφορούσε την επικινδυνότητα των γενετικά τροποποιηµένων τροφών που
προέρχονται τόσο από φυτά όσο και από ζώα, οι απαντήσεις εδώ φαίνονται
µάλλον αντιφατικές, αφού οι καταναλωτές, σχεδόν στο σύνολό τους,
επιθυµούν

να

υπάρχει

σήµανση

στις

συσκευασίες

των

γενετικά

τροποποιηµένων τροφίµων. Πράγµατι, σχεδόν όλοι, δηλαδή το 92% του
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δείγµατος επιθυµεί τη σήµανση. Το 7% είναι αναποφάσιστο ενώ µόλις το 1%
δεν επιθυµεί την αναγραφή. ∆ιαγραµµατικά έχουµε:

Σχήµα 5: Η σήµανση στη συσκευασία των Γ.Τ.Ο.
(RONALD & WIMBERLEY & NEAL & REYNOLDS 2003:10)

Επιπρόσθετα, συµφώνα µε την παρούσα έρευνα πολύ σηµαντικό κρίνουν οι
καταναλωτές του δείγµατος να αναγράφονται στην συσκευασία τα συστατικά
των τροφών καθώς και η θρεπτική τους αξία. (RONALD & WIMBERLEY &
NEAL & REYNOLDS 2003 σελ. 2,4,9,1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Γ.Τ.Ο.

Εισαγωγή

Στο

κεφάλαιο

αυτό,

πραγµατοποιείται

µία

σε

βάθος

ανάλυση

των

περιβαλλοντικών συνεπειών των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, και
κυρίως των γενετικά τροποποιηµένων φυτών, ενώ παράλληλα παραθέτονται
ιστορικά στοιχεία καθώς και απόψεις διακεκριµένων επιστηµόνων. Πιο
συγκεκριµένα, γίνεται µία ιστορική αναδροµή που καταλήγει στην αρχή της
εφαρµογής της γενετικής µηχανικής στα τρόφιµα. Ακολουθεί ο λεπτοµερής
ορισµός των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών και οι πιθανοί κίνδυνοι
για τον άνθρωπο και τη φύση, γίνονται αναφορές σε συγκεκριµένους Γ.Τ.Ο.
που καλλιεργούνται και καταναλώνονται καθώς και οι συνέπειες και κίνδυνοί
τους, αναφέρονται στοιχεία από ανεξάρτητες έρευνες για την επικινδυνότητα
των Γ.Τ.Ο. και τέλος γίνεται µία αναφορά στην επικαιρότητα αφού το θέµα
αυτό δεν είναι στατικό, δηλαδή εξελίσσεται ακόµα και σήµερα.
Στο γεωργικό τοµέα, αποτελεί πραγµατικότητα εδώ και αιώνες, η συνεχής
προσπάθεια για τη δηµιουργία φυτών µε τα επιθυµητά κάθε φορά
χαρακτηριστικά δια µέσω διασταυρώσεων µεταξύ συγγενικών φυτών. Πέρασε
καιρός όµως, από τότε που ο άνθρωπος διάλεγε προσεκτικά τους σπόρους
από τα καλύτερα φυτά, µε σκοπό να τα καλλιεργήσει έτσι ώστε να
εξασφαλίσει την τροφή που επιθυµούσε. Επί δέκα χιλιάδες χρόνια βελτίωνε
την γεωργική παραγωγή βήµα-βήµα χρησιµοποιώντας ως µεθοδολογία για
αυτόν τον στόχο την παρατήρηση και την ανταλλαγή γνώσεων. Την
παραπάνω µεθοδολογία χρησιµοποιούσε ο άνθρωπος και στα ζώα που
εξέτρεφε προκειµένου να προκύψουν ανθεκτικότεροι και δυνατότεροι
απόγονοι. Οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών
χρήσιµων προϊόντων. Για παράδειγµα, έτσι αναπτύχθηκε το σηµερινό σιτάρι.
(ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2006:9) Συµπερασµατικά λοιπόν, η προσπάθεια
γενετικής βελτίωσης την φυτών και ζώων είναι τόσο παλιά όσο και η ιστορία
της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αντίστοιχα. Στις αρχές του εικοστού αιώνα
όµως, µε τη διατύπωση των νόµων της κληρονοµικότητας από τον Mendel και
την ανακάλυψη της δράσης των γονιδίων οι επιστήµονες προσπάθησαν να
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αυξήσουν την παραγωγικότητα του εδάφους χρησιµοποιώντας όλες αυτές τις
γνώσεις σαν εργαλείο για την επίτευξη του στόχου τους. Αυτό οδήγησε στην
“Πράσινη Επανάσταση” τη δεκαετία του ’60, δηλαδή στην εισαγωγή
βελτιωµένων, ή αλλιώς γενετικά τροποποιηµένων σπόρων και υβριδίων
(προϊόν διασταύρωσης διαφορετικών ειδών και γονοτύπων) καθώς και την
αύξηση εισροών όπως τα φυτοφάρµακα οι ορµόνες και τα λιπάσµατα στον
αγροτικό τοµέα.9. Από τη δεκαετία του 1970 µέχρι και το 1994, οι εφαρµογές
της

γενετικής

µηχανικής

παρέµειναν

στο

µεγαλύτερό

τους

µέρος

περιορισµένες στο εργαστήριο, καθώς τα προϊόντα τους δεν µπήκαν
απευθείας στο εµπόριο. Το 1994 όµως εγκρίθηκε η εµπορική καλλιέργεια για
το πρώτο διαγονιδιακό προϊόν. Είναι λογικό ότι η εµπορία του προϊόντος
αυτού απαιτούσε την αποδέσµευση του από το εργαστήριο και την
καλλιέργειά του στη φύση, µε επακόλουθο την είσοδό του στην τροφική
αλυσίδα. Μετά από το πρώτο διαγονιδιακό προϊόν οι επιστήµονες
κατασκεύασαν κι άλλα µε διαφορετικά κάθε φορά χαρακτηριστικά. Τα
προϊόντα αυτά απελευθερώθηκαν στη φύση γρήγορα, χωρίς να γίνουν τα
κατάλληλα πειράµατα για τον έλεγχο ενδεχόµενων επιπτώσεων και
παρενεργειών (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2006:11). Τα Γ.Τ. τρόφιµα άρχισαν να
καταναλώνονται πρώτα στις Η.Π.Α παρ’ όλα που δεν υπήρχε ανάγκη, δηλαδή
δεν υπήρχε ζήτηση γι’ αυτά. Σύµφωνα µε το υπουργείο γεωργίας των Η.Π.Α.
τα προϊόντα της µοντέρνας αγροτικής βιοτεχνολογίας µπήκαν στην αγορά
παρ’ όλο που δεν υπήρχε ζήτηση εκ µέρους των καταναλωτών.10 Οι
υποσχέσεις των επιστηµόνων και των εταιρειών παραγωγής γενετικά
τροποποιηµένων σπόρων για αύξηση της παραγωγικότητας στον αγροτικό
τοµέα ήταν πολύ δελεαστικές ειδικά για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Πιο
συγκεκριµένα υπόσχονταν αύξηση της παραγωγικότητας, µείωση των
φυτοφαρµάκων, ανακούφιση της πείνας στον τρίτο κόσµο και ενίσχυση της
θρεπτικής αξίας των τροφίµων. Το ερώτηµα είναι όµως κατά πόσο όλα αυτά
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, τι περιβαλλοντικούς κινδύνους
κρύβουν και κατά πόσο βοηθήθηκαν στην πραγµατικότητα οι χώρες του

9

Ξενοδοχείο των ξένων 5, 2003:4
st
A report prepared by the USDA Advisory Committee on Biotechnology and 21 Century
Agriculture, 2005:31
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τρίτου κόσµου. Παρακάτω γίνεται επίσης µία εκτενής αναφορά σε γενετικά
τροποποιηµένα τρόφιµα που κατασκευάστηκαν και κυκλοφόρησαν.

3.1. Πιθανοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι των Γ.Τ.Ο.
Οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί δεν είναι στο σύνολό τους επιβλαβείς
για τον άνθρωπο και τη φύση. Υπάρχουν πολλές εφαρµογές της γενετικής
µηχανικής που συνδέονται µε γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, τα
αποτελέσµατα των οποίων µένουν µέσα στα εργαστήρια και έχουν στόχο την
παρασκευή χρήσιµων φαρµακευτικών ουσιών ή εµβολίων και η παρασκευή
τους όχι µόνο δεν είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο αλλά είναι απαραίτητη για
την καταπολέµηση ή πρόληψη διαφόρων ασθενειών. Υπάρχει και µία δεύτερη
κατηγορία γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών όµως, που είναι πολύ
πιθανό να εγκυµονεί κινδύνους για τον άνθρωπο και τη φύση. Όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, οι πιθανοί κίνδυνοι των Γ.Τ.Ο. µπορούν να
διαχωριστούν από τη µία µεριά σε κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και
από την άλλη σε περιβαλλοντικούς κινδύνους.
3.1.1.Οι κίνδυνοι των Γ.Τ.Ο. για τον άνθρωπο:
Είναι σκόπιµο να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι συνέπειες των Γ.Τ.Ο.
στον άνθρωπο είναι ακόµη πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν καθώς τα τρόφιµα
αυτά δεν έχουν µεγάλο χρονικό διάστηµα που εισήλθαν στο εµπόριο και στην
τροφική αλυσίδα. Ένας δεύτερος και επίσης πολύ σηµαντικός λόγος ακόµα,
για την δυσχέρεια ανίχνευσης προβληµάτων από την κατανάλωση Γ.Τ.Ο.
στους ανθρώπους, αποτελεί η δυσκολία να συνδέσουν οι καταναλωτές
κάποια προβλήµατα υγείας που αντιµετώπισαν µε την κατανάλωση τέτοιων
προϊόντων, καθώς πολλές φορές δεν αναγράφεται στην συσκευασία ότι το
προϊόν περιέχει Γ.Τ.Ο.-στην Αµερική η αναγραφή δεν επιβάλλεται από το
νόµο- Ως εκ τούτου οι περισσότερες από τις συνέπειες που αναφέρονται
παρακάτω είναι πιθανές και όχι περατηρηθείσες.
Πρωτίστως, οι επιστήµονες θεωρούν πολύ πιθανό να εισαχθούν στην τροφική
αλυσίδα νέοι αλλεργιογόνοι παράγοντες. Με άλλα λόγια µεταφέροντας γονίδια
από έναν οργανισµό σε άλλο κάποιος που έχει αλλεργία σε ένα φυτό ή ζώο,
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θα εµφανίζει κατ’ επέκταση και σε άλλους. Επίσης, τα γονίδια ενός κυττάρου
δεν λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Έτσι, η εισαγωγή ενός ξένου
γονιδίου στο γονιδίωµα ενός άλλου οργανισµού, ενδέχεται να επηρεάσει τη
λειτουργία των άλλων γονιδίων του οργανισµού αυτού, µε αποτέλεσµα να µην
λειτουργήσουν σωστά. Αυτό θα σηµαίνει ότι µπορεί να παραχθούν προϊόντα
σε λάθος ποσότητες, σε λάθος χρόνο ή σε λάθος ιστούς του οργανισµού. Με
άλλα λόγια θα µπορούσε ένα προηγουµένως ωφέλιµο φυτό για τη διατροφή
του ανθρώπου να αποκτήσει µετά τη γενετική τροποποίηση αλλεργιογόνες και
τοξικές ιδιότητες για την υγεία των φυτών και των ζώων.

Αυτό έχει ήδη

παρατηρηθεί σε µεταλλαγµένη σόγια στην οποία είχε προστεθεί γονίδιο από
βραζιλιάνικη καρύδα προκειµένου να βελτιώσει την θρεπτική της αξία.
(ΚΟΥΡΑΚΗΣ,

2007).

Οι

απρόβλεπτες

συνέπειες

που

περιγράφονται

παραπάνω, παρατηρήθηκαν επίσης, το 1997 στην πολιτεία του Μισισιπή.
Εκείνη τη χρονιά στην πολιτεία αυτή ξεκίνησε η καλλιέργεια ενός
µεταλλαγµένου σπόρου βαµβακιού µε την ιδιότητα, όταν ψεκάζεται µε το
αντίστοιχο ζιζανιοκτόνο που παρήγαγε η ίδια η εταιρεία, να µην καταστρέφεται
ο καρπός. Παρ’ όλα αυτά τη χρονιά εκείνη ολόκληρες φυτείες καταστράφηκαν
όταν ψεκάστηκαν µε αυτό το ζιζανιοκτόνο. Αυτό που συνέβη ήταν ότι το
ασυνήθιστα κρύο και υγρό κλίµα εκείνης της χρονιάς περιόρισε τη
βιωσιµότητα του τροποποιηµένου φυτού και την έκφραση των γονιδίων που
θα το προστάτευαν από το κρύο. Από αυτό συµπεραίνουµε ότι η έκφραση
αυτών των γονιδίων λειτουργεί κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες πράγµα
που δεν µπορούσαν οι επιστήµονες που κατασκεύασαν το µεταλλαγµένο
σπόρο να το προβλέψουν, γιατί οι γνώσεις τους για την συµπεριφορά των
γονιδίων κάτω από όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ακόµη εξαιρετικά
περιορισµένες.(KLEINER, 1997: 4)
Πολύ πιθανό θεωρείται επίσης, να αυξηθεί η αντίσταση των µικροβίων στα
αντιβιοτικά µε αποτέλεσµα να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα των φαρµάκων
αυτών. Τέλος, µε αφορµή µία κατηγορία γενετικά τροποποιηµένων φυτών
που παράγουν από µόνα τους ουσίες ενάντια σε ζιζανιοκτόνα αντί να
ψεκάζονται µε τα αντίστοιχα φάρµακα όπως γίνεται παραδοσιακά, οι
επιστήµονες επισηµαίνουν ότι µπορεί µε τον τρόπο αυτό να παραχθούν νέες
τοξίνες οι οποίες θα είναι τοξικές και για τον άνθρωπο.
3.1.2.Οι κίνδυνοι των Γ.Τ.Ο. για το περιβάλλον:
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Οι συνέπειες της καλλιέργειας των Γ.Τ.Ο. ελεύθερα στη φύση είναι
αναρίθµητες και µπορεί να αποβούν µοιραίες για τον πλανήτη τη
βιοποικιλότητα της χλωρίδας και της πανίδας

και κατ’ επέκταση για τον

άνθρωπο. Επιπρόσθετα, οι άµεσες συνέπειες στο περιβάλλον είναι πολύ πιο
ευδιάκριτες και βαρυσήµαντες σε σχέση µε τις έµµεσες συνέπειες της
κατανάλωσης Γ.Τ.Ο. από τον άνθρωπο. Έτσι, όπως θα αναφερθεί και
παρακάτω, µερικές συνέπειες της καλλιέργειας Γ.Τ.Ο. σε φυτείες στην
Ευρώπη και στην Αµερική έχουν ήδη παρατηρηθεί και ερευνώνται από τους
επιστήµονες.
Οι περισσότεροι κίνδυνοι και οι συνέπειες της καλλιέργειας Γ.Τ.Ο. ξεκινούν
από το γεγονός ότι οι οργανισµοί αυτοί διασταυρώνονται µε µια σειρά από
άλλους οργανισµούς που έρχονται σε επαφή. Η αναπόφευκτη αυτή
διασταύρωση οδηγεί µοιραία σε αναρίθµητες συνέπειες. Μέσω της γύρης,
µπορούν να µεταφερθούν γονίδια από τους Γ.Τ.Ο. σε φυτά των γύρω
καλλιεργειών, καθώς και σε άλλα άγρια συγγενικά φυτά µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία µιας νέας γενιάς οργανισµών που δεν είναι άµεσα γενετικά
τροποποιηµένα αλλά παρ’ όλα αυτά περιέχουν γονίδια από άλλους
οργανισµούς µε τέτοιο τρόπο όµως, που δεν θα µπορούσε να προκύψει στη
φύση. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται γενετική επιµόλυνση και µπορεί να
προκαλέσει απρόβλεπτα φαινόµενα µέσω της µεταβολής της βιοποικιλότητας
σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα παράδειγµα γενετικής επιµόλυνσης που ήδη
παρατηρήθηκε είναι ότι η γύρη από γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι-Bt
στο οποίο θα αναφερθούµε εκτενέστερα παρακάτω, µπορεί να αποβεί
θανατηφόρος για την πεταλούδα τύπου Monarch, καθώς και για τις µέλισσες.
Η αλλαγή της βιοποικιλότητας παγκοσµίως θα έχει ως αποτέλεσµα να
αυξηθεί η ανθεκτικότητα σε αρκετά είδη ζιζανίων, νέα να κυριαρχήσουν άλλα
να υποχωρήσουν ή να εξαφανιστούν και έτσι να δηµιουργηθεί µία πλήρης και
γενική απορρύθµιση. Τέλος, ο πιο σηµαντικός κίνδυνος που εγκυµονεί η
απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στη φύση είναι ότι αν στο µέλλον παρατηρηθούν
κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο ή στη φύση η ανάκλησή τους
θα είναι αδύνατη γιατί θα έχουν ήδη εξαπλωθεί και διασταυρωθεί µε άλλα
είδη. (ΚΟΥΡΑΚΗΣ, 1997)
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3.2. Κατηγορίες των γενετικά τροποποιηµένων φυτών

Τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη
κατηγορία

περιλαµβάνει

εκείνα

που

έχουν

µεταβληθεί

οι

συνθήκες

παραγωγής τους, δηλαδή µπορούν να παράγονται σε αντίξοες συνθήκες, και
να είναι ανθεκτικά στα έντοµα και στα ζιζανιοκτόνα. Η δεύτερη κατηγορία
αποτελείται από εκείνα τα φυτά που έχει αλλάξει η δοµή της παραγόµενης
ουσίας. Τέτοια παραδείγµατα φυτών που καλλιεργήθηκαν είναι η πατάτα µε
αυξηµένη παραγωγή αµύλου και ρύζι µε ενσωµατωµένο γονίδιο της βιταµίνης
Α. Παρακάτω θα γίνει αναφορά στις συνθήκες που έγινε η παραγωγή των
φυτών αυτών και τα αποτελέσµατα που είχε η παραγωγή τους.
3.2.1.Η Γ.Τ. γλυκοπατάτα στην Αφρική
Επικεφαλής των πειραµάτων που γίνονται στην Κένυα για την γενετικά
τροποποιηµένη αυτή τροφή είναι η Dr Florence Wambugu. Η επιστήµονας
αυτή έχει βραβευτεί δύο φορές από την εταιρία γενετικής µηχανικής Monsanto
που

µεταξύ

των

άλλων

εµπορεύεται

και

χηµικά

φυτοφάρµακα

και

µεταλλαγµένους σπόρους. Η γλυκοπατάτα αυτή τροποποιήθηκε γενετικά
προκειµένου να αντέχει σε συγκεκριµένους ιούς, µε πρόγραµµα το οποίο
χρηµατοδοτείται από την εταιρία Monsanto, από την ∆ιεθνή Τράπεζα και από
τη Αναπτυξιακή Βοήθεια των Η.Π.Α. Πριν συµπληρωθεί µια τριετία από την
έναρξη της παραγωγής στον αγρό γινόταν λόγος στα Μ.Μ.Ε. για τις
εκπληκτικές συνέπειες των ερευνών για την τροποποιηµένη γλυκοπατάτα. Στο
περιοδικό New Scientist και στο Nature επισηµάνθηκε ότι η γενετική
τροποποίηση θα µπορούσε να σβήσει το πρόβληµα της πείνας στις
αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι πληροφορίες αυτές να
κάνουν το γύρω του κόσµου, να συµπεριλαµβάνονται σε περιοδικά, σε
εφηµερίδες και στο διαδίκτυο, διαµορφώνοντας την κοινή γνώµη, ότι τα
µεταλλαγµένα τρόφιµα προσφέρουν σηµαντική αύξηση της παραγωγής και
είναι η λύση στο πρόβληµα της πείνας στον τρίτο κόσµο καθώς και στο
πρόβληµα σίτισης που απορρέει από τον υπερπληθυσµό του πλανήτη. Το
αποκορύφωµα όλης αυτής της κίνησης ήρθε όταν το 2004 ο ∆ιεθνής
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Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας του Ο.Η.Ε (FAO) συµπεριέλαβε τη
γλυκοπατάτα ως επιτυχηµένο τεχνολογικό παράδειγµα, στην έκδοσή του για
την Αγροτική Βιοτεχνολογία. Παρ’ όλα αυτά µετά από τριετή πειράµατα δεν
ανταποκρίθηκαν

στις

προσδοκίες

των

ερευνητών.

Οι

ποικιλίες

της

φυσιολογικής γλυκοπατάτας που χρησιµοποιήθηκε για σύγκριση είχαν
µεγαλύτερη απόδοση και αποδείχτηκαν πιο ανθεκτικές. Τα αποτελέσµατα της
αποτυχίας όµως, ανακοινώθηκαν σιωπηλά σε αντίθεση µε την ανακοίνωση
την πειραµάτων όταν το σχέδιο αυτό βρισκόταν σε αρχικό στάδιο. (Wambugu,
2005)
3.2.2.To Γ.Τ. χρυσό ρύζι:
Το 2000 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της δηµιουργίας µέσω της γενετικής
µηχανικής µιας καινούριας ποικιλίας γενετικά τροποποιηµένου ρυζιού η οποία
είναι εµπλουτισµένη µε βιταµίνη Α περισσότερο από το φυσιολογικό. Ο νέος
αυτός σπόρος σύµφωνα µε τους υποστηρικτές και δηµιουργούς του θα
µπορούσε να σώσει από την τύφλωση ένα εκατοµµύριο παιδιά το χρόνο. Οι
υποσχέσεις για τα αποτελέσµατα αυτής της νέας πειραµατικής ποικιλίας
φαίνεται να πείθουν εγκρίτους επιστήµονες. (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2006: 1820) Παρ’ όλα αυτά πολλές οικολογικές και επιστηµονικές οργανώσεις
έσπευσαν να επισηµάνουν ότι οι υποσχέσεις αυτές που διατυµπάνιζαν οι
δηµιουργοί της ποικιλίας αυτής δεν µπορούσαν να ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα, επισηµαίνοντας ότι όλες αυτές οι ανακοινώσεις αποτελούν
ένα από τα τεχνάσµατα της Monsanto µε σκοπό να προωθήσει τον
παραπάνω σπόρο, παρακάµπτοντας την εναντίωση του κοινού στους Γ.Τ.Ο.
Τα επιχειρήµατά τους οι οργανώσεις αυτές, τα στήριξαν λέγοντας ότι ένα παιδί
προκειµένου να πάρει την απαιτούµενη ποσότητα βιταµίνης Α µόνο από το
ρύζι, µια που κατά τα άλλα η διατροφή θα παρέµενε φτωχή όπως και πριν, θα
έπρεπε να καταναλώσει την ποσότητα των 5,4 κιλών ρύζι την ηµέρα πράγµα
ανέφικτο. Επιπλέον επισηµαίνουν οι οργανώσεις αυτές, ότι για να
απορροφήσει ο οργανισµός την βιταµίνη Α –όπως και όλες τις βιταµίνες- θα
πρέπει η υπόλοιπη διατροφή να είναι ισορροπηµένη, δηλαδή να περιλαµβάνει
ψευδάργυρο κάποια λίπη, καθώς και πρωτεΐνες, µια διατροφή που οι
υποσιτιζόµενοι είναι αδύνατο να έχουν (ALTIERI, 2004). Σύµφωνα επίσης µε
τον καθηγητή του Μπέρκλεϋ Miguel Altieri, η φτώχεια είναι η ουσιαστική αιτία
της τύφλωσης και όχι η έλλειψη βιταµίνης Α. Η φτώχεια οδηγεί τον
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υποσιτιζόµενο σε ένα διαιτολόγιο που περιλαµβάνει σχεδόν αποκλειστικά ρύζι
ενώ αντίθετα µία διατροφή µε ποικιλία τροφών θα ήταν λύση του
προβλήµατος. (SINAI, 2001) Πάνω σε αυτό το ζήτηµα ο ερευνητής της
παγκόσµιας νοµοθεσίας για τη βιοτεχνολογία Steven P. McGiffen αναφέρει
ότι το ποσό των 100 εκατοµµυρίων δολαρίων που δαπανήθηκαν για την
έρευνα για το χρυσό ρύζι, αν είχαν όντως ως στόχο την ανακούφιση των
χωρών του τρίτου κόσµου, θα έπρεπε να διοχετευθούν σε πιο παραγωγικές
µεθόδους ανακούφισης του τρίτου κόσµου. (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2006:19)
Όµως λογικό είναι να σκεφτεί κανείς ότι καµία ιδιωτική εταιρεία δεν θα
δαπανούσε τόσο µεγάλο κεφάλαιο µε στόχο την ανακούφιση των χωρών του
τρίτου κόσµου. Αντιθέτως, όπως είναι γνωστό, στόχος των επιχειρήσεων είναι
η µεγιστοποίηση του κέρδους. Απλά σε αυτήν την περίπτωση η Monsanto
χρησιµοποίησε ως µέσο για την προώθηση του προϊόντος της την ευαισθησία
των πολιτών-καταναλωτών των ανεπτυγµένων χωρών για την φτώχεια που
επικρατεί στον τρίτο κόσµο, όχι µόνο για να προωθήσει αυτό το γενετικά
τροποποιηµένο σπόρο, αλλά και για να δηµιουργήσει ευνοϊκές εντυπώσεις για
το σύνολο των Γ.Τ.Ο.
Το χρυσό ρύζι δεν καλλιεργήθηκε σε εµπορική κλίµακα. Και αυτό
ενδεχοµένως αποτελεί άλλη µία ένδειξη, ότι το συγκεκριµένο Γ.Τ. προϊόν
δηµιουργήθηκε αποκλειστικά και µόνο για την προώθηση των Γ.Τ.Ο. που θα
ακολουθούσαν, και που θα απευθυνόταν και στο αγοραστικό κοινό των
ανεπτυγµένων χωρών και όχι µόνο των αναπτυσσόµενων. Οι ερευνητές του
«Ινστιτούτου για την επιστήµη και την τεχνολογία» έχουν εκφράσει σοβαρές
ανησυχίες

για

πιθανές

επιπτώσεις

στην

υγεία.

Το

ρύζι

αυτό

έχει

κατασκευαστεί µε συνδυασµό γονιδίων από ιούς και βακτήρια, τα οποία
συνδέονται µε ασθένειες των φυτών. Επίσης φέρει ανθεκτικότητα σε
συγκεκριµένο αντιβιοτικό, πράγµα που µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις
στην υγεία του ανθρώπου. (ISIS, 2004)
Στις 27 Μαρτίου του 2005 ανακοινώθηκε το δεύτερο πειραµατικό χρυσό ρύζι
που είχε έδρα τη Γενεύη. Επρόκειτο για ένα νέο προϊόν το οποίο περιείχε 23
φορές περισσότερη βιταµίνη Α από ότι το πρώτο χρυσό ρύζι που προηγήθηκε
το 2000 καθώς επίσης, ήταν ένα τελείως διαφορετικό προϊόν από εκείνο, µε
την έννοια ότι χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά γονίδια για τη δηµιουργία του. Η
διαφήµιση της νέας αυτής ποικιλίας δεν συνοδεύτηκε µε τυµπανοκρουσίες
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παρόµοιες µε αυτές του 2000 προκειµένου να µην επαναληφθούν τα
επικοινωνιακά σφάλµατα που προηγήθηκαν µε την προηγούµενη ποικιλία
χρυσού ρυζιού. (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,2006:20, 21)
Η Ινδή επιστήµων, συγγραφέας και ακτιβίστρια Βαντάνα Σίβα, η οποία εδώ
και 20 χρόνια είναι ηγετική µορφή του κινήµατος αντι-παγκοσµιοποίησης, και
προσπαθεί να προστατέψει τους αγρότες της Ινδίας από την εξαθλίωση που
προκλήθηκε

από

τις

οι

γενετικά

τροποποιηµένες

καλλιέργειες

λέει

συγκεκριµένα όσον αφορά τη βιοποικιλότητα ότι: «Η βιοποικιλότητα ήδη έχει
τις απαντήσεις σε πολλά από τα προβλήµατα για τα οποία η γενετική
µηχανική εµφανίζεται ως λύση» προσθέτει επίσης ότι υπάρχουν µια σειρά
από φυσιολογικά διατροφικά φυτά, που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
ασβέστιο σίδηρο και βιταµίνες, αλλά δεν προωθούνται ούτε διαφηµίζονται µε
στόχο να απαλύνουν το πρόβληµα της πείνας στον τρίτο κόσµο.11
3.2.3.Η Γ.Τ. σόγια:
Η εταιρεία Monsanto πραγµατοποίησε την δηµιουργία µία ποικιλίας σόγιας
γενετικά τροποποιηµένη µε στόχο τα φυτά της σόγιας να µην προσβάλλονται
από το ζιζανιοκτόνο Roundup, το οποίο φυσικά παράγει η ίδια, έτσι ώστε οι
αγρότες να µπορούν να ψεκάζουν το σύνολο της καλλιεργουµένης έκτασης
εξολοθρεύοντας µόνο τα ζιζάνια που απειλούν το φυτό και όχι τον καρπό. Για
την επίτευξη αυτού του στόχου ενσωµατώθηκε στο DNA της σόγιας ένα τµήµα
DNA από κάποιο µικρόβιο του εδάφους. Έτσι, οι αγρότες γνώριζαν ότι παρ’
όλο που θα ψεκάζουν περισσότερο τις καλλιέργειές τους, δεν θα επηρέαζε
αρνητικά τον όγκο της παραγωγής. Ως εκ τούτου, επόµενο ήταν να αυξήσουν
την κατανάλωση ζιζανιοκτόνων. Το αποτέλεσµα είναι να προκαλείται
µεγαλύτερη επιµόλυνση στη φύση από τα φυτοφάρµακα, καθώς και αύξηση
της επικινδυνότητας κατανάλωσης από τον άνθρωπο της συγκεκριµένης
ποικιλίας σόγιας, καθώς θα φέρουν µεγαλύτερη ποσότητα φυτοφαρµάκων. Τα
δεδοµένα

µίας

εκτεταµένης

µελέτης

στην

οποία

εξετάσθηκαν

τα

αποτελέσµατα 8.200 πανεπιστηµιακών µελετών, βρέθηκε ότι οι παραγωγοί
που καλλιεργούν τον γενετικά τροποποιηµένο σπόρο της Monsanto ψεκάζουν
2-5 φορές περισσότερο µε ζιζανιοκτόνο Round-up και έχουν µικρότερες
αποδόσεις ανά στρέµµα σε σύγκριση µε τις συµβατικές καλλιέργειες σόγιας.
11

ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ, 2006:3
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(BENBROOK, 1999:7). Σκόπιµο είναι να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο, ότι ο
εκτεταµένος ψεκασµός προσβάλλει τόσο τα ζιζάνια και τα παράσιτα τα οποία
βλάπτουν την παραγωγή και αποτελούν και το στόχο των φυτοφαρµάκων όσο
και τα µη βλαβερά φυτά και ζιζάνια, και αυτό έχει καταστρεπτικές συνέπειες σε
αυτά καθώς και στα φυτά και τα ζώα που τρέφονται από αυτά. Παράλληλα µε
την επιµόλυνση που προκαλείται από την αυξηµένη χρήση φυτοφαρµάκων η
καλλιέργεια

γενετικά

τροποποιηµένης

σόγιας

προκαλεί

και

γενετική

επιµόλυνση. Με άλλα λόγια, µέσω διασταυρώσεων, µπορεί να γίνει µεταφορά
γονιδίων ανάµεσα σε συγγενικά είδη. Επίσης, η αυξηµένη αντίσταση των
φυτών στα ζιζάνια είναι πιθανό να προκαλέσει µεταλλάξεις σε αυτά µε
αποτέλεσµα µια γενική αποδιοργάνωση στο βιότοπο της περιοχής. Μελέτες
έχουν δείξει ότι γενετική επιµόλυνση, δηλαδή τυχαίες µεταφορές γενετικού
υλικού έχουν πραγµατοποιηθεί ανάµεσα σε δηµητριακά και άγρια συγγενικά
είδη µε αυτά. (ΚΟΥΡΑΚΗΣ, 2007)

3.2.4.Το Γ.Τ. καλαµπόκι:
Το γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι αρχικά προωθήθηκε από την
Monsanto ως προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον, και αυτό γιατί µέσω της
γενετικής τροποποίησης δεν θα χρειαζόταν οι αγρότες να ψεκάζουν το
καλαµπόκι µε φυτοφάρµακα προκειµένου να το προστατέψουν από το
σκουλήκι του καλαµποκιού που βλάπτει τις στρεµµατικές αποδόσεις. Οι
επιστήµονες που το δηµιούργησαν µετέφεραν στο DNA του καλαµποκιού ένα
γονίδιο από το βακτήριο του εδάφους που ονοµάζεται Bacillus thurungiensis
έτσι ώστε το ίδιο το φυτό να παράγει την ουσία που θα σκοτώνει το σκουλήκι
του καλαµποκιού. Με αυτόν τον τρόπο θα ωφελείται ο παραγωγός µε
πολλαπλούς τρόπους. ∆εν θα χρειάζεται να αντιµετωπίσει τα πρόσθετα έξοδα
αγοράς των φυτοφαρµάκων και να ραντίσει τις καλλιεργούµενες εκτάσεις
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου καλλιέργειας, το αποτέλεσµα
αλλοίωσης του φυτοφαρµάκου µειώνεται και θα καλύπτονται µε φυτοφάρµακο
µέρη του φυτού όπως το µέσα µέρος του µίσχου, το οποίο δεν µπορεί να
ψεκαστεί µε τα συµβατικά σπρέι. Από την άλλη µεριά ωφελείται και το
περιβάλλον, το οποίο δεν θα επιβαρύνεται µε τα συµβατικά φυτοφάρµακα.
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η Monsanto διαφήµιζε το προϊόν λέγοντας «Η
τοξίνη θα καλύπτει ολόκληρο το φυτό και θα παράγεται σε όλη τη διάρκεια της
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περιόδου καλλιέργειας» Αυτά είναι φαινοµενικά δύο πολύ σπουδαία
πλεονεκτήµατα αυτής της ποικιλίας νέας γενιάς σπόρου. Εξετάζοντας όµως τα
δεδοµένα µε µεγαλύτερη προσοχή, αντιλαµβανόµαστε, ότι υπάρχουν
παράγοντες που αντισταθµίζουν αυτά τα πλεονεκτήµατα και κάνουν το φυτό
αυτό πολύ πιο επικίνδυνο από ότι µια συµβατική ποικιλία καλαµποκιού που
θα ψεκαζόταν µε τα επίσης συµβατικά φυτοφάρµακα. Οι παράγοντες αυτοί
είναι ότι η αποτελεσµατικότητα της τοξίνης θα µειωθεί λόγω της συνεχόµενης
έκθεσής της στα ζιζάνια και στο περιβάλλον και η ανάπτυξη άλλων ζιζανίων
που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής λόγω του γεγονότος
ότι δεν θα επηρεάζονται από την τοξίνη αυτή είναι αναπόφευκτη. Είναι πολύ
πιθανό επίσης το σκουλήκι που είναι στόχος του βακτηρίου αυτού να
µεταλλαχθεί λόγω της εκτεταµένης έκθεσης σε αυτό και, έτσι να χαθεί ένα
πολύ σηµαντικό εργαλείο προστασίας του φυτού. Άρα λοιπόν δύο λύσεις
υπάρχουν. Η µία είναι η περεταίρω γενετική τροποποίηση του καλαµποκιού
και η άλλη η συνέχιση της καλλιέργειας συµβατικών ποικιλιών που θα
ραντίζονται µε την τοξίνη αυτή. (NEPPL, 2000)
Επιπρόσθετα, η εκτεταµένη έκκριση αυτής της τοξίνης, προκαλεί όπως και
όλοι οι Γ.Τ.Ο. ανεπανόρθωτες συνέπειες στη βιοποικιλότητα. Έχει αποδειχτεί
µε εργαστηριακά πειράµατα ότι το καλαµπόκι-Bt όπως ονοµάστηκε αυτή η
ποικιλία, µπορεί να αποβεί θανατηφόρος για την πεταλούδα τύπου Monarch.
Τέλος, οι τεράστιες ποσότητας της τοξίνης που εκρήγνυνται από όλα τα µέρη
του φυτού, δηλαδή τη γύρη, τις ρίζες κ.τ.λ. µπορεί να αποβεί καταστρεπτική
για τα υπόλοιπα ζωικά και φυτικά ήδη που έρχονται σε επαφή µε το
καλαµπόκι-Bt µέσω της γενετικής επιµόλυνσης. Μεγάλη καταστροφή έχει
παρατηρηθεί σε µελίσσια που πετάν πάνων από καλλιέργειες καλαµποκιού-Bt
(ΚΟΥΡΑΚΗΣ, 2007) Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι σύµφωνα µε την τριετή
συγκριτική έρευνα που έγινε σε 180 αγρούς το 1994 που οργάνωσε η
Βρετανική κυβέρνηση µε πρωτοβουλία του υπουργού περιβάλλοντας Μάικλ
Μίτσερ,

κατέγραψαν

µεγαλύτερη

αρνητική

επίδραση

στην

άγρια

βιοποικιλότητα από τις καλλιέργειες µε Γ.Τ.Ο σε σύγκριση µε τις συµβατικές
καλλιέργειες, που την αρνητική αυτή επίδραση προκαλούν αντίστοιχα τα
καθιερωµένα φυτοφάρµακα. (ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,2006:20)
Ο Αν. καθηγητής Παν/µίου Θεσσαλίας του τµήµατος βιοχηµείας και
βιοτεχνολογίας ∆ηµήτρης Κουρέτας ο οποίος είναι και συγγραφέας του
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βιβλίου «Μεταλλαγµένα Προϊόντα» που εκδόθηκε το 2004 τονίζει σε
συνέντευξή του, ότι όσον αφορά το καλαµπόκι-Bt το γεγονός που το
διαφοροποιεί από το συµβατικό είναι ότι όταν το φυτό ραντίζεται µε την τοξίνη
αυτή και πλυθεί, η τοξίνη αποµακρύνεται και έτσι δεν καταναλώνεται από τον
άνθρωπο µαζί µε το καλαµπόκι. Αντιθέτως, στο καλαµπόκι-Bt η τοξίνη
υπάρχει σε όλο το φυτό αφού παράγεται από µέσα. Έτσι δεν µπορεί να
αποµακρυνθεί µε κάποιο τρόπο και καταναλώνεται µαζί µε την τροφή. Επίσης
επισηµαίνει ότι οι ποσότητα που υπάρχει µέσα στο Γ.Τ. φυτό αφού η τοξίνη
παράγεται συνέχεια, µπορεί να είναι 1000 φορές µεγαλύτερη από αυτήν που
χρειάζεται για να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. (ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
2006:100)

3.3. ΟΙ Γ.Τ.Ο. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σύµφωνα µε συνέντευξη της υπεύθυνης της Greenpeace για τους Γ.Τ.Ο. στη
Ελλάδα, Μυρτώ Πισπίνη, δεν υπάρχουν πολλά τρόφιµα στα Ευρωπαϊκά
σουπερ µάρκετ που να είναι γενετικά τροποποιηµένα µε µεθόδους γενετικής
µηχανικής. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά της, «Από τον Απρίλιο του 2004, όλα τα
προϊόντα που περιέχουν ή προέρχονται από γενετικά τροποποιηµένους
οργανισµούς ακόµα και αν αυτοί δεν ανιχνεύονται στο τελικό προϊόν, όπως τα
φυτικά έλαια θα πρέπει να σηµαίνονται». Σε αντίθεση µε αυτό, στην Αµερική
και στον Καναδά που είναι οι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή γενετικά
τροποποιηµένων οργανισµών,

οι

αρχές αρνούνται

τη σήµανση

στη

συσκευασία. Οι λόγοι που οι µεγάλες βιοµηχανίες τροφίµων αποφεύγουν την
χρησιµοποίηση Γ.Τ.Ο. ως συστατικό για τα τυποποιηµένα τρόφιµα που
παράγουν είναι κατά κύριο λόγο δύο. Ο ένας είναι η υποχρεωτική σήµανση
και ο δεύτερος λόγος είναι η µεγάλη αντίδραση των Ευρωπαίων πολιτών. Η
αντίδραση αυτή δεν είναι οµοιόµορφη σε όλες τις χώρες, όπως φαίνεται και
από της έρευνες του ευρωβαροµέτρου που έχουν αναφερθεί παραπάνω,
αλλά ήταν τόση, ώστε να προκαλέσει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής
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νοµοθεσίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα επιλογής στον καταναλωτή. Σήµερα
στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καλλιέργειες Γ.Τ.Ο. που να λειτουργούν είτε µε
στόχο την εµπορία των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων, είτε πειραµατικά.
Επιπλέον η χώρα µας, έχει προβεί στην απαγόρευση καλλιέργειες Γ.Τ. φυτών
που

έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται και

καταναλώνονται ελεύθερα στην Ευρώπη καθώς έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή

επιτροπή

είναι

µία

ποικιλία

γενετικά

τροποποιηµένης

ελαιοκράµβης, καθώς και 17 ποικιλίες γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού,
Παρ’ όλα αυτά παρατηρήθηκαν τυχαία περιστατικά σύµφωνα µε τα οποία
µεγάλες ποσότητες γενετικά τροποποιηµένων φυτών προωθήθηκαν και
καταναλώθηκαν στην Ελληνική αγορά σαν να ήταν συµβατικά. Περισσότεροι
από 400 τόνοι σογιέλαιο από γενετικά τροποποιηµένο σπόρο, εντοπίστηκαν
το 2004 σε εταιρεία τυποποίησης φυτικών προϊόντων στη Βοιωτία και στα
Βριλήσσια. Επίσης, γενετικά τροποποιηµένο σογιέλαιο εντόπισε ο EΦΕΤ και
στη Θεσσαλονίκη. Και στις δύο περιπτώσεις το προϊόν έφτασε στη λιανική
αγορά ως αγνό φυτικό έλαιο και φυσικά καταναλώθηκε ως τέτοιο. Την ευθύνη
για το περιστατικό αυτό δεν έχουν οι αγρότες γιατί καλλιέργησαν εν αγνοία
τους γενετικά τροποποιηµένο σπόρο. Αυτό συνέβη επειδή η εταιρεία Singenta
πούλησε στους αγρότες µεταλλαγµένο σπόρο σαν συµβατικό, πράγµα που
δηµιουργεί υπόνοιες ότι η εταιρεία προσπάθησε να προωθήσει αυτού του
είδους τους σπόρους µε έµµεσο τρόπο. Έτσι µετά από την αποκάλυψη αυτή,
οι συγκεκριµένοι αγρότες, αναγκάστηκαν να καταστρέψουν τις καλλιέργειές
τους

γιατί

η

ελληνική

αγορά

δεν

επιτρέπει

την

εµπορία

Γ.Τ.Ο.

(ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2006:75-77) Με την υποστήριξη της ΓΕΣΑΣΕ (Γενικής
Συνοµοσπονδίας των Αγροτών) οι αγρότες αυτοί, έχουν υποβάλλει µήνυση
εναντίων των δύο εταιρειών Pioneer και Singenta από τις οποίες
προµηθεύτηκαν τους σπόρους. Οι υπεύθυνοι της ΓΕΣΑΣΕ υποστηρίζουν ότι
ήταν µία προσπάθεια των δύο εταιρειών κολοσσών να προωθήσουν τα
προϊόντα τρίτης γενιάς που λανσάρουν πλέον µε έµµεσο τρόπο, µια που η
ελληνική αγορά τα έχει απορρίψει επίσηµα. Το αποτέλεσµα της δίκης αυτής,
είναι ιδιαίτερα βαρυσήµαντο γιατί θα αποτελέσει ένα δεδικασµένο για την
Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. 12
12

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2007
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3.4. Οι Γ.Τ.Ο. στην Ινδία

Μία από τις χώρες του τρίτου κόσµου που καλλιεργήθηκαν Γ.Τ.Ο. είναι η
Ινδία. Ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για την πληροφόρηση όσον αφορά την
έκβαση των γεγονότων στη χώρα αυτή, είναι η Ινδή ακτιβίστρια-συγγραφέας
Βαντάνα Σίβα, η οποία είναι κάτοχος του εναλλακτικού Νόµπελ Ειρήνης. Η
Βαντάνα Σίβα αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια για την προστασία της
βιοποικιλότητας στη χώρα της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο και για την
προστασία των δικαιωµάτων την Ινδών αγροτών, που σύµφωνα µε τα
λεγόµενά της, η καλλιέργεια Γ.Τ.Ο. αντί για να εκπληρώσει τα όνειρα που τους
υποσχόταν έφερε σε αυτούς την πλήρη εξαθλίωση. Όλα ξεκίνησαν όταν οι
αµερικάνικες

εταιρείες

παραγωγής

γενετικά

τροποποιηµένων

σπόρων

άρχισαν να βοµβαρδίζουν τους Ινδούς αγρότες µε διαφηµιστικά σποτ τα
οποία υποσχόταν µεγάλη αύξηση της παραγωγής και του κέρδους τους. Παρ’
όλα

αυτά

το

τροποποιηµένους

αποτέλεσµα
σπόρους

ήταν
να

όλοι

όσοι

χρεοκοπήσουν

καλλιέργησαν
µε

γενετικά

αποτέλεσµα

να

αναγκάζονται νε πουλάνε τα νεφρά τους για να ξεπληρώσουν το χρέος, ενώ
άλλοι κατέληξαν σε αυτοκτονίες. Ο λόγος ήταν ότι οι αγρότες δανείστηκαν για
να αγοράσουν τους µεταλλαγµένους σπόρους οι οποίοι κόστιζαν πέντε φορές
περισσότερο από ότι ο τους κόστιζε ως τότε ο συµβατικός, καθώς και τα
ακριβά παρασιτοκτόνα της ίδιας εταιρείας. Και σαν να µην έφτανε αυτό οι
σοδιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, ή απόδωσαν 200 µε 300 κιλά σοδιάς
στη θέση την 1500 κιλών που τους υποσχόταν η Monsanto. “Αυτοί οι σπόροι
δεν λύνουν το πρόβληµα την φτώχειας ούτε της πείνας. ∆ηµιουργούν
καινούρια προβλήµατα, αποδεκατίζοντας τις αγροτικές κοινότητες” λέει η
Βαντάνα Σίβα στην συνέντευξή της. Περεταίρω υπερχρέωση στους αγρότες
που καλλιέργησαν µεταλλαγµένους σπόρους, προκάλεσε το γεγονός ότι τα
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χωράφια στα οποία είχαν σπείρει τους µεταλλαγµένους σπόρους είχαν γίνει
πλήρως άγονα. Καµία καλλιέργεια δεν απέδιδε στο εξής. 13

3.5.Η εισαγωγή Γ.Τ.Ο. στην τροφική αλυσίδα µέσω των
ζωοτροφών

Παρ’ όλο που το οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπόρεσαν να
αντισταθούν στην ακατάσχετη εισαγωγή Γ.Τ.Ο., εισάγονται σε αυτήν και στην
Ελλάδα επίσης, Γ.Τ.Ο. ως ζωοτροφή. Με αυτόν τον τρόπο τα Γενετικά
Τροποποιηµένα προϊόντα εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα µε έµµεσο
τρόπο, καθώς ο άνθρωπος καταναλώνει αυγά, γάλα και κρέας ζώων που
έχουν τραφεί µε Γ.Τ.Ο. Το χειρότερο από όλα σε αυτήν την περίπτωση, είναι
ότι οι καταναλωτές δεν µπορούν να πληροφορηθούν αν το κρέας και τα άλλα
προϊόντα που καταναλώνουν προέρχεται από ζώα που έχουν τραφεί µε
Γ.Τ.Ο. γιατί δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία να αναγράφεται στη
συσκευασία. Στη χώρα µας, εισάγονται τεράστιες ποσότητες γενετικά
τροποποιηµένης σόγιας, η οποία αποτελεί το 20-25% της καθηµερινής
διατροφής των πουλερικών και το 10-15% των βοοειδών. Στη συνέντευξή της,
η κυρία Πισπίνη αναφέρει: “Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, από τον Απρίλιο του 2004 µέχρι το τέλος του 2004 εισήχθησαν
στη χώρα µας 282.716 τόνοι µεταλλαγµένης σόγιας και 20.565 τόνοι
µεταλλαγµένου καλαµποκιού. Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις αυτές οι
ποσότητες αποτελούν το 50-60% της συνολικής εισαγόµενης σόγιας.
(ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2006:76,77)

13

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, 2007
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3.6. Ανεξάρτητη έρευνα για ασφάλεια στη Βρετανία

Αρχικά έρευνες για τον έλεγχο ενδεχόµενης επικινδυνότητας των Γ.Τ.Ο.
πραγµατοποιούσαν οι εταιρείες παραγωγής των µεταλλαγµένων σπόρων. Το
1995 όµως πραγµατοποιήθηκε η πρώτη ανεξάρτητη έρευνα. από την
Βρετανική κυβέρνηση, η οποία απευθύνθηκε σε ένα ερευνητικό κέντρο στο
Πανεπιστήµιο Άµπερντην της Σκοτίας. Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε γενναία και
ανατέθηκε στον δόκτωρ Αρπάντ Πουζντάι. Όµοια µε τους περισσότερους
επιστήµονες της εποχής του, ο Πουζντάι ήταν ενθουσιασµένος µε την ιδέα της
εφαρµογής της γενετικής µηχανικής στα τρόφιµα, καθώς τους φαινόταν µια
λογική πρόταση που θα έλυνε µία σειρά προβληµάτων, όπως υποστήριζαν οι
εταιρείες παραγωγής τους. Η έρευνα κράτησε 3 χρόνια και απασχόλησε 25
επιστήµονες σε 3 ερευνητικά κέντρα. Ο δόκτωρ Πουζντάι (επιστήµοναςερευνητής γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων) ήταν

ο συντονιστής της

έρευνας. Στις έρευνες χρησιµοποιήθηκαν δύο οµάδες από πειραµατόζωαποντίκια. Η µία οµάδα έτρωγε από Γ.Τ. πατάτα και η άλλη από φυσιολογική
πατάτα. Τα ποντίκια που έτρωγαν τη γενετικά τροποποιηµένη πατάτα
εµφάνισαν πολύ ανησυχητικά αποτελέσµατα. Παρουσίασαν πτώση του
ανοσοποιητικού συστήµατος, προβλήµατα στον εγκέφαλο και στο συκώτι και
είχαν αυξηµένα προκαρκινικά κύτταρα. Μετά από δύο χρόνια έρευνας ο
δόκτωρ Πουζντάι αποφάσισε να µιλήσει. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν σάλο,
από τη µία µεριά στις οικολογικές οργανώσεις οι οποίες άρχισαν τις
διαµαρτυρίες και απαιτούσαν την αποµάκρυνση των Γ.Τ.Ο. τόσο από τα
ράφια των σούπερ µάρκετ που τότε ήταν γεµάτα από Γ.Τ.Ο. ακόµα και ως
συστατικό παιδικών τροφών, και από την άλλη στην κυβέρνηση Μπλερ που
έκανε τα πάντα ώστε να κάνει τον δόκτωρ Πουζντάι να σωπάσει. Η
κυβέρνηση έθεσε τον ∆όκτωρ Πουζντάι σε καραντίνα. Του πήραν το
εργαστήριο, του έκλεψαν τα αποτελέσµατα των ερευνών και απαγόρεψαν
στους συνεργάτες του να επικοινωνούν µαζί του. Οι αντίπαλοί τον
κατηγορούσαν ότι δεν είχε ακολουθήσει την σωστή ερευνητική µέθοδο, αλλά ο
ίδιος δεν µπορούσε να απαντήσει γιατί τον είχαν απαγορεύσει να κάνει
δηλώσεις δηµόσια. Τελικά µετά από 35 χρόνια που εργαζόταν στο
Πανεπιστήµιο τον απέλυσαν. Παρ’ όλα αυτά, ο δόκτωρ Πουζντάι βρήκε έναν
44

ανέλπιστο υποστηριχτή µέσα στην Κυβέρνηση Μπλερ. Τον υπουργό
Περιβάλλοντος Μάικλ Μίτσερ. Ο Μαικλ Μιτσερ είχε δροµολογήσει µε δική του
πρωτοβουλία µία έρευνα για τις επιπτώσεις που προκαλεί η καλλιέργεια
Γ.Τ.Ο. στη βιοποικιλότητα. Τα αποτελέσµατα ήταν επίσης ανησυχητικά.
Αποδείχτηκε ότι οι πεταλούδες και άλλα έντοµα που τρεφόταν από τη γύρη
την φυτών αυτών εµφάνιζαν ασθένειες ή πέθαιναν. Με βάση τα αποτελέσµατα
των δικών του ερευνών ο υπουργός Περιβάλλοντος Μάικλ Μίτσερ τάχθηκε
κατά των καλλιεργειών από γενετικά τροποποιηµένους σπόρους. Μετά την
απόλυσή του από το Πανεπιστήµιο ο δόκτωρ Πουζντάι µπόρεσε να µιλήσει.
Τόνισε ότι οι βλαβερές επιπτώσεις που προκαλούν στην υγεία οι Γ.Τ.Ο. είναι
µακρόχρονες, δηλαδή θα γίνουν αντιληπτές µετά από κάποια χρόνια, όπως
αναλόγως έγινε και µε το κάπνισµα. Φυσικά δεν µπορούσε να πει όλη την
αλήθεια ούτε τότε. Αν τολµούσε να πει ότι τα ποντίκια που τράφηκαν µε
γενετικά τροποποιηµένο πατάτα είχαν µικρότερο εγκέφαλο θα διέτρεχε
σοβαρούς κινδύνους όπως είναι ευνόητο. Μετά τις έρευνές του, ο υπουργός
Μάικλ Μίτσερ αντιλήφθηκε ότι ο δόκτωρ Πουζντάι είχε µάλλον δίκιο και
συναντήθηκε µαζί του. Το αποτέλεσµα ήταν να απολυθεί κι αυτός µέσα σε 10
ηµέρες. Ο Μάικλ Μίτσερ επισηµαίνει στη συνέντευξή του: “∆εν χρειαζόµαστε
τα µεταλλαγµένα! Γιατί µας τα επιβάλλουν τότε; ∆εν πρόκειται για σπουδαία
ποιότητα, δεν είναι πιο οικονοµικά για τον καταναλωτή, δεν έχουν καλύτερη
γεύση, υπάρχουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις τους στην υγεία µας,
αναµφίβολα είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Τότε γιατί µας τα επιβάλλουν;
Επειδή αυτό ωφελεί ορισµένες εταιρείες βιοτεχνολογίας, συγκεκριµένα τη
Monsanto, τη Bayer, τη Singenta, που θέλουν να κατέχουν το µονοπώλιο
στην παγκόσµια προµήθεια τροφίµων κι έχουν χτυπήσει τη µεγαλύτερη
«φλέβα χρυσού» στην ιστορία του καπιταλισµού”. 14

3.7. Οι Γ.Τ. σπόροι «Terminator»

14
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Οι εταιρείες παραγωγής γενετικά τροποποιηµένων σπόρων δεν επιτρέπουν
στους αγρότες την επαναχρησιµοποίηση των σπόρων, δηλαδή τους
αναγκάζουν να τους αγοράζουν κάθε χρόνο λόγω της πατέντας. Ως εκ τούτου
στην

Αµερική

όπου

καλλιεργούνται

σε

µεγάλη

κλίµακα

γενετικά

τροποποιηµένοι σπόροι, µερικές εκατοντάδες αγρότες έχουν µηνυθεί µέχρι
σήµερα για το λόγο αυτό. Οι εταιρείες γενετικής µηχανικής, επινόησαν
διάφορους τρόπους για την πραγµατοποίηση του ελέγχου. Ορισµένες από
αυτές έχουν εγκαταστήσει τηλεφωνική γραµµή για ανώνυµα τηλεφωνήµατα,
µέσω των οποίων µπορεί ο οποιοσδήποτε να καταγγείλει τον παραβάτη.
Επίσης, ερευνητές –ντετέκτιβ των εταιρειών –κυκλοφορούν στην ύπαιθρο. Το
αποκορύφωµα

της

υπόθεσης

αυτής

αποτελεί

η

περίπτωση

ενός

εβδοµηντάχρονου Καναδού αγρότη που µηνύθηκε από την εταιρεία Monsanto
το 1998 γιατί καλλιεργούσε ανάµεσα στις δικές του φυτείες ένα ποσοστό από
γενετικά τροποποιηµένο σπόρο και αρνούνταν να πληρώσει στην εταιρεία για
την πατέντα. Όµως ο αγρότης δεν χρησιµοποιούσε το αντίστοιχο εντοµοκτόνο
της εταιρείας ώστε να επωφεληθεί από την πατέντα, πράγµα που δείχνει ότι
δεν ήξερε ότι καλλιεργεί τον συγκεκριµένο σπόρο. Στη συνέχεια, έχασε τις
πρώτες δίκες, µε αποτέλεσµα να υποχρεούται να πληρώσει δυσβάσταχτες
αποζηµιώσεις. Ο συνήγορός του υποστήριξε, ότι η ιδιοκτησία τη εταιρείας
πρέπει να είναι πάνω στο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό που προσδίδει στο
σπόρο και όχι στο σπόρο γενικά. Το 2004 που βγήκε η τελεσίδικη απόφαση,
το δικαστήριο αποφάσισε ότι η πατέντα της Monsanto αφορά ολόκληρο το
φυτό και όχι µόνο το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. Με αυτή την έννοια ο
αγρότης έχασε τη δίκη. Παρ’ όλα αυτά το δικαστήριο έκρινε ότι δεν χρειάζεται
να δώσει αποζηµίωση ο αγρότης, και τα δικαστικά έξοδα καταλογίστηκαν εξ’
ηµισείας. Υπό την έννοια αυτή ο αγρότης κέρδισε τη δίκη. ∆ηλαδή εν τέλει δεν
πλήρωσε για τη µήνυση που του έκανε αρχικά η Monsanto. Με αφορµή όλα
αυτά τα προβλήµατα, οι εταιρείες παραγωγής γενετικά τροποποιηµένων
σπόρων, προκειµένου να αποφεύγουν όλα αυτά τα έξοδα, καθώς και τα
διάφορα δικαστήρια και παράπονα των αγροτών που δυσφηµίζουν το όνοµά
τους, δηµιούργησαν γενετικά τροποποιηµένους σπόρους µε τεχνολογία που
έχει επικρατήσει να λέγεται «Terminator technology» ενώ ο Ο.Η.Ε. έχει
υιοθετήσει τον όρο «Genetic Use Restriction Technology». Οι σπόροι αυτοί
φυτρώνουν µόνο για µία γενιά και µετά δεν αναπαράγονται ξανά. Ο
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πρόσθετος λόγος που η Monsanto δηµιούργησε τους σπόρους αυτούς είναι
το γεγονός ότι όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι η συνύπαρξη
γενετικά τροποποιηµένων και συµβατικών φυτειών είναι αδύνατη, λόγω της
γενετικής επιµόλυνσης που είναι αναπόφευκτη, ακόµα και αν τηρηθούν οι
αποστάσεις ασφαλείας µεταξύ των καλλιεργειών. Έτσι µέσω αυτού του είδους
της γενετικής τροποποίησης αποφεύγεται η γενετική επιµόλυνση καθώς, αν
ένας σπόρος µεταφερθεί µέσω του αέρα η για οποιονδήποτε άλλο λόγο σε
συµβατική φυτεία, δεν θα καρποφορήσει. Και αυτό είναι ένα µεγάλο
πλεονέκτηµα των σπόρων µε τεχνολογία Terminator. Παρ’ όλα αυτά, οι
σπόροι αυτοί σύµφωνα µε ειδικούς επιστήµονες έχουν χαρακτηριστεί ως
επικίνδυνοι λόγω της πιθανότητας µεταφοράς του γονιδίου αυτοκτονίας µέσω
της γύρης. Το 2000 η ∆ιεθνής Σύµβαση του Ο.Η.Ε. για τη βιοποικιλότητα
συµπεριέλαβε αρνητική τοποθέτηση για τους σπόρους µε τεχνολογία
Terminator, δηµιουργώντας ένα ντε φάκτο µορατόριουµ για τους σπόρους
αυτούς. Το 2002 και το 2004 που επανεξετάστηκε το θέµα από την επιτροπή
προέκυψε ότι τα µειονεκτήµατα της καλλιέργειας των σπόρων αυτών είναι
περισσότερα από τα πλεονεκτήµατα. Το 2005 όµως, η κυβέρνηση του
Καναδά προσπάθησε να ανατρέψει το µορατόριουµ σε συνάντηση του
συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε την Μπανγκόγκ. (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
2006:50, 51). Αξίζει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί, ότι παρ’ όλο που οι Γ.Τ.Ο.
δηµιουργήθηκαν για να λύσουν τα προβλήµατα του Τρίτου Κόσµου, ή
τουλάχιστον έτσι προωθήθηκαν αρχικά, στην πραγµατικότητα επιβαρύνουν
περισσότερο τους αγρότες των χωρών αυτών. Ο λόγος είναι ότι, η µέθοδος
καλλιέργειας που επιβάλλουν στους αγρότες, δηλαδή να αγοράζουν κάθε
χρόνο ξανά τους σπόρους, στις χώρες τις Ευρώπης εφαρµόζεται έτσι κι
αλλιώς σε µεγάλη κλίµακα και µε τις συµβατικές καλλιέργειες, γιατί
ενδεχοµένως το κόστος νέας αγοράς να είναι µικρότερο. Είναι λογικό όµως να
επιβαρύνει τις χώρες του τρίτου κόσµου περισσότερο από τις ανεπτυγµένες,
γιατί εκεί η τιµή του συντελεστή παραγωγής εργασία, είναι µικρότερη από την
τιµή του κεφαλαίου σχετικά µε τις ανεπτυγµένες χώρες.
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3.8.Τα Γενετικά τροποποιηµένα ζώα
Ο όρος “γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί” µας προδιαθέτει στο γεγονός
ότι δεν αναφέρεται µόνο σε γενετικά τροποποιηµένα φυτά, για τα οποία εκ
των πραγµάτων έγινε εκτενέστερη ανάλυση µια που είναι πολύ περισσότερο
διαδεδοµένα, αλλά και γενετικά τροποποιηµένα ζώα. Στο σηµείο αυτό θα γίνει
µια µικρή αναφορά σε γενετικά τροποποιηµένα ζώα.
Οι λόγοι που οι γενετική µηχανική επενέβη και στον γονότυπο των ζώων είναι
παρόµοια µε αυτή των φυτών. Στόχος κι εδώ είναι να προσδοθούν κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.
Στον Καναδά έχουν δηµιουργήσει ένα είδος γενετικά τροποποιηµένου
σολοµού. Ο σολοµός αυτός έχει περισσότερο κρέας και αναπτύσσεται πιο
γρήγορα από τον συµβατικό. Είναι όµως πιο επιθετικός και η σπονδυλική του
στήλη είναι αδύνατη. Ειδικοί επιστήµονες προειδοποιούν ότι καταστροφικές
συνέπειες θα υπάρξουν αν οι σολοµοί αποδράσουν στους ωκεανούς.
Σύµφωνα µε πειράµατα εξοµοίωσης που έγιναν, οι παραδοσιακοί σολοµοί θα
εξαφανιστούν προξενώντας ανεπανάληπτες οικολογικές συνέπειες. Αυτό θα
συµβεί γιατί λόγω του µεγαλύτερου µεγέθους τους θα έχουν συγκριτικό
πλεονέκτηµα στις προτιµήσεις των θηλυκών για ζευγάρωµα και µε αυτόν τον
τρόπο θα διαδώσουν τα γονίδιά τους πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, έχουν
υποβληθεί αιτήσεις στις αρµόδιες αµερικανικές αρχές για την άδεια διάθεσης,
την αγορά και την κατανάλωση µεταλλαγµένων σουπιών και καλαµαριών. 15
Ένα δεύτερο προϊόν µετάλλαξης αποφάσισαν στην Αµερική να κάνουν την
κατσίκα. Στόχος σε αυτήν την περίπτωση είναι η επιβίωση των στρατιωτών
από τα χηµικά όπλα. Την έρευνα που χρηµατοδότησε το Πεντάγωνο µε 213
εκατοµµύρια

δολάρια.

Πιο

συγκεκριµένα,

δηµιούργησαν

γενετικά

τροποποιηµένες κατσίκες, το γάλα των οποίων θα έχει ως συστατικό το
ένζυµο που εξουδετερώνει το δηλητήριο από τα χηµικά όπλα. Η ουσία αυτή
παράγεται από τον άνθρωπο σε πολύ µικρές ποσότητες όµως, τόσο ώστε να
µη είναι εφικτό να προστατέψει τους στρατιώτες. Με την ενσωµάτωση όµως
τµήµατος ανθρώπινου DNA στην κατσίκα επιτυγχάνεται η παραγωγή αρκετής

15
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ποσότητας ώστε να προστατέψει τους στρατιώτες από την έκθεση στα χηµικά
µέσω της κατανάλωσης γάλατος. 16

3.9.Το καρτέλ των εταιρειών και οι πιέσεις των Η.Π.Α.
Μεγάλες πιέσεις δέχονται οι χώρες που προβάλλουν αντίσταση στις
εισαγωγές γενετικά τροποποιηµένων τροφών καθώς και στις εισαγωγές
σπόρων για καλλιέργεια. Η Ελλάδα είναι µία από αυτές και για το λόγο αυτό η
εταιρεία

Singenda

προσπάθησε

να

προωθήσει

τους

γενετικά

τροποποιηµένους σπόρους της στην Ελλάδα “από την πίσω πόρτα”
πουλώντας τους σαν συµβατικούς σπόρους, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω
µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Επίσης, το 2004, λίγο καιρό πριν από την
συνεδρίαση της ρυθµιστικής επιτροπής της Ε.Ε. για την έγκριση ή την
απαγόρευση του καλαµποκιού της εταιρείας Monsanto

τύπου ΝΚ 603 ο

πρώην πρέσβης των Η.Π.Α. στην Αθήνα, Τόµας Μίλερ, είχε στείλει ειδική
επιστολή προς την τότε Υπουργό Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου. Η επιστολή
ζητούσε την θετική ψήφο της Ελλάδας σε αυτό το θέµα και ταυτόχρονα
επεσήµαινε ότι αν η Ελλάδα δώσει αρνητική ψήφο, θα έδινε το µήνυµα στις
Ηνωµένες Πολιτείες ότι αντιτίθεται στις συστάσεις της επιτροπής. Πολύ
τρανταχτό παράδειγµα πίεσης την Ηνωµένων Πολιτειών για Γ.Τ. τρόφιµα είναι
ένα γεγονός που εκτυλίχθηκε στην Κύπρο το 2005. Το κόµµα των Οικολόγων
κατέθεσε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο και το οποίο προέβλεπε τα γενετικά
τροποποιηµένα τρόφιµα να πωλούνται ξεχωριστά στα Σούπερ Μάρκετ. Αυτή
οι πρόταση στηρίχθηκε στο γεγονός ότι οι κύπριοι καταναλωτές σύµφωνα µε
έρευνες που είχαν γίνει, δεν επιθυµούσαν σε ένα ποσοστό 85% να
καταναλώνουν Γ.Τ.Ο. Η αντίδραση της Αµερικής ήταν άµεση. Ο Αµερικανός

16
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πρέσβης στη Λευκωσία έστειλε µία επιστολή. ¨Ένα απόσπασµά της έλεγε:
“…θέλετε να προβείτε σε µια τέτοια ενέργεια η οποία το µόνο που µπορεί να
επιτύχει είναι βλάψει τις σχέσεις των Η.Π.Α και της Κύπρου, ενώ την ίδια
στιγµή δεν θα έχει κανένα αποτέλεσµα στην προστασία της υγείας και της
ευηµερίας των πολιτών; Σας συστήνω ακράδαντα να κάνετε ό,τι µπορείτε για
να µη φτάσει να συζητηθεί αυτή η πρόταση νόµου. Εφόσον υπάρξει
ψηφοφορία, συστήνω ακράδαντα το κόµµα σας να εναντιωθεί στο να περάσει
η πρόταση νόµου ”. Σύµφωνα µε τα παραπάνω συµπεραίνουµε, ότι ένας από
τους πολλούς στόχους των Αµερικανών που στηρίζει και προωθεί την
παγκόσµια κυριαρχία τους, είναι ο τοµέας της παραγωγής τροφίµων από
γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Στοχεύουν δηλαδή, τέσσερεις
εταιρείες, σχηµατίζοντας ένα καρτέλ να ελέγχουν σε πλανητικό επίπεδο τους
σπόρους, τα χηµικά, τα φυτοφάρµακα, και σε µεγάλο βαθµό ακόµα και τον
εξοπλισµό, τα εργαλεία και τα αγροτικά µηχανήµατα. Αυτό συµβαίνει παρ’ όλο
που τα καρτέλ απαγορεύονται νοµικά, γιατί ενώ στην πραγµατικότητα
αποτελούν ένα ολιγοπώλιο, µε τη διενέργεια συµφωνιών µεταξύ τους, οι
εταιρείες, θέτουν την ως τιµή την τιµή του µονοπωλίου που είναι υψηλότερη
και µικραίνουν την ποσότητα προσφοράς µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν
µεγάλο κοινωνικό έλλειµµα. Με τον τρόπο αυτόν λοιπόν η Αµερική στοχεύει
όχι µόνο στην υπέρµετρη κερδοφορία των εταιρειών που παράγουν αυτήν την
τεχνολογία αλλά και τον έλεγχο ενός από τα πιο βασικά στοιχεία της ζωής των
ανθρώπων σε όλο τον κόσµο, δηλαδή τη διατροφή. 17

3.10. Επικαιρότητα
Στο σηµείο αυτό γίνεται µία αναφορά στις πιο σηµαντικές εξελίξεις όσον
αφορά

τους

Γ.Τ.Ο.

γιατί

όπως

έχει

προαναφερθεί

είναι

ένα

κοινωνικοοικονοµικό ζήτηµα το οποίο εξελίσσεται δυναµικά στις µέρες µας.
Τον Απρίλιο του 2007 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων
απαγόρεψε την εισαγωγή µεταλλαγµένου ρυζιού και καλαµποκιού από την
Κίνα. Επιπλέον κατασχέθηκαν 17 τόνοι µεταλλαγµένου ρυζιού από την Κίνα
17
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που προορίζονταν για ζωοτροφές.18 Παρ’ όλα αυτά την 26 Μαρτίου του 2007
η κοµισιόν ενέκρινε την εισαγωγή τριών ποικιλιών γενετικά τροποποιηµένης
ελαιοκράµβης της εταιρείας Bayer για την χρησιµοποίηση τους µόνο ως
ζωοτροφή και όχι για καλλιέργεια ή ανθρώπινη κατανάλωση. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το µεταποιηµένο έλαιο από την ποικιλία αυτή της ελαιοκράµβης
έχει ήδη εγκριθεί για χρήση ως τρόφιµο το 1999 και το 2000 από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. 19
Καταστροφικές επιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι προκαλούν οι γενετικά
τροποποιηµένες καλλιέργειες στις µέλισσες που έρχονται σε επαφή µε τις
φυτείες αυτές. Στις Η.Π.Α., όπου οι Γ.Τ.Ο. καλλιεργούνται ελεύθερα και το
40%

των

φυτειών

καλαµποκιού

είναι

σπαρµένα

από

καλαµπόκι-Βt

παρατηρήθηκε µέχρι 70% µείωση του πληθυσµού των µελισσών και
υπολογίζεται ότι µέσα σε 3 µήνες αυτό θα προκαλέσει ζηµίες στη γεωργία που
θα ανέρχονται στα 14 δις δολάρια εξ’ αιτίας της µη επικονίασης στα φυτά από
την εξαφάνιση των µελισσών. Οι επιστήµονες που κλήθηκαν να ερευνήσουν
το παράξενο αυτό φαινόµενο αυτό µιλάνε για το σύνδροµο CCD το οποίο είναι
ένα είδος AIDS για τις µέλισσες. Το χειρότερο είναι ότι οι µέλισσες που
αποµένουν φαίνεται να παρουσιάζουν όλες τις γνωστές ιώσεις και µυκητιάσεις
τους. Αυτό οφείλεται σύµφωνα µε τους επιστήµονες στο γεγονός ότι το
ανοσοποιητικό τους σύστηµα έχει εξουδετερωθεί πλήρως. Ένα πιο παράξενο
φαινόµενο επίσης είναι ότι τα άδεια µελίσσια δεν λεηλατούνται από άλλα υγιή
σµήνη όπως θα συνέβαινε σε άδεια φυσιολογικά µελίσσια. Αυτό σηµαίνει
σύµφωνα µε τους επιστήµονες ότι στα µελίσσια αυτά υπάρχει κάποια τοξική
ουσία που κρατάει µακριά τα υγιή µελίσσια. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι τόσο
σίγουρο ότι όλα αυτά τα αλλόκοτα φαινόµενα θα αποδοθούν στις γενετικά
τροποποιηµένες φυτείες, από τη µία γιατί λόγω της ελεύθερης καλλιέργειάς
τους δεν δηλώνεται ποια χωράφια είναι σπαρµένα µε Γ.Τ.Ο. κι από την άλλη
γιατί οι εταιρείες δεν θα αφήσουν να θιγούν τα συµφέροντά τους µε τέτοιου
είδους δηµοσιεύµατα. Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο παρατηρήθηκε στη
Γερµανία όπου έχει αρχίσει να καλλιεργείται το καλαµπόκι Bt, σε πολύ µικρή
έκταση σε σχέση µε την Αµερική. Οι µελισσοκόµοι αναφέρουν ότι οι µέλισσες
18
19
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δεν βρίσκουν το δρόµο για τα µελίσσια τους και ότι πάσχουν από πολλές
αρρώστιες ταυτόχρονα. Η πληθυσµιακή µείωση των µελισσών κυµαίνεται από
25% µέχρι και 80% σε κάποιες περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό πολλοί
µελισσοκόµοι έχουν καταφύγει στα δικαστήρια κατά της καλλιέργειας Γ.Τ.Ο.
Σαν στοιχείο υπέρ τους εκτός από τα παραπάνω, οι µελισσοκόµοι στη
Γερµανία

έχουν

τα

αποτελέσµατα

µιας

έρευνας

του

γερµανικού

πανεπιστηµίου της Γένας που πειραµατίστηκε στο µεταλλαγµένο καλαµπόκι
που εκκρίνει από µόνο του µία τοξίνη (φυτοφάρµακο). Οι µελέτες απέδειξαν
ότι δεν παρατηρήθηκε άµεση τοξική επίδραση στις µέλισσες, αλλά ότι άλλαξε
η επιφάνεια του εντέρου τους, και άρχισαν να προσβάλλονται µε µεγάλη
ευκολία από διάφορα παράσιτα, µε αποτέλεσµα να µειώνεται δραµατικά ο
πληθυσµός τους.(ΚΟΛΕΜΠΑΣ, 2007)
Σύµφωνα µε πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν από ανεξάρτητη οµάδα
Γάλλων επιστηµόνων αποδείχτηκε ότι το µεταλλαγµένο καλαµπόκι της
Monsanto, MON863 το οποίο εκκρίνει από µόνο του µία τοξική ουσία –
φυτοφάρµακο- για να αποµακρύνει το σκουλήκι του καλαµποκιού είναι
επικίνδυνο καθώς τα πειραµατόζωα -ποντίκια- που τράφηκαν µε εαυτό είχαν
συµπτώµατα δηλητηρίασης και τοξικότητας στο στοµάχι και τα νεφρά. Τα
συµπεράσµατα αυτά είχαν προκύψει και από έρευνες της ίδιας της εταιρείας,
δηλαδή της Monsanto η οποία όµως απέκρυψε αρκετά στοιχεία από την
έρευνα αυτή και απέφυγε να κάνει περεταίρω πειράµατα για την εύρεση του
λόγου απώλειας βάρους των πειραµατόζωων. Μετά από πιέσεις όµως του
γερµανικού δικαστηρίου αναγκάστηκε να δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα της
έρευνας τον Ιούνιο του 2005. Το καλαµπόκι MON863 εγκρίθηκε από την
EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων) και από την Κοµισιόν παρ’
όλο που στο συµβούλιο των υπουργών δεν επιτεύχθηκε η απαιτούµενη
πλειοψηφία. Συγκεκριµένα, η ευρωπαϊκή επιτροπή έδωσε έγκριση για τη
χρήση του ως ζωοτροφή τον Αύγουστο του 2005 και για κατανάλωση από
τους ανθρώπους τον Ιανουάριο του 2006. Αυτό δείχνει το µέγεθος της πίεσης
των Η.Π.Α. στην Ευρώπη, και επίσης το µέγεθος της δύναµης και των
συµφερόντων των εταιρειών παραγωγής Γ.Τ.Ο. (ΚΟΛΕΜΠΑΣ, 2007)
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συµβατικές καλλιέργειες αυξήθηκε πολύ κατά το έτος 2006. Η παγκόσµια
καλλιέργεια αυξήθηκε κατά 120 εκατοµµύρια στρέµµατα φτάνοντας το 1,02
δισεκατοµµύρια στρέµµατα. Η έκταση αυτή ισοδυναµεί περίπου µε 7,5 φορές
την έκταση της Ελλάδας. Οι καλλιέργειες Γ.Τ.Ο. κατά σειρά µεγέθους, είναι
σόγια, καλαµπόκι, βαµβάκι και τέλος ελαιοκράµβη. Στην Ευρώπη, µόνο πέντε
χώρες καλλιεργούν Γ.Τ.Ο επίσηµα. Η Ισπανία που κατέχει και το µεγαλύτερο
ποσοστό εκτάσεων, η Γαλλία, η Γερµανία, η Τσεχία και η Πορτογαλία. 21
Μεγάλες πιέσεις ασκούνται για την έγκριση καλλιέργειας µιας γενετικά
τροποποιηµένης πατάτας από την γερµανική εταιρεία BASF η οποία έχει
µεταλλαχθεί έτσι ώστε να έχει αυξηµένο περιεχόµενο σε αµυλοπηκτίνη. Η
ποικιλία αυτή δεν προορίζεται για κατανάλωση, παρά για βιοµηχανική χρήση
σε τοµείς όπως παρασκευή ειδών συσκευασίας και χαρτιού περιτυλίγµατος.
Την τελική απόφαση όσον αφορά αυτό το θέµα θα λάβει η Κοµισιόν όµως
είναι εξαιρετικά δύσκολο καθώς οι χώρες –µέλη της Ε.Ε. είναι διχασµένες.
Υπέρ φαίνεται να τάσσονται η Γερµανία, η Βουλγαρία και η Γαλλία και κατά η
Ιρλανδία, η Αυστρία και η Ιταλία. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Ασφάλειας Τροφίµων ότι η ποικιλία αυτή είναι απόλυτα ασφαλής καθώς δεν
διαπιστώθηκε να ρυπαίνει τις γύρω περιοχές δείχνει ότι η πρόταση αυτή θα
εγκριθεί άµεσα, παρ’ όλο που την πρώτη φορά που τέθηκε το θέµα δεν στο
συµβούλιο των υπουργών γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατέστη
δυνατή

η

λήψη

πλειοψηφίας.22

µιας

απόφασης

λόγω

έλλειψης

της

απαραίτητης

23

Μεγάλο πρόβληµα προκαλεί η γενετική επιµόλυνση από τις φυτείες µε Γ.Τ.Ο.
Το αποκορύφωµα ήταν όταν ένα είδος καλαµποκιού που δεν είχε εγκριθεί για
κατανάλωση από τους ανθρώπους αλλά µόνο για ζωοτροφές βρέθηκε σε
πίτες τάκος στην Αµερική. To αποτέλεσµα ήταν να ανακληθούν εκατοντάδες
προϊόντα. Έτσι η γαλλική εταιρεία Aventis

Crop

Science υπέστη τέτοιο σοκ που

αναγκάστηκε να πουλήσει την βιοµηχανική της έδρα στις Η.Π.Α, στην
γερµανική Bayer και µάλιστα να σταµατήσει της έρευνές της για µια καινούρια
ποικιλία ρυζιού που θα ήταν ανθεκτικό στα παράσιτα. Παρ’ όλα αυτά το εν
λόγω ρύζι, ενώ δεν είχε εγκριθεί για κατανάλωση από τους ανθρώπους
21
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βρέθηκε να έχει µολύνει –µε άγνωστο τρόπο- καλλιέργειες από το Τέξας, τη
Λουιζιάνα, το Μισισιπή και το Μιζούρι. Έτσι επειδή το µεταλλαγµένο ρύζι
βρισκόταν πλέον παντού, το αµερικανικό υπουργείο γεωργίας των Ηνωµένων
Πολιτειών αποφάσισε να εγκρίνει αναδροµικά το ρύζι λέγοντας ότι δεν
φαίνεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία. Παρ’ όλα αυτά οι τιµές του ρυζιού
έπεσαν κατακόρυφα και η Ευρώπη δήλωσε ότι δεν θα εισάγει ρύζι από την
Αµερική. Η οικονοµική ζηµία στους αγρότες και στις εταιρείες εµπορίας
σπόρων ήταν τεράστια λόγω της επιµόλυνσης.24 Φαίνεται ότι οι αντιστάσεις
της Ευρώπης έπεσαν και τελικά άρχισε να ενδίδει στις εισαγωγές Γ.Τ.Ο.
Τέσσερα νέα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα αναµένεται να εισέλθουν τους
επόµενους µήνες της αγορές της Ευρώπης και εποµένως και της Ελλάδας,
παρά την ως τώρα σθεναρή αντίσταση τελικά µε απόφαση του υπουργού
ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ. Σουφλιά ήδη έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο η
Ευρωπαϊκή οδηγία 18/2001 και των κανονισµών της (1829-1830/2003) µε
τίτλο: Σκόπιµη απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον. Τα γενετικά
τροποποιηµένα προϊόντα που θα απελευθερωθούν είναι τρία είδη Γ.Τ.
καλαµποκιού και ένα ζαχαρότευτλου. Το Γ.Τ. ζαχαρότευτλο είναι µια
συµπαραγωγή των εταιρειών Monsanto και της Γερµανικής SAAT. Σύµφωνα
µε τη συγγραφέα του άρθρου, αυτό δείχνει ότι η Ευρώπη αντιστέκονταν τόσο
καιρό στου Γ.Τ.Ο. όχι για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντας
αλλά για τη διασφάλιση των συµφερόντων των αντίστοιχων ευρωπαϊκών
εταιρειών. 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι επιπτώσεις της καλλιέργειας των γενετικά
τροποποιηµένων οργανισµών σε οικονοµικό επίπεδο, καθώς και τα
προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω του νοµοθετικού κενού που υπάρχει
µεταξύ της Ευρώπης και της Αµερικής. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά γίνεται η
ανάλυση ενός case study που αφορά έρευνες για τις οικονοµικές συνέπειες
της καλλιέργειας Γ.Τ.Ο. σε πέντε αναπτυσσόµενες χώρες. Ακολουθεί η
ανάλυση ενός case study που αφορά τη Νέα Ζηλανδία και παρουσιάζει την
επιρροή της απελευθέρωσης Γ.Τ.Ο. στο εµπόριο και στον τουρισµό. Η µελέτη
αυτή µε τεστ εξοµοίωσης, στοχεύει να προβλέψει το ΑΕΠ της χώρας µετά από
δέκα έτη σαν αποτέλεσµα της αλλαγής αυτής. Στο τελευταίο τµήµα του
κεφαλαίου αυτού γίνεται η περιγραφή του νοµοθετικού κενού που υπάρχει
µεταξύ της Ευρώπης και της Αµερικής και σχετίζεται µε το εµπόριο των Γ.Τ.Ο.
µεταξύ των χωρών και προκαλεί µεταξύ τους διενέξεις.

4.1. Οι οικονοµικές συνέπειες των Γ.Τ.Ο. στον
αναπτυσσόµενο κόσµο.
Το πιο σηµαντικό µέρος των οικονοµικών συνεπειών της καλλιέργεια Γ.Τ.Ο.,
αφορά τις αναπτυσσόµενες χώρες. Και αυτό γιατί η Πράσινη Επανάσταση
ξεκίνησε από τις χώρες αυτές, και µε δικαιολογία τη φτώχεια και τον
υποσιτισµό

που

µαστίζει

τους

κατοίκους

τους.

Επίσης,

οι

Γ.Τ.Ο

καλλιεργούνται περισσότερα χρόνια στις χώρες αυτές και για το λόγο αυτό
υπάρχουν πιο πολλές και ολοκληρωµένες µελέτες. Είναι πολύ σηµαντικό
εποµένως, να εξετάσουµε αν σύµφωνα µε µελέτες, η καλλιέργεια των Γ.Τ.Ο.
οδήγησε στην ανακούφιση των χωρών αυτών, µέσω της αύξησης της
παραγωγικότητας.
Οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες, διαδίδονται γρηγορότερα από
οποιαδήποτε

άλλη

τεχνολογία

που

αφορά

το

γεωργικό

τοµέα.

Oι

αναπτυσσόµενες χώρες κατέχουν το 38% των παγκόσµιων γενετικά
τροποποιηµένων καλλιεργειών, παρά τη συνεχή διαµάχη µεταξύ των
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οργανώσεων που προσπαθούν να αναχαιτίσουν την εξάπλωση των
καλλιεργειών αυτών.
Οι οικονοµικές επιπτώσεις των Γ.Τ. καλλιεργειών εξαρτώνται από το κόστος
παραγωγής και από

τα έσοδα των παραγωγών, συγκρινόµενα µε

εναλλακτικές

Οι

ποικιλίες.

περισσότερες

µελέτες

χρησιµοποιούν

ένα

µεροληπτικό σχέδιο υπολογισµού για να συγκρίνουν το έξοδα και τα έσοδα
των παραγωγών που υιοθετούν σε σύγκριση µε αυτούς που απορρίπτουν
αυτήν την τεχνολογία. Οι περισσότερες λοιπόν έρευνες που έχουν
πραγµατοποιηθεί αναφέρονται σε ένα από τα πιο διαδεδοµένα γενετικά
τροποποιηµένα προϊόντα, που είναι τo γενετικά τροποποιηµένο βαµβάκι. Οι
αναπτυσσόµενες χώρες στις οποίες έχει καλλιεργηθεί σε µεγάλη κλίµακα και
που θα αναφερθούµε παρακάτω είναι η Αργεντινή, η Κίνα, η Ινδία το Μεξικό
και η Νότια Αφρική. Επίσης, ένα άλλο προϊόν βιοτεχνολογίας, η γενετικά
µεταλλαγµένη σόγια, µε χαρακτηριστικό της την ανθεκτικότητα στο αντίστοιχο
ζιζανιοκτόνο που παράγει η ίδια εταιρεία καλλιεργείται στην Αργεντινή, στη
Βραζιλία στην Παραγουάη και αλλού. Παρ’ όλα αυτά η Αργεντινή είναι η µόνη
χώρα για την οποία έχουν δηµοσιευτεί οικονοµικές µελέτες για τις
συγκεκριµένες καλλιέργειες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά
τα αποτελέσµατα των πιο βαρυσήµαντων οικονοµικών ερευνών από την
καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένου βαµβακιού στις αναπτυσσόµενες
χώρες. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τα βασικότερα στοιχεία που
προσδιορίζουν το τελικό οικονοµικό όφελος από την καλλιέργεια των Γ.Τ.Ο.
Τα στοιχεία αυτά είναι η σοδειά, οι στρεµµατικές αποδόσεις, το κόστος των
φυτοφαρµάκων και το κόστος των σπόρων.

Πίνακας υπολογισµού του τελικού οικονοµικού οφέλους από την
καλλιέργεια Γ.Τ. καλαµποκιού.
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Πίνακας 1:Τοι οικονοµικό όφελος στις πέντε αναπτυσσόµενες χώρες.
(RANEY, 2006:2)

Κάθε µία από αυτές τις έρευνες βασίστηκε σε δεδοµένα από δύο ή τρείς σεζόν
παραγωγής.

Ο

πίνακας

1

δείχνει

την

διαφορά

µεταξύ

γενετικά

τροποποιηµένου και συµβατικού καλαµποκιού για όλους του αγρότες και για
όλες τις σεζόν που καλύπτει η έρευνα. Παρ’ όλο που οι µέσοι όροι
υποκρύπτουν ένα µεγάλο βαθµό από χρονικές υστερήσεις, δείχνουν µε
µεγάλη ακρίβεια τα θετικά αποτελέσµατα. Οι αγρότες που υιοθέτησαν τις
γενετικά τροποποιηµένες ποικιλίες είχαν µεγαλύτερες σοδιές, οι οποίες
οφείλονταν σε µικρότερη ζηµία των φυτών από τα ζιζάνια, µεγαλύτερες
αποδόσεις και µικρότερο κόστος για τα ζιζανιοκτόνα. Αυτοί οι παράγοντες,
αντισταθµιζόµενοι µε υψηλότερες τιµές των σπόρων οδηγούν τελικά σε
αύξηση του κέρδος από τους αγρότες που υιοθέτησαν την τεχνολογία.
Παρακάτω θα γίνει αναφορά στις οικονοµικές συνέπειες της υιοθέτησης της
τεχνολογίας των Γ.Τ.Ο., ξεχωριστά σε κάθε µία από τις αναπτυσσόµενες
χώρες που προαναφέρθηκαν.

4.1.1.Κίνα

57

Στην

Κίνα

7.5

εκατοµµύρια

µικροί

αγρότες

καλλιεργούν

γενετικά

τροποποιηµένο βαµβάκι µε µεγάλη επιτυχία η οποία έγκειται στην αύξηση της
παραγωγικότητας και στην αύξηση των εσόδων των αγροτών. Ένα µεγάλο
µέρος της επιτυχίας αυτής στην Κίνα οφείλεται στο ιδιαίτερα ανεπτυγµένο
δηµόσιο σύστηµα γεωργικής έρευνας, το οποίο έχει παράγει δύο διαφορετικά
γενετικά τροποποιηµένους σπόρους, ώστε οι καλλιέργειες να είναι ανθεκτικές
στα ζιζάνια. Οι ποικιλίες αυτές ανταγωνίζονται άµεσα τους µεταλλαγµένους
σπόρους της Monsanto. Κατά συνέπεια, οι τιµές των µεταλλαγµένων σπόρων
που παράγονται στην Κίνα έχουν πολύ χαµηλότερη τιµή µε αποτέλεσµα οι
αγρότες να απολαµβάνουν µεγαλύτερα κέρδη.

4.1.2. Αργεντινή
Η Αργεντινή αποτελεί µια αφορµή για µια ενδιαφέρουσα σύγκριση µεταξύ
αυτής και της Κίνας. Λόγω του γεγονότος ότι η Monsanto χρεώνει ακριβότερα
τους µεταλλαγµένους σπόρους σε σχέση µε τους συµβατικούς, τα έσοδα των
γεωργών είναι µειωµένα µε αποτέλεσµα να µην έχει υιοθετηθεί σε µεγάλη
κλίµακα η καλλιέργειά τους. Αυτό αποτελεί αντίθεση σε σχέση µε τη
µεταλλαγµένη σόγια η οποία καλλιεργείται σε µεγάλη κλίµακα από τους
Αργεντινούς αγρότες. Οι συγγραφείς αποδίδουν το φαινόµενο αυτό στο
γεγονός ότι η Monsanto δεν µπόρεσε να επιβάλλει τους αγρότες µεγαλύτερη
τιµή στη σόγια λόγω της πατέντας, κάτι που πέτυχε µε το καλαµπόκι. Η
µεταλλαγµένη σόγια, υπολογίζεται ότι έχει αυξήσει την παραγωγικότητα στην
Αργεντινή 10% κατά µέσο όρο, µε τη µείωση του κόστους παραγωγής να είναι
ελάχιστα µεγαλύτερο στις καλλιέργειες µικρότερης έκτασης από ότι στις
µεγαλύτερες. Και αυτό γιατί οι µικροί αγρότες είναι πιο πιθανό να
χρησιµοποιούν µη πιστοποιηµένο σπόρο απ’ ότι οι αγρότες που κατέχουν
µεγάλες γεωργικές εκτάσεις. Συναθροίζοντας την παγκόσµια κοινωνική
ευηµερία από τη µεταλλαγµένη σόγια, υπολογίζεται ότι είναι περισσότερο από
1.2 δισεκατοµµύρια δολάρια, µε το µεγαλύτερο µέρος να πηγαίνει στους
καταναλωτές (53%) και ακολουθούν οι εταιρείες παραγωγής µεταλλαγµένων
(34%) και τέλος οι αγρότες (13%).
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4.1.3. Νότια Αφρική
Η Νότια Αφρική είναι άλλο ένα εύστοχο παράδειγµα για το ρόλο που
διαδραµατίζουν τα διάφορα σωµατεία. Για το µεταλλαγµένο βαµβάκι, αρκετές
µελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν θετικές οικονοµικές συνέπειες για γεωργούς µε
µικρότερες σε έκταση καλλιέργειες όπου ένας τοπικός συνεταιρισµός παρείχε
τον σπόρο µε πίστωση, καθώς και µε τεχνικές συµβουλές. Τα οφέλη,
µοιράστηκαν ευρέως σε όλο τον αγροτικό τοµέα της χώρας. Η χρήση
ζιζανιοκτόνων µειώθηκε σηµαντικά σηµειώνοντας έτσι περιβαλλοντικά οφέλη
καθώς και οφέλη στην υγεία των καλλιεργητών. Το πρόγραµµα όµως αυτό
από το συνεταιρισµό δεν

κράτησε πολύ. Η πίστωση που έδινε ο

συνεταιρισµός αφορούσε µόνο µία συγκεκριµένη ποικιλία µεταλλαγµένου
βαµβακιού και έτσι εξασφάλιζε ένα υψηλό ποσοστό αποκατάστασης χρέους.
Όταν λοιπόν εµφανίστηκε µία νέα ποικιλία ο ουνιταρισµούς δεν προσέφερε τις
ευκολίες αυτές και για τον καινούριο σπόρο, και έτσι η παραγωγή βαµβακιού
στην περιοχή µειώθηκε δραστικά.

4.1.4 Μεξικό
Η περίπτωση του Μεξικού µας παρέχει ένα καθαρό παράδειγµα της
σηµαντικότητας

της

εισαγωγής

αποτελεσµατικών

καινοτοµιών.

Το

µεταλλαγµένο καλαµπόκι που καλλιεργήθηκε στο Μεξικό ενσωµατώνει ένα
γονίδιο από βακτήριο το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να εκρίγνει συνεχώς
µία τοξίνη που σκοτώνει τα ζιζάνια που το απειλούν. Οι µη γενετικά
τροποποιηµένες ποικιλίες χρειάζονται συνεχείς ψεκασµούς µε τα συµβατικά
ζιζανιοκτόνα, µε αποτέλεσµα η τελική τιµή τους να είναι υψηλότερη από αυτήν
της γενετικά τροποποιηµένης ποικιλίας. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι αγρότες
κέρδισαν το 83% της συνολικής οικονοµικής αξίας (κατά µέσο όρο) που
δηµιουργήθηκε από την καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής για τα δύο έτη που
µελετήθηκαν.
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4.1.5.Ινδία
Παρά την ραγδαία εξάπλωση του µεταλλαγµένου βαµβακιού στην Ινδία, οι
οικονοµικές συνέπειες αµφισβητούνται πολύ σθεναρά από κάποιους κριτικούς
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι συµβατικές ποικιλίες είναι καλύτερες από κάθε
άποψη. Οι πρώτες οικονοµικές µελέτες που είχαν γίνει στη Ινδία στηρίζονταν
σε στοιχεία από δοκιµαστικά τεστ που πραγµατοποιήθηκαν στο περιβάλλον,
αλλά σε περιορισµένες εκτάσεις. Όµως τα αποτελέσµατα αυτά απέκλιναν
πολύ τελικά από την έκβαση των καλλιεργειών αυτών σε µεγάλες αγροτικές
εκτάσεις µε σκοπό την εµπορία των προϊόντων. Οι µελέτες αυτές έδειξαν
πιθανή αύξηση παραγωγής κατά 80% µε τους νέους σπόρους. Οι
µεταγενέστερες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν µε στοιχεία από τις
καλλιεργούµενες εκτάσεις, έδειξαν ότι η αύξηση της παραγωγής δεν ήταν
αυτού του επιπέδου, αλλά και πάλι ήταν σηµαντική ακόµα και για ανεπίσηµες
ποικιλίες. Μία έρευνα που περιελάµβανε αποτελέσµατα από τέσσερα
διαφορετικά κράτη της Ινδίας έδειξε ότι η υιοθέτηση του µεταλλαγµένου
βαµβακιού σε εθνικό επίπεδο συνολικά είχε αρνητικά αποτελέσµατα. Οι
συγγραφείς αποδίδουν το γεγονός αυτό στην έλλειψη ποικιλιών που να είναι
προσαρµοσµένες για τη συγκεκριµένη περιοχή. Κατά την περίοδο της
έρευνας, οι αρχές βιοπροστασίας της Ινδίας είχαν εγκρίνει µόνο τέσσερις
ποικιλίες µεταλλαγµένου ρυζιού. Μέχρι το 2005 όµως, οι ποικιλίες αυτές
αυξήθηκαν σε είκοσι και η έκταση της χώρας που καλύφθηκε µε
µεταλλαγµένο βαµβάκι τριπλασιάστηκε.

Τα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής συνοψίζονται στα παρακάτω:
 Οι αγρότες στις αναπτυσσόµενες χώρες µπορούν να έχουν κέρδος
από τις γενετικά τροποποιηµένες ποικιλίες αλλά για να συµβεί αυτό
απαιτείται ένα πολύ υψηλό επίπεδο υποστήριξης από αρµόδιες
κρατικές αρχές, ώστε να είναι βέβαιο ότι χρησιµοποιούνται οι
κατάλληλες ποικιλίες και µε τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Αυτό µε τη
σειρά του προϋποθέτει επαρκή κρατική έρευνα και ένα άρτιο και
αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης της διάθεσης των σπόρων.
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 Τα οικονοµικά αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα παραπάνω, λοιπόν
δείχνουν ότι οι αγρότες στις αναπτυσσόµενες χώρες µπορούν να έχουν
κέρδος από τις γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες, αλλά όσον
αφορά τους πολύ φτωχούς αγρότες στις πολύ αδύναµες οικονοµικά
χώρες, όπου η κρατική βοήθεια και στήριξη είναι πολύ αδύναµη τα
αποτελέσµατα των καλλιεργειών είναι αµφιβόλου αποτελέσµατος.
(Raney, 2006:174-178)

4.2. Οικονοµική επίδραση Γ.Τ.Ο στη Νέα Ζηλανδία
Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση ενός case study που αφορά τις οικονοµικές
συνέπειες της καλλιέργειας Γ.Τ.Ο. στη Νέα Ζηλανδία. Το case study αρχικά
αναφέρει αξιολογήσεις εκ µέρος των εισερχόµενων τουριστών καθώς και των
αντιπροσώπων των υπερπόντιων συναλλαγών της χώρας σε θέµατα που
αφορούν την υπάρχουσα περιβαλλοντική εικόνα πριν και µετά την
απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στη χώρα. Η έρευνα αυτή στοχεύει στην πρόβλεψη
των οικονοµικών επιπτώσεων στο εµπόριο και στον τουρισµό µετά την
απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον.
Σύµφωνα λοιπόν µε την άποψη των δύο οµάδων που προαναφέρθηκαν,
δηλαδή

των

εισερχόµενων

τουριστών

και

των

αντιπροσώπων

των

υπερπόντιων συναλλαγών της χώρας, η αντίληψη για την περιβαλλοντική
εικόνα της Νέας Ζηλανδίας πριν την απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. ήταν “επάνω
από τον µέσο όρο ή µεταξύ των καλύτερων”. Τα αποτελέσµατα των ερευνών
έδειξαν ότι η απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. θα προκαλούσε επίδραση στις
προθέσεις των αγορών των ξένων καταναλωτών. Μία σηµαντική οµάδα
καταναλωτών (20% µε 30%) δηλώνει ότι

σε αυτήν την περίπτωση, θα

σταµατούσε τις εισαγωγές τροφίµων από τη Νέα Ζηλανδία. Όσον αφορά τους
τουρίστες, ένα µικρό ποσοστό (5% µε 10%) φαίνεται να επηρεάζεται και να
απορρίπτει τη Νέα Ζηλανδία ως προορισµό διακοπών. Εκτός από αυτές τις
δύο οµάδες υπάρχει και µία Τρίτη οµάδα καταναλωτών που φαίνεται να
επηρεάζεται από τις τιµές των προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, αυτή η οµάδα
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των καταναλωτών, ενώ αρχικά εµφανίζονται απρόθυµοι να αγοράσουν Γ.Τ.
προϊόντα, φαίνεται να αναθεωρούν τις απόψεις τους όταν αυτά τα προϊόντα
τους προσφέρονται σε µία λίγο χαµηλότερη τιµή.
Κατά τη διαδικασία πρόβλεψης των οικονοµικών επιπτώσεων στην οικονοµία
της χώρας, χρησιµοποιήθηκαν δύο οικονοµικά µοντέλα. Το πρώτο ήταν ένα
µοντέλο εµπορίας γεωργικών προϊόντων και το δεύτερο ένα ευρύ οικονοµικό
µοντέλο. Τα πολυάριθµα πειράµατα µε το πρώτο µοντέλο έδειξαν ότι η
αλλαγή που θα προέλθει στην γεωργική βιοµηχανία από την εισαγωγή των
Γ.Τ.Ο. θα είναι σηµαντική. Πιο συγκεκριµένα παρατηρήθηκε ότι οι επιδράσεις
στην παγκόσµια αγορά θα απορρέουν από τη µεριά της ζήτησης προϊόντων
από το εξωτερικό

παρά από τη µεριά της προσφοράς (π.χ. αύξηση της

παραγωγικότητας ή µείωση κόστους παραγωγής).
 Από το γεωργικό µοντέλο, η απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. καταλήγει σε
2,5% αύξηση της παραγωγικότητας, που µε σταθερή τη ζήτηση, οδηγεί
µόνο σε 5.1% αύξηση στις αποδόσεις των παραγωγών στη Νέα
Ζηλανδία. Επιπρόσθετα, µία αλλαγή στη ζήτηση αντανακλά µε 20%
µείωση στις εξαγωγές της χώρας στα γαλακτοκοµικά στο κρέας και στα
φρούτα, και µε αµετάβλητη την παραγωγικότητα, οδηγεί σε 43%
µείωση στα έσοδα των παραγωγών.
 Από το οικονοµικά εκτεινόµενο µοντέλο, οι επιπτώσεις της µεταβολής
της παραγωγικότητας είναι συγκριτικά µεγαλύτερες, αφού η αύξηση της
παραγωγικότητας

οδηγεί

σε

απελευθέρωση

πόρων

για

άλλες

βιοµηχανίες. Το αποτέλεσµα αυτό αποτυπώνεται µε τη βοήθεια αυτού
του

µοντέλου.

Στο

µοντέλο

αυτό

περιλαµβάνεται

επίσης,

το

αποτέλεσµα µίας οµάδας καταναλωτών από το εξωτερικό που είναι πιο
ευαίσθητοι σε σχέση µε την τιµή των προϊόντων έτσι ώστε το
αποτέλεσµα της µείωσης των εξαγωγών στα έσοδα να είναι µικρότερο.
Ως αποτέλεσµα της υποτιθέµενης αρνητικής επίδρασης στη ζήτηση
από την απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στη Νέα Ζηλανδία (όπως δείχνουν
οι έρευνες να µεταβάλλονται οι καταναλωτικές προθέσεις) και
υποθέτοντας

επίσης,

ότι

οι

Γ.Τ.Ο,

δεν

θα

αυξήσουν

την

παραγωγικότητα, το οικονοµικά εκτεινόµενο µοντέλο δείχνει ότι το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µετά από 10 έτη, θα είναι 2.4%
χαµηλότερο απ’ ότι θα ήταν χωρίς την απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. Σε
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αυτήν την περίπτωση, οι αποδόσεις από τις εξαγωγές κρέατος και
γαλακτοκοµικών θα είναι 8.2% µικρότερες απ’ ότι στην περίπτωση που
δεν θα υπήρχαν οι Γ.Τ.Ο. Από την άλλη µεριά µία απελευθέρωση
Γ.Τ.Ο.

η

οποία

υποτίθεται

ότι

οδηγεί

σε

µία

αύξηση

της

παραγωγικότητας στην κτηνοτροφία, και κάνοντας την υπόθεση ότι δεν
δηµιουργεί µεταβολές στη ζήτηση, τα αποτελέσµατα του ΑΕΠ είναι
αύξηση κατά 2.5% σε σχέση µε 10 έτη πριν. Στη περίπτωση αυτή οι
εξαγωγές γαλακτοκοµικών και κρέατος ήταν 8.9% υψηλότερες.
Είναι σαφές ότι, σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση, θα µπορούσε
κανείς να εξειδικεύσει την απελευθέρωση Γ.Τ.Ο. σε µια συγκεκριµένη
αγορά και να εξετάσει το αποτέλεσµα που επέρχεται στη µείωση της
ζήτησης και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Οι επιπτώσεις στο
ΑΕΠ σε 10 έτη θα αναµένονταν όπως και προηγουµένως να είναι
µεταξύ των δύο αυτών ορίων, δηλαδή να µειωθεί µέχρι 2.4% και να
αυξηθεί µέχρι 2.5%.
Πιο συγκεκριµένα, το πείραµα που συνδυάζει παραγωγικότητα και ζήτηση
(µέσα από την έρευνα µε τα ερωτηµατολόγια) είχε ως αποτέλεσµα αύξηση του
ΑΕΠ µετά από 10 έτη σε λιγότερο από 0.1%. Επίσης, εξετάστηκε η
ευαισθησία αυτού του αποτελέσµατος στην ολότητα των απαντήσεων που
αφορούν τη ζήτηση. Το πείραµα µε αντίδραση της ζήτησης για εξαγωγές 50%
είχε ως αποτέλεσµα σε µια µείωση του ΑΕΠ κατά 1.3%.
Παρακάτω περιγράφονται τα αποτελέσµατα ενός µοντέλου που ενσωµατώνει
την αποφυγή εισαγωγής των Γ.Τ.Ο. στην Νέα Ζηλανδία. Όσον αφορά την
παραπάνω υπόθεση:
 Το γεωργικό µοντέλο διαπιστώνει ότι η αυξανόµενη παραγωγικότητα
άλλων χωρών που εισήγαγαν τους Γ.Τ.Ο. στην οικονοµία τους, ασκεί
µικρή

επίδραση

στις

αποδόσεις

των

γεωργών.

Αντίθετα,

το

αποτέλεσµα της επίδρασης µιας ζήτησης που θα εµφανίζει 20%
προτίµηση στα µη γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα, αυξάνει τις
αποδόσεις

των

παραγωγών

της

Νέα

Ζηλανδίας

κατά

33%

περισσότερο από την περίπτωση βάσης.
 Το οικονοµικά εκτεινόµενο µοντέλο έδειξε µία στροφή της ζήτησης, σε
προϊόντα µε ετικέτα προέλευσης της Νέας Ζηλανδίας –γαλακτοκοµικά
και κτηνοτροφικά- καθώς επίσης και σε µία κλίση προς όλα τα φρούτα
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της Νέας Ζηλανδίας και προτίµηση της χώρας ως προορισµό
διακοπών, τα οποία από κοινού οδηγούν σε 7.5% υψηλότερο ΑΕΠ
µετά από µία δεκαετία. Παρ’ όλα αυτά, αν κάποιες ανταγωνιστικές
χώρες όσον αφορά τον εµπόριο υιοθετούσαν τους Γ.Τ.Ο. κάτι το οποίο
θα οδηγούσε σε αύξηση της παραγωγικότητάς τους, το ΑΕΠ της Νέας
Ζηλανδίας τότε, θα ήταν 6.4% λιγότερο απ’ ότι στην υπόθεση βάσης.
Στην περίπτωση αυτή οι αποδόσεις από τις εξαγωγές γαλακτοκοµικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων θα είχαν µειωθεί κατά 40%.

Προσπαθώντας να αποτυπώσουµε τα συµπεράσµατα σχετικά µε τις
οικονοµικές

εκβάσεις

του

πειράµατος,

µπορούµε

να

πούµε

ότι

τα

αποτελέσµατα των µονοµερών επιρροών (είτε ως αποτέλεσµα ζήτησης της
παγκόσµιας αγοράς είτε µεταβολή της παραγωγικότητας) είναι πιθανόν
µεγάλα αλλά οι επιδράσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις επισκιάζουν η µία
την άλλη. Λόγω των αντισταθµιζόµενων επιρροών λοιπόν, η πραγµατική
επίδραση στο ετήσιο ΑΕΠ µέσα σε µια δεκαετία, δεν θα είναι και πολύ µεγάλη
κάτω από οποιοδήποτε από τα σενάρια. Οι επιπτώσεις στην βιοµηχανία και
ειδικότερα στη γεωργία παραµένουν σηµαντικά µεγάλες. Ειδικότερα, η
µετατόπιση της ζήτησης τείνει να έχει αναλογικά µεγαλύτερες επιπτώσεις στις
γεωργικές

αποδόσεις.

Τα

εκτεινόµενο µοντέλο, που

πολυάριθµα

πειράµατα

µε

το

οικονοµικά

συνδυάζει τις πτυχές και των δύο επιρροών

βρήκαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα σε όρους του ΑΕΠ όσον αφορά τα
επόµενα 10 έτη, να κυµαίνονται από 3% υψηλότερο ΑΕΠ ως 3% χαµηλότερο
ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, το αποτέλεσµα της απελευθέρωσης των Γ.Τ.Ο. θα
µπορούσε

να

καταλήξει

θετικό

η

αρνητικό

οικονοµικό

αποτέλεσµα.

FAIRWEATHER & MASLIN,2003)

4.2.1. Κρίσιµοι παράγοντες που καθορίζουν την οικονοµική έκβαση από
την νέα πραγµατικότητα µε τους Γ.Τ.Ο.
Οι

αξιολογήσεις

των

λεπτοµερών

αποτελεσµάτων

των

οικονοµικών

πειραµάτων µας επιτρέπουν να εστιάσουµε σε 4 κρίσιµα στοιχεία που
καθορίζουν την οικονοµική έκβαση.
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1) Το µέγεθος της µεταβολής της ζήτησης για τα αγαθά και τις υπηρεσίες
της Νέας Ζηλανδίας.
Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται στο βαθµό τον οποίο οι αποφάσεις των
αγορών των ξένων καταναλωτών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Νέας
Ζηλανδίας εξουσιάζονται από την επιθυµία τους να αγοράσουν από µία χώρα
στην οποία δεν έχουν απελευθερωθεί Γ.Τ.Ο. Εάν λοιπόν οι απαντήσεις των
ερευνών απεικονίζουν την πραγµατική αγοραστική συµπεριφορά, αυτή η
συµπεριφορά έχει σηµαντικές και ουσιαστικές αρνητικές συνέπειες για τα
συµβατικά προϊόντα εξαγωγών της Νέας Ζηλανδίας και συνεπώς την
ευρύτερη οικονοµία της Νέα Ζηλανδίας. Υπάρχει αβεβαιότητα που συνδέεται
µε την πραγµατική συµπεριφορά που δικαιολογεί τη στενή παρακολούθηση
των καταναλωτικών προτιµήσεων. Η διεθνής έρευνα δείχνει ότι όταν οι
καταναλωτές βρίσκονται αντιµέτωποι µε τις πραγµατικές αποφάσεις αγορών
οι καταναλωτικές αντιδράσεις τους είναι διαφορετικές από τις δηλώσεις
προθέσεων που θα απαντούν σε έρευνες. Πιθανόν σηµαντικό ρόλο όσον
αφορά τις προτιµήσεις των καταναλωτών να διαδραµατίζει η χώρα
προέλευσης των τροφίµων έτσι ώστε να µπορούν οι καταναλωτές να κρίνουν
αν προέρχεται από χώρα που καλλιεργεί Γ.Τ.Ο. ή όχι. Η χώρα προέλευσης
δεν αναγράφεται όµως πάντα στις συσκευασίες, οπότε, λογικό είναι τις
προτιµήσεις των καταναλωτών να επηρεάζει η αναγραφή πάνω στο προϊόν
που πληροφορεί αν το προϊόν είναι γενετικά τροποποιηµένο ή όχι.

2) Η ζήτηση των καταναλωτών από το εξωτερικό όσον αφορά την τιµή
αλλάζει.
Ο παράγοντας αυτός, περιγράφει τον βαθµό στον οποίο οι αποφάσεις των
αγορών των ξένων καταναλωτών για τα αγαθά της Νέας Ζηλανδίας
επηρεάζονται από τις διαφορές των τιµών µεταξύ των διαφόρων χωρών. Αυτή
η αντίδραση την καταναλωτών µπορεί οδηγήσει τη Νέα Ζηλανδία σε µείωση
των πωλήσεων και έτσι θα αναγκαστεί να προβεί σε µείωση των τιµών για να
επανέλθουν οι πωλήσεις τις φυσιολογικές τιµές.
3) Η πρόσβαση των αγαθών της Νέας Ζηλανδίας στην

παγκόσµια

αγορά.
Οι αντιδράσεις των καταναλωτών από την απελευθέρωση των Γ.Τ.Ο. στη Νέα
Ζηλανδία, που περιγράφηκαν παραπάνω, συνδέονται µε τη θεσµική,
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ρυθµιστική και εµπορική πτυχή της πρόσβασης των προϊόντων της Νέας
Ζηλανδίας στις ιδιαίτερες παγκόσµιες αγορές. Σε πολλές αγορές οι ενέργειες
των ρυθµιστών και των µεσαζόντων (χονδρέµποροι, λιανοπωλητές κ.τ.λ.)
µπορούν να αντανακλάσουν, να ενισχύσουν ή να τροποποιήσουν µε κάποιο
τρόπο την καταναλωτική ζήτηση.

4) Οι ευκαιρίες για την αύξηση της παραγωγικότητας.
Αυτός ο παράγοντας περιγράφει τον βαθµό στον οποίο οι απελευθερώσεις
Γ.Τ.Ο. µπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα ή να ανοίξουν νέες
ευκαιρίες στη βιοµηχανία της Νέας Ζηλανδίας. Εάν αυτή η βελτίωση της
παραγωγικότητας, οδηγεί σε µείωση του κόστους παραγωγής και εµφανίζεται
στα ιστορικά συγκρίσιµα ποσοστά, τότε τα κέρδη της οικονοµίας της χώρας
µπορούν να καταγραφούν. Σε αυτήν την περίπτωση εν τούτοις, η δυνατότητα
επίτευξης τέτοιων κερδών έγκειται στην ικανότητα της Νέας Ζηλανδίας να
υπερνικά τα εµπόδια των ποσοστώσεων, και άλλων εµποδίων στην είσοδο
στην παγκόσµια αγορά, ώστε να επιτυγχάνει επέκταση των πωλήσεων της
στις βασικές αγορές. Από αυτήν την πλευρά παραγωγής, υπάρχουν πιθανά
οφέλη, από ένα χαρτοφυλάκιο γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, µε τη
διακύµανση των αποτελεσµάτων στην παραγωγικότητα, την ποιότητα των
τροφίµων, καθώς και το αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Ο βαθµός αβεβαιότητας που περιβάλλει αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι
ιδιαίτερος. Υπό αυτή τη µορφή παραµένει σηµαντικό για τη Νέα Ζηλανδία να
διαχειριστεί τους Γ.Τ.Ο. για την µεγιστοποίηση της ευηµερίας όλων των
κατοίκων της Νέας Ζηλανδίας. Αν σταδιακά µειωθεί αυτή η αβεβαιότητα, θα
είναι µία προϋπόθεση για την προσέγγιση ενός τελικού συµπεράσµατος για
την απόφαση της πολιτικής που θα εφαρµόσει, δηλαδή είτε να απελευθερώσει
τους Γ.Τ.Ο. είτε να λάβει κάποια µέτρα πριν την απελευθέρωση, ώστε να
εισαχθούν στη χώρα.
Το αποτέλεσµα των οικονοµικών πειραµάτων επιβεβαιώνουν ότι η καθιέρωση
της πολιτικής απόφασης για την έγκριση ή αποφυγή εισαγωγής Γ.Τ.Ο. στην
οικονοµία είναι θεµελιώδης για τον καθορισµό του αποτελέσµατος που θα
προκαλέσει στην οικονοµία της χώρας. (FAIRWEATHER & MASLIN, 2003 )
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4.3. Το νοµοθετικό κενό µεταξύ Ευρώπης και Αµερικής
Ένα από τα κύρια ζητήµατα που συνδέονται µε τις οικονοµικές συνέπειες,
είναι οι εµπορικές συναλλαγές των Γ.Τ.Ο. Σύµφωνα µε το case study που
παρουσιάζεται παραπάνω και αφορά τη Νέα Ζηλανδία η επίδραση της
απελευθέρωσης των Γ.Τ.Ο. στη χώρα µπορεί να έχει τέτοιες επιδράσεις στο
εµπόριο ώστε να επηρεάσει το ΑΕΠ. Επιπρόσθετα, τα κέρδη των αγροτών
επηρεάζονται πολύ σε περίπτωση που οι χώρες του εξωτερικού δεν τα
εισάγουν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθεί στο σηµείο αυτό
το νοµοθετικό κενό που υπάρχει µεταξύ Ευρώπης και Αµερικής και οδηγεί σε
διενέξεις µεταξύ τους.
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου στον οποίο και υπάγονται οι
διασυνοριακές µεταφορές των Γ.Τ.Ο. προασπίζει την ελευθερία του εµπορίου.
Η Ευρώπη όµως, ενώ ανήκει στον ΠΟΕ, ταυτόχρονα έχει υπογράψει και το
Πρωτόκολλο

της

Καρθαγένης

που

έχει

στόχο

την

προστασία

του

περιβάλλοντας και της υγείας. Οι στόχοι των δύο αυτών συµφωνιών έρχονται
σε σύγκρουση, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διενέξεις µεταξύ της Ευρώπης
που έχει υπογράψει και στις δύο και της Αµερικής που ανήκει µόνο στον ΠΟΕ.
Το κανονιστικό πλαίσιο του ΠΟΕ απαρτίζεται από τρεις Συµφωνίες.
 Τη Συµφωνία για τα Προστατευτικά και Φυτοπροστατευτικά Μέτρα
 Τη Συµφωνία για τα Τεχνικά Εµπόδια στο Εµπόριο και
 Τη γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου
Πρόβληµα όµως αποτελεί τι γεγονός ότι καµία από τις παραπάνω συµφωνίες
δεν κάνουν αναφορά στην αρχή της προφύλαξης που η οποία αποτελεί τη
βάση της του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης. Έτσι, η τάση της Ευρώπης να
απορρίπτει τους Γ.Τ.Ο. που παράγονται στην Αµερική, όπου η παραγωγή
τους είναι ελεύθερη σε αντίθεση µε την Ευρώπη που επιτρέπεται η
καλλιέργεια µόνο ορισµένων γενετικά τροποποιηµένων ποικιλιών και όχι σε
όλες τις χώρες, οδήγησε την Αµερική σε προσφυγή ενάντιων της Ευρώπης, η
οποία επικαλείται τους κανόνες του ΠΟΕ. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς του
ΠΟΕ το πρωτόκολλο της Καρθαγένης δεν θα πρέπει να εφαρµοστεί γιατί
σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βιέννης για τους διεθνείς συµφωνίες, όταν ένα
κράτος είναι συµβαλλόµενο σε δύο συµφωνίες και ένα άλλο µόνο σε µία από
τις δύο, τότε εφαρµόζεται η σύµβαση στην οποία είναι και τα δύο κράτη
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συµβαλλόµενα. Αυτό σηµαίνει ότι το διεθνές δίκαιο, εφαρµόζεται όταν υπάρχει
νοµικό κενό και µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις
συµφωνίες του ΠΟΕ. Παρ’ όλα αυτά το ΠΟΕ παραπέµπει στην Αρχή 15 της
διακήρυξης του Ρίο στην οποία έχει υπογράψει και η Αµερική και είναι η αρχή
της προφύλαξης. Μέσω αυτής της παραποµπής θα µπορούσε το εφετειακό
όργανο του ΠΟΕ που είναι υπεύθυνο για τέτοιου είδους ζητήµατα να
ανατρέξει στο διεθνές δίκαιο και εποµένως και στο πρωτόκολλο της
Καρθαγένης ώστε να ισχύσουν διαφορετικοί νόµοι για τους Γ.Τ.Ο. λόγω της
ιδιοµορφίας τους και λόγω των οικολογικών κινδύνων που ενέχουν.
Επιπρόσθετα, κάποιοι από του Γ.Τ.Ο. θα µπορούσαν να θεωρηθούν
παθογόνοι όπως για παράδειγµα το καλαµπόκι-Bt και να εµπίπτουν στην
πρώτη Συµφωνία του κανονιστικού πλαισίου του ΠΟΕ για προστατευτικά και
φυτοπροστατευτικά µέτρα. Σε ότι αφορά τα µέτρα αυτά όµως σύµφωνα µε τον
ΠΟΕ χρειάζεται να υπάρχει επιστηµονική αιτιολόγηση για να ενταχθούν σε
αυτήν την κατηγορία και είναι λογικό οι εταιρείες παραγωγής να υποστηρίζουν
ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την επικινδυνότητα. (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
2006:103-110)
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Β ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά γίνεται η περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου της
συγκεκριµένης µελέτης και στη συνέχεια πραγµατοποιείται η παρουσίαση των
στατιστικών αποτελεσµάτων. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την χρονική
περίοδο Ιουνίου µε Νοεµβρίου του έτους 2007 στην περιφέρεια της
Μακεδονίας. Το δείγµα αποτελείται από άτοµα άνω των 15 ετών και ποικίλου
µορφωτικού επιπέδου.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού, παρουσιάζεται η µέθοδος για τη συλλογή
των δεδοµένων της έρευνας και γίνεται η περιγραφή του δείγµατος. Ακολουθεί
η κατανοµή του δείγµατος ως προς όλες τις µεταβλητές. Ακολούθως,
παρουσιάζοντα οι συσχετίσεις των µεταβλητών, µε βάση τις υποθέσεις. Οι
συσχετίσεις των µεταβλητών φανερώνουν κατά πόσο υπάρχει σχέση
συνάφειας µεταξύ τους. Η ύπαρξη ή µη σχέσης συνάφειας ανάµεσα στις
µεταβλητές µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά ευρήµατα για την έρευνα.
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5.2. Συλλογή δεδοµένων
Σύµφωνα µε τον Claude Javeau ένα ερωτηµατολόγιο µπορεί να συµπληρωθεί
µε τρείς διαφορετικούς τρόπους :
 Με αλληλογραφία, όπου τα ερωτηµατολόγια αποστέλλονται στα
επιλεγµένα άτοµα του δείγµατος µε την παράκληση να επιστραφούν
συµπληρωµένα.
 Με απευθείας συνοµιλία, όπου το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται
µετά από την πρόσωπο µε πρόσωπο συνοµιλία µεταξύ ερευνητή και
ερωτώµενου.
 Με το τηλέφωνο, όπου ο ερευνητής που θα το χρησιµοποιήσει θα
πρέπει να έχει ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο.
(Javeau, 2000:50,51)

Στην έρευνα που ακολουθεί χρησιµοποιήθηκαν και οι τρείς µέθοδοι. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η πρώτη µέθοδος έγινε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ότι το
µεγαλύτερο µέρος των ερωτηµατολογίων συµπληρώθηκαν µε την δεύτερη
µέθοδο, δηλαδή µε απευθείας συνοµιλία.

Οι ερωτήσεις που περιέχει το ερωτηµατολόγιο συλλέχθηκαν από σχετικές
έρευνες που έχουν γίνει από διεθνείς φορείς όπως είναι το ευρωβαρόµετρο
και από πανεπιστηµιακούς φορείς της Αµερικής, διαφοροποιηµένες µε τον
κατάλληλο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της χρονικής
περιόδου και του κοινού στο οποίο απευθύνεται.
Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 5, 10 και 11 του τµήµατος 2 που αφορά
την γενική αντιµετώπιση των καταναλωτών όσον αφορά τους Γ.Τ.Ο.
περιέχονται στην σχετική έρευνα από το ευρωβαρόµετρο που έγινε το 200126
και είναι οι παρακάτω:
26

EUROBAROMETER, 2001:40
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5. Πιστεύετε ότι αυτό το είδος των τροφών θα έπρεπε να υπάρχει στο
εµπόριο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

10. Θα επιθυµούσατε να έχετε καλύτερη πληροφόρηση για τα γενετικά
τροποποιηµένα τρόφιµα πριν τα καταναλώσετε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

11. Πιστεύετε ότι έχετε επαρκή ενηµέρωση για τους κινδύνους που
αφορούν τους Γ.Τ.Ο από τα Μ.Μ.Ε, ή από άλλες πηγές;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.


Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι η ερώτηση 11 που σχετίζεται µε τα
Μ.Μ.Ε.

έχει

τροποποιηθεί

αισθητά.

Η

ερώτηση

που

προτείνει

το

ευρωβαρόµετρο λέει αν θεωρούν οι ερωτώµενοι ότι το θέµα των Γ.Τ.Ο. έχει
διογκωθεί από τα Μ.Μ.Ε. πράγµα που δεν συµβαίνει στην Ελλάδα
τουλάχιστον, καθώς δεν παρέχεται η στοιχειώδης πληροφόρηση από αυτά.
Επίσης όσον αφορά τις υπόλοιπες ερωτήσεις έχει τροποποιηθεί ελαφρώς η
διατύπωση έτσι ώστε να µην καθοδηγεί τον ερωτούµενο, όπως για
παράδειγµα η ερώτηση του ευρωβαροµέτρου που λέει: ∆εν επιθυµώ αυτού
του είδους την τροφή.

Οι ερωτήσεις 12, 13 και 14 του τµήµατος 3 του ερωτηµατολογίου που
αφορούν τη συµπεριφορά των ερωτηθέντων όσον αφορά την κατανάλωση
των Γ.Τ.Ο. και είναι οι παρακάτω,

12. Θα καταναλώνατε γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αν γνωρίζατε ότι
είναι πιο νόστιµα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

13. Θα καταναλώνατε γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αν είναι
σηµαντικά φθηνότερα από τα κανονικά;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.
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14. Θα καταναλώνατε γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αν γνωρίζατε ότι
περιέχουν χαµηλότερα λιπαρά;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.


περιέχονται σε έρευνα του ευρωβαροµέτρου που πραγµατοποιήθηκε το 2003
σε 15 χώρες της Ευρώπης.27 Από το ερωτηµατολόγιο της έρευνας αυτής
παραλήφτηκαν οι τρείς ερωτήσεις που ακολουθούν.
1. Θα καταναλώνατε Γ.Τ. τρόφιµα αν περιείχαν λιγότερα φυτοφάρµακα;
2. Θα καταναλώνατε Γ.Τ. τρόφιµα αν η παραγωγή τους ήταν πιο φιλική µε
το περιβάλλον;
3. Σας ενοχλεί να σας σερβίρουν Γ.Τ τρόφιµα στα εστιατόρια;
Ο λόγος που παραλείφθηκαν οι πρώτες δύο είναι γιατί είναι άτοπες, καθώς
το σύνολο των Γ.Τ.Ο. που καλλιεργούνται είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.
Η τρίτη ερώτηση απορρίφθηκε γιατί στην Ελλάδα απαγορεύεται η καλλιέργεια
Γ.Τ.Ο. καθώς και η πώληση τους προς κατανάλωση από τους ανθρώπους,
εποµένως η ερώτηση αυτή δεν αφορά το δείγµα.

Οι ερωτήσεις 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 και 19 περιέχονται στο παράρτηµα της
παραπάνω έρευνας από το ευρωβαρόµετρο και είναι οι παρακάτω:

7. Γνωρίζετε εάν τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα είναι επικίνδυνα για
την υγεία;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

8. Γνωρίζετε εάν
περιβάλλον;
ΝΑΙ


οι Γ.Τ.Ο. µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο
ΟΧΙ



∆.Ξ./∆.Α.



9.Θα επιθυµούσατε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε δηλαδή να
υπάρχουν στο εµπόριο τρόφιµα γενετικά τροποποιηµένα αλλά και
κανονικά, µε βάση την ανάλογη επισήµανση;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

15. Πιστεύετε ότι τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα µπορούν να
λύσουν το πρόβληµα της πείνας στις χώρες του τρίτου κόσµου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

27

Ευρωβαρόµετρο, 2003:37
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16. Tα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα ωφελούν µόνο τις εταιρίες
παραγωγής και όχι τους καταναλωτές. Συµφωνείτε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

17.
Πιστεύετε
ότι
µακροπρόθεσµα,
η
παραγωγή
γενετικά
τροποποιηµένων τροφίµων από µία χώρα, µπορεί να ωφελήσει τους
αγρότες και γενικότερα την οικονοµία της;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

18. Πιστεύετε ότι τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αποτελούν απειλή
για το µέλλον του πλανήτη και για τις επόµενες γενιές;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

19. Πιστεύετε ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία είναι ικανή να προστατέψει
τους καταναλωτές από τους κινδύνους που συνδέονται µε τα γενετικά
τροποποιηµένα τρόφιµα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

Στην παρούσα έρευνα δεν χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις που στόχευαν να
ανιχνεύσουν την σιγουριά των ερωτηθέντων για τις απαντήσεις που έδιναν και
αυτό γιατί κρίθηκε ότι το στοιχείο αυτό παρ’ όλο που είναι χρήσιµο και για την
παρούσα έρευνα θα αποτυπωθεί δια µέσω της τρίτης εναλλακτικής επιλογής
των ερωτηθέντων που είναι ∆.Ξ./∆.Α. δηλαδή δεν ξέρω/δεν απαντώ.28

Η ερώτηση 6 του τµήµατος 2 του ερωτηµατολογίου που αφορά τη γενική
αντιµετώπιση των καταναλωτών σε σχέση µε τους Γ.Τ.Ο. και είναι η
παρακάτω,

6. Πιστεύετε ότι τα τρόφιµα που είναι γενετικά τροποποιηµένα ή
περιέχουν συστατικά γενετικά τροποποιηµένα θα πρέπει να φέρουν την
ανάλογη σήµανση στη συσκευασία;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

(RONALD & WIMBERLEY & NEAL REYNOLDS, 2003:9)

28

EUROBAROMETER, 2003, annex:5
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περιέχεται σε σχετική έρευνα από πανεπιστηµιακούς φορείς της Αµερικής.
Άλλα

ερωτήµατα

τα

οποία

εµπεριέχονται

στη

έρευνα

αυτή

δεν

συµπεριλήφθησαν γιατί αφορούν τη συσχέτιση του θέµατος αυτού µε κάποια
κοινωνικά προβλήµατα όπως η τροµοκρατία καθώς και µε το εµπόριο, και
συνεπώς κρίθηκαν ακατάλληλες για τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας.
Τέλος, η ερώτηση 20 του τµήµατος 4 του ερωτηµατολογίου που αφορά την
κοινωνική διάσταση του θέµατος και είναι η παρακάτω,
20. Θα θέλατε να συµµετάσχετε σε κινήσεις για την αποτροπή των Γ.Τ.Ο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

προτάθηκε από τον κύριο Κουράκη, καθηγητή γενετικής να συµπεριληφθεί
στην έρευνα καθώς είναι σηµαντικό να διερευνηθεί αν το κοινό θα ήθελε να
συµµετέχει ενεργά σε κάτι που θεωρεί επιβλαβές για τους ανθρώπους και τη
φύση, ή αν ενεργεί παθητικά σε τέτοιες καταστάσεις.

5.3. Το δείγµα

Το δείγµα περιλαµβάνει άτοµα άνω των 15 ετών και µε ποικίλο µορφωτικό
επίπεδο. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, το µέγεθος του δείγµατος ενός
ερωτηµατολογίου µε 20 ερωτήµατα και µε διαβάθµιση πέντε επιπέδων θα
πρέπει να είναι το λιγότερο 120 άτοµα. (ΚΑΤΟΣ, 2004:34) Στην περίπτωση
αυτή το δείγµα αποτελείται από 200 άτοµα. Ο γεωγραφικός χώρος που έγινε
η έρευνα είναι η περιφέρεια της Μακεδονίας τη χρονική περίοδο Ιούνιος µε
Νοέµβριος του έτους 2007. Η έρευνα που πραγµατοποιείται είναι ποιοτική
καθώς οι απαντήσεις δεν είναι αριθµοί αλλά ποιοτικές µεταβλητές
(ΝΑΙ/ΟΧΙ/∆.Ξ.) που υπονοεί µια άµεση σχέση µε την εµπειρία των
ερωτηθέντων όπως την βιώνουν. Επίσης η έρευνα χρησιµοποιεί ως τεχνική
συγκέντρωσης δεδοµένων το ερωτηµατολόγιο και είναι µικρής κλίµακας
καθώς διεξάγεται από µεµονωµένο ερευνητή. (Javeau, 2000:70).
Οι τρόποι που απαντήθηκαν τα ερωτηµατολόγια είναι τρείς:
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•

µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

•

µε απευθείας συνοµιλία και

•

µε το τηλέφωνο.

Ο αριθµός των ατόµων που συµµετείχε την κάθε κατηγορία είναι ο παρακάτω.
Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο συµπληρώθηκαν 30 ερωτηµατολόγια δηλαδή το
15% του δείγµατος. Με το τηλέφωνο συµπληρώθηκαν 40 ερωτηµατολόγια
δηλαδή

το 20% του

δείγµατος. Το υπόλοιπο 65% του δείγµατος

συµπληρώθηκε µε απευθείας συνοµιλία. Η χρήση και των τριών τρόπων
συµπλήρωσης

του

ερωτηµατολογίου

έγινε

λόγω

της

ανάγκης

να

εκπροσωπηθούν στο δείγµα όλες οι ηλικιακές οµάδες. Το είδος της
διεξαγωγής δειγµατοληψίας είναι ο απλός και τυχαίος τρόπος σύµφωνα µε
τον οποίο ο απαιτούµενος αριθµός υποκειµένων που θα αποτελέσουν το
δείγµα, επιλέγεται στην τύχη µέσα από έναν κατάλογο του πληθυσµού.

5.4. Ανάλυση των στοιχείων

Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς τη µεταβλητή φύλο
Παρατηρούµε ότι στη σύνθεση του δείγµατος οι γυναίκες υπερτερούν
ελάχιστα σε σχέση µε τους άνδρες. Σύµφωνα µε τον Javeau η σύνθεση του
δείγµατος θα πρέπει να πλησιάζει τη σύνθεση ολόκληρου του πληθυσµού
(Javeau, 2000:73) και µε δεδοµένο ότι οι απογραφές εµφανίζουν τις γυναίκες
να υπερτερούν ελαφρώς σε σχέση µε του άνδρες, συµπεραίνουµε ότι το
δείγµα είναι καλώς κατανεµηµένο.
Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς τη µεταβλητή φύλο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ποσοστό
Ν
%
96
52
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
104
48
ΑΝ∆ΡΕΣ
Σύνολο
200
100
Πίνακας 2: Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη µεταβλητή «φύλο»
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Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς τη µεταβλητή ηλικία
Στον πίνακα 2 παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος είναι
από 21 έως 45 ετών. Αυτό είναι ένα µειονέκτηµα του δείγµατος, αλλά παρ’
όλα αυτά η οµάδα αυτή των καταναλωτών είναι η πιο σηµαντική για ένα θέµα
όπως οι Γ.Τ.Ο. γατί εµπεριέχει ως µεγαλύτερο ποσοστό τους νέους, που
αφορά περισσότερο το θέµα που διερευνάται επειδή θα επηρεάσει το µέλλον
τους. Επίσης, η έρευνα αυτή αφορά και τους ανθρώπους µέσης ηλικίας,
λιγότερο άµεσα, αλλά οφείλουν να έχουν µεγάλο ενδιαφέρον καθώς
ευθύνονται για το περιβάλλον που θα παραδώσουν στους νεότερους και
επίσης, δεδοµένου ότι είναι λιγότερο από 45, είναι ακόµη σε θέση αν το
επιθυµούν να ενεργοποιηθούν για το καλό του πλανήτη και της νέας γενιάς.
Επίσης, το γεγονός ότι αντιπροσωπεύονται όλες οι ηλικιακές οµάδες είναι
πολύ θετικό.
Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς τη µεταβλητή «ηλικία»
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ποσοστό
Ν
%
19
9.5
15-20
137
68.5
21-45
36
18
46-65
8
4
65+
Σύνολο
200
100
Πίνακας 3:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη µεταβλητή «ηλικία»

Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς τη µεταβλητή επάγγελµα
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή του δείγµατος όσον αφορά
την

επαγγελµατική

κατάσταση.

Πολύ

θετικό

είναι

το

γεγονός

ότι

αντιπροσωπεύονται όλες οµάδες µε ανάλογα ποσοστά µε αυτά του συνολικού
πληθυσµού. Το µεγαλύτερο ποσοστό κατέχει ο ιδιωτικός τοµέας κάτι που
προσοµοιάζει στην συνολική κατανοµή του πληθυσµού.

76

Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς τη µεταβλητή «επάγγελµα»
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ποσοστό
Ν
%
38
19
Φοιτητής
32
16
∆ηµόσιος Υπάλληλος
Υπάλληλος του
65
32.5
Ιδιωτικού Τοµέα
22
11
Ιδιοκτήτης Επιχείρησης
43
21.5
Άλλο
Σύνολο
200
100
Πίνακας 4: Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη µεταβλητή
«επάγγελµα»

Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς τη µεταβλητή µορφωτικό επίπεδο
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή του δείγµατος ως προς τη
µεταβλητή ηλικία. Παρατηρούµε ότι εκπροσωπούνται όλες οι

εργασιακές

οµάδες ακόµα και τα άτοµα µε διδακτορικό παρ’ όλο που µικρό ποσοστό του
γενικού πληθυσµού κατέχει διδακτορικό. Το µεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν οι
απόφοιτοι ΑΕΙ µε 32.5%. Το ποσοστό του δείγµατος που έχει πανεπιστηµιακή
κατάρτιση αποτελεί το 73.5% δηλαδή, είναι πού αυξηµένο πράγµα που δεν
συµβαδίζει απόλυτα µε την κατανοµή του πληθυσµού γενικά. Ως εκ τούτου
πρέπει να λάβουµε υπ’ όψη µας ότι η έρευνα έγινε σε ένα δείγµα πληθυσµού
µε αρκετά υψηλό µορφωτικό επίπεδο.

Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς τη µεταβλητή «µορφωτικό επίπεδο»
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ποσοστό
Ν
%
7
3.5
∆ηµοτικό
8
4
Γυµνάσιο
51
25.5
Λύκειο
26
13
Απόφοιτος ΤΕΙ
65
32.5
Απόφοιτος ΑΕΙ
30
15
Μεταπτυχιακό
6
3
∆ιδακτορικό
7
3.5
Άλλο
Σύνολο
200
100
Πίνακας 5:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη µεταβλητή
«µορφωτικό επίπεδο»
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Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς τη γενική αντιµετώπιση των Γ.Τ.Ο.
Οι ερωτήσεις που αφορούν την γενική αντιµετώπιση των Γ.Τ.Ο. από το
δείγµα, δηλαδή το δεύτερο τµήµα, του ερωτηµατολογίου συµπεριλαµβάνει τις
ερωτήσεις 5 µέχρι 11.
Σύµφωνα µε τον πίνακα 5 σχεδόν τα ¾ του δείγµατος απορρίπτει τους Γ.Τ.Ο.
υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο εµπόριο. Ένα αρκετά
µεγάλο ποσοστό 34.5% εµφανίζεται να µην γνωρίζει αν τα προϊόντα αυτά
είναι επικίνδυνα για την υγεία, που σηµαίνει ότι δεν έχει επαρκή
πληροφόρηση. Επίσης σχεδόν το µισό δείγµα δεν γνωρίζει αν υπάρχουν
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εδώ παρατηρούµε το εξής παράδοξο. Το
ποσοστό που δεν γνωρίζει για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι
µεγαλύτερο από αυτό που δεν γνωρίζει για τις επιπτώσεις στην υγεία, παρ’
όλο που οι έρευνες και τα δεδοµένα δείχνουν ήδη τις επιπτώσεις Γ.Τ.Ο. στο
περιβάλλον ενώ οι επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο. στον άνθρωπο είναι ακόµη και
σήµερα ένα θέµα πολύ αµφιλεγόµενο, ακόµα και στην επιστηµονική
κοινότητα. Αυτό προµηνύει την ελλιπή ή και ανύπαρκτη πληροφόρηση που
έρχονται να επιβεβαιώσουν οι επόµενες ερωτήσεις.
Το 88% του δείγµατος, θα ήθελε να έχει την δυνατότητα επιλογής µεταξύ
γενετικά τροποποιηµένων και συµβατικών προϊόντων, ποσοστό που κανείς
θα περίµενε να είναι πιο υψηλό.
Το 97% του δείγµατος θα ήθελε να έχει καλύτερη πληροφόρηση, που
σηµαίνει ότι δεν θεωρεί την πληροφόρηση που του παρέχεται επαρκή,
πράγµα που επαληθεύεται από την επόµενη ερώτηση αλλά µε µικρότερο
ποσοστό 88.5%. Τη διαφορά των δύο αυτών ποσοστών αποτελεί το µέρος
του δείγµατος που θεωρεί την ενηµέρωση του επαρκή αλλά παρ’ όλα αυτά θα
ήθελε να είναι καλύτερη.
Τέλος η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή το 98% θα ήθελε να αναγράφεται
στη συσκευασία ότι το προϊόν είναι γενετικά τροποποιηµένο ή περιέχει Γ.Τ.Ο.
σαν συστατικό.
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Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 5 του
ερωτηµατολογίου.

5.Πιστεύεται ότι αυτό το είδος των τροφών θα έπρεπε να υπάρχει
στο εµπόριο;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
46
23
ΝΑΙ
144
72
ΟΧΙ
10
5
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 6:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική αντιµετώπιση
των Γ.Τ.Ο.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 6 του
ερωτηµατολογίου.
6. Πιστεύετε ότι τα τρόφιµα που είναι γενετικά τροποποιηµένα ή
περιέχουν συστατικά γενετικά τροποποιηµένα θα πρέπει να φέρουν
την ανάλογη σήµανση στη συσκευασία;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
196
98
ΝΑΙ
2
1
ΟΧΙ
2
1
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 6:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική αντιµετώπιση
των Γ.Τ.Ο.
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Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 7 του
ερωτηµατολογίου.
7. Γνωρίζετε εάν τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα είναι
επικίνδυνα για την υγεία;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
133
66.5
ΝΑΙ
37
18.5
ΟΧΙ
30
15.5
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 8:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική αντιµετώπιση
των Γ.Τ.Ο.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 8 του
ερωτηµατολογίου.
8. Γνωρίζετε εάν οι Γ.Τ.Ο. µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
99
49.5
ΝΑΙ
62
31
ΟΧΙ
39
19.5
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 9 :Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική
αντιµετώπιση των Γ.Τ.Ο.
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Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 9 του
ερωτηµατολογίου.
9.Θα επιθυµούσατε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε δηλαδή να
υπάρχουν στο εµπόριο τρόφιµα γενετικά τροποποιηµένα αλλά και
κανονικά, µε βάση την ανάλογη επισήµανση;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
176
88
ΝΑΙ
23
11.5
ΟΧΙ
1
0.5
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 10:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική
αντιµετώπιση των Γ.Τ.Ο.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 10 του
ερωτηµατολογίου.
10. Θα επιθυµούσατε να έχετε καλύτερη πληροφόρηση για τα
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα πριν τα καταναλώσετε;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
194
97
ΝΑΙ
5
2.5
ΟΧΙ
1
0.5
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 11:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική
αντιµετώπιση των Γ.Τ.Ο.
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Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 11 του
ερωτηµατολογίου.
11. Πιστεύετε ότι έχετε επαρκή ενηµέρωση για τους κινδύνους που
αφορούν τους Γ.Τ.Ο από τα Μ.Μ.Ε, ή από άλλες πηγές;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
14
7
ΝΑΙ
177
88.5
ΟΧΙ
9
4.5
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 12:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική
αντιµετώπιση των Γ.Τ.Ο.

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι παραπάνω πίνακες, δείχνουν τη
γενική απόρριψη των προϊόντων αυτών, την ελλιπή ενηµέρωση του δείγµατος
και την έντονη επιθυµία να αναγράφεται στη συσκευασία αν το προϊόν είναι
Γ.Τ.Ο. ή περιέχει στα συστατικά του Γ.Τ.Ο.

Κατανοµή του ∆είγµατος ως προς την κατανάλωση των Γ.Τ.Ο.
Οι ερωτήσεις 12, 13 και 14 που παρουσιάζονται στους πίνακες 13, 14 και 15
στοχεύουν να διερευνήσουν αν οι καταναλωτές θα µπορούσαν να ενδώσουν
στην κατανάλωση των Γ.Τ.Ο. κάτω από κάποιες συνθήκες όπως είναι η
καλύτερη γεύση, η χαµηλότερη τιµή και τα χαµηλότερα λιπαρά. Το δείγµα
εµφανίζεται και εδώ αρκετά απορριπτικό µε τους Γ.Τ.Ο. καθώς µε ποσοστό
κοντά στο 80% δείχνει να µην δελεάζεται. Τα χαµηλότερα λιπαρά δείχνουν
παρ’ όλα αυτά να παρασύρουν κάποιους καταναλωτές καθώς το ποσοστό
απόρριψης εκεί πέφτει ελαφρώς σε 75.5%. Αξίζει στο σηµείο αυτό να
σηµειωθεί ότι η τιµή φαίνεται να δελεάζει λιγότερο από όλα τους ερωτηθέντες.
Παρ’ όλα αυτά όπως επισηµαινουν και σχετικές έρευνες, οι καταναλωτές
ειδικά σε αυτήν την ερώτηση, είναι πιθανό αλλιώς να ανταποκρίνονται όταν
απαντούν ένα ερωτηµατολόγιο και αλλιώς να συµπεριφέροντε στην
πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε τις έρευνες του ευρωβαρόµετρου παρ’ όλο που
οι καταναλωτές εµφνίζοναν να δελεάζονται λιγότερο από αυτήν την πρόταση,
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σε χώρες που οι Γ.Τ.Ο. πωλούνται ελεύθερα και µε χαµηλή τιµή
παρουσιάζουν ικανοποιητικές πωλήσεις.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 12 του
ερωτηµατολογίου.
12. Θα καταναλώνατε γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αν
γνωρίζατε ότι είναι πιο νόστιµα;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
22
11
ΝΑΙ
259
79.5
ΟΧΙ
19
9.5
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 13:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική
αντιµετώπιση των Γ.Τ.Ο.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 13 του
ερωτηµατολογίου.
13. Θα καταναλώνατε γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αν είναι
σηµαντικά φθηνότερα από τα κανονικά;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
21
10.5
ΝΑΙ
167
83.5
ΟΧΙ
12
6
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 14:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική
αντιµετώπιση των Γ.Τ.Ο.
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Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 14 του
ερωτηµατολογίου.
14. Θα καταναλώνατε γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αν
γνωρίζατε ότι περιέχουν χαµηλότερα λιπαρά;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
31
15.5
ΝΑΙ
151
75.5
ΟΧΙ
18
9
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 15:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς τη γενική
αντιµετώπιση των Γ.Τ.Ο.

Κατανοµή του ∆είγµατος όσον αφορά την κοινωνική διάσταση των
Γ.Τ.Ο.
Τα ερωτήµατα µε την κοινωνική διάσταση του θέµατος που συµπεριλήφθησαν
στο ερωτηµατολόγιο αφορούν την ενδεχόµενη δυνατότητα των Γ.Τ.Ο. να
λύσουν το πρόβληµα της πείνας στον τρίτο κόσµο, που είναι ένα από τα πιο
σηµαντικά ερωτήµατα της έρευνας καθώς η Πράσινη Επανάσταση ξεκίνησε
µε αυτή τη δικαιολογία. Επίσης, το τµήµα αυτό περιλαµβάνει την οικονοµική
διάσταση του θέµατος, την ενδεχόµενη επικινδυνότητα για τις επόµενες γενεές
την

αξιολόγηση

της

νοµοθεσίας

που

οφείλει

να

προστατεύει

τους

καταναλωτές και την πρόθεση του δείγµατος να κινητοποιηθεί για την
αποτροπή των συνεπειών που προµηνύονται.
Η ερώτηση 15 υποβάλλει τους ερωτηθέντες να προβληµατιστούν ή να
ανακαλέσουν τις γνώσεις τους για το αν οι Γ.Τ.Ο. θα µπορούσαν να λύσουν
το πρόβληµα της πείνας στο τρίτο κόσµο. Το δείγµα εµφανίζεται διχασµένο
ανάµεσα στις τρείς επιλογές των απαντήσεων µε ελαφρό προβάδισµα (39%)
του ποσοστού που υποστηρίζει ότι δεν µπορεί να λυθεί το πρόβληµα αυτό µε
αυτόν τον τρόπο. Το αποτέλεσµα αυτό, δείχνει από τη µία µεριά και πάλι την
έλλειψη ενηµέρωσης, αφού το κοινό δεν γνωρίζει αν βοήθησε τις χώρες του
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τρίτου κόσµου τελικά ή όχι και από την άλλη, την επιρροή που άσκησαν στην
κοινή γνώµη οι εκδηλώσεις ενθουσιασµού από τους υπευθύνους στα Μ.Μ.Ε.
για το θετικό αντίκτυπο που θα προκαλούσαν οι Γ.Τ.Ο. στις αναπτυσσόµενες
χώρες όταν ξεκινούσε η Πράσινη Επανάσταση. Αξίζει για το ερώτηµα αυτό να
παρουσιαστεί και το ανάλογο σχεδιάγραµµα που αποτυπώνει πιο εύστοχα το
διχασµό της γνώµης των ερωτηθέντων.

Η πείνα στις χώρες του τρίτου κόσµου θα λυθεί µε τους Γ.Τ.Ο.;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆.Ξ./∆.Α.

Σχήµα 6:Ο διχασµός των απόψεων στην ερώτηση αν οι η πείνα στις χώρες
του τρίτου κόσµου ια λυθεί µε τους Γ.Τ.Ο.
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Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 15 του
ερωτηµατολογίου.
15. Πιστεύετε ότι τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα µπορούν να
λύσουν το πρόβληµα της πείνας στις χώρες του τρίτου κόσµου;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
60
30
ΝΑΙ
78
39
ΟΧΙ
62
31
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 16:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς την κοινωνική
διάσταση των Γ.Τ.Ο.

Στη συνέχεια οι πίνακες 16 και 17 αφορούν τις οικονοµικές συνέπειες των
Γ.Τ.Ο. που σχετίζονται µε τις εταιρείες παραγωγής Γ.Τ.Ο., τους καταναλωτές,
τους αγρότες και της οικονοµία µίας χώρας συνολικά. Σύµφωνα µε τις
απαντήσεις που δόθηκαν, ένα ποσοστό αισθητά µεγαλύτερο από το µισό
δείγµα, (63.5%) θεωρεί ότι οι Γ.Τ.Ο. ωφελούν µόνο τις εταιρείες παραγωγής
και όχι τους καταναλωτές. Στον επόµενο πίνακα περισσότεροι ερωτηθέντες
εµφανίζονται να θεωρούν ότι οι οικονοµικές συνέπειες στον αγροτικό τοµέα
και στη οικονοµία µιας χώρας δεν θετικές, µε ποσοστό 43.5%. Και οι δύο
ερωτήσεις που αφορούν τις οικονοµικές συνέπειες, εµφανίζουν µια µεγάλη
µερίδα των ερωτηθέντων που δεν γνωρίζουν ή είναι αναποφάσιστοι το οποίο
στη δεύτερη ερώτηση, που αφορά τον αγροτικό τοµέα και την οικονοµία
γενικά, είναι µεγαλύτερο. Το γεγονός αυτό µας δείχνει και πάλι την ελλιπή
πληροφόρηση του κοινού.
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Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 16 του
ερωτηµατολογίου.
16. Tα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα ωφελούν µόνο τις εταιρίες
παραγωγής και όχι τους καταναλωτές. Συµφωνείτε;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
127
63.5
ΝΑΙ
37
18.5
ΟΧΙ
36
18
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 17:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς την κοινωνική
διάσταση των Γ.Τ.Ο.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 17 του
ερωτηµατολογίου.

17. Πιστεύετε ότι µακροπρόθεσµα, η παραγωγή γενετικά
τροποποιηµένων τροφίµων από µία χώρα, µπορεί να ωφελήσει τους
αγρότες και γενικότερα την οικονοµία της;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
57
28.5
ΝΑΙ
87
43.5
ΟΧΙ
56
28
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 18:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς την κοινωνική
διάσταση των Γ.Τ.Ο.

Η ερώτηση 18 που εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα αφορά τις συνέπειες
των Γ.Τ.Ο. στις απόµενες γενεές. Εδώ ένα αισθητά µεγαλύτερο από το µισό
του δείγµατος (60.5%) εµφανίζεται να ανησυχεί για το µέλλον του πλανήτη και
για τις επόµενες γενεές ενώ τα άτοµα που θεωρούν ότι δεν προµηνύονται
κίνδυνοι και που δεν γνωρίζουν αποτελούν το 1/5 περίπου του δείγµατος
αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά έρχονται σε συµφωνία µε την ερώτηση 8 που
εµφανίζεται στον αντίστοιχο πίνακα η οποία εµφανίζει το ¼ του δείγµατος να
µην γνωρίζει αν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Από την
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άλλη

µεριά παρατηρείται το παράδοξο, ότι ενώ στην ερώτηση 5 οι

ερωτηθέντες εµφανίζονται πολύ απορριπτικοί (µε ποσοστό 72%) µε αυτού
του είδους τι τροφές, εδώ το ποσοστό που τους θεωρεί επικίνδυνους είναι
µικρότερο, (60.5). Εδώ θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένα µέρος του δείγµατος
τείνει να απορρίπτει τα προϊόντα αυτά ενώ δεν πιστεύει ότι υπάρχουν
αρνητικές επιπτώσεις. Το φαινόµενο αυτό είναι δείχνει την τάση των
ανθρώπων πολλές φορές να απορρίπτουν κάθε τι καινούριο. Αν λάβουµε
υπόψη ότι το δείγµα της έρευνας είναι σχετικά υψηλού µορφωτικού επιπέδου
το παράδοξο αυτό λαµβάνει µεγαλύτερες διαστάσεις.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 18 του
ερωτηµατολογίου.
18. Πιστεύετε ότι τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αποτελούν
απειλή για το µέλλον του πλανήτη και για τις επόµενες γενιές;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
121
60.5
ΝΑΙ
38
19
ΟΧΙ
41
20.5
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 19:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς την κοινωνική
διάσταση των Γ.Τ.Ο.

Η ερώτηση 19 καλεί τους ερωτηθέντες να προβληµατιστούν πάνω σε ένα
ζήτηµα που θα µπορούσε να αφορά πολλούς τοµείς της κοινωνικοοικονοµικής
ζωής των ανθρώπων. Το ζήτηµα αυτό αφορά το αν η υπάρχουσα νοµοθεσία
τους προστατεύει τους πολίτες ή όχι. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, ένα πολύ
µεγάλο µέρος του δείγµατος δεν εµπιστεύεται τις αρχές για την προστασία της
υγείας του, (80%) ενώ ένα και πάλι αρκετά µεγάλο ποσοστό (16%)
εµφανίζεται αναποφάσιστο. Τέλος, το ποσοστό που θεωρεί επαρκή την
προστασία της νοµοθεσίας είναι µόνο 4%. Το αποτέλεσµα της ερώτησης
αυτής δείχνει ίσως, ότι το κοινό πιστεύει πως η νοµοθεσία πολλές φορές
προσαρµόζεται περισσότερο στα οικονοµικά συµφέροντα των εταιρειών ή και
κάποιων χωρών, παρά στα συµφέροντα των καταναλωτών.
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Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 18 του
ερωτηµατολογίου.
19. Πιστεύετε ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία είναι ικανή να
προστατέψει τους καταναλωτές από τους κινδύνους που συνδέονται
µε τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
8
4
ΝΑΙ
160
80
ΟΧΙ
32
16
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 20:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς την κοινωνική
διάσταση των Γ.Τ.Ο.

Η τελευταία ερώτηση, στοχεύει να διερευνήσει κατά πόσο το κοινό είναι
διατεθειµένο να κάνει προσπάθειες προκειµένου να σταµατήσει τις αρνητικές
συνέπειες που ήδη έχουν δηµιουργήσει, αλλά και αυτές που θα εµφανιστούν
στο µέλλον, από την εξάπλωση των Γ.Τ.Ο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ένα
38% του δείγµατος επιθυµεί να συµµετέχει ενεργά για την αποτροπή των
Γ.Τ.Ο., ποσοστό πολύ µικρότερο σε σχέση µε αυτό που θεωρεί ότι υπάρχουν
κίνδυνοι. Το γεγονός αυτό, δείχνει την παθητικότητα του κοινού, και ίσως την
έλλειψη χρόνου. Αν λάβουµε υπόψη ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος
αποτελείται από άτοµα που βρίσκονται στην καταλληλότερη ηλικία για να
ενεργοποιηθούν για αυτό το στόχο, το αποτέλεσµα αυτό λαµβάνει
µεγαλύτερες διαστάσεις.
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Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων για την ερώτηση 20 του
ερωτηµατολογίου.
20. Θα θέλατε να συµµετάσχετε σε κινήσεις για την αποτροπή των
Γ.Τ.Ο;
Συχνότητα
Ποσοστό
Ν
%
76
38
ΝΑΙ
73
36.5
ΟΧΙ
51
25.5
∆.Ξ./∆.Α.
Σύνολο
200
100
Πίνακας 21:Κατανοµή του δείγµατος (Ν=200) ως προς την κοινωνική
διάσταση των Γ.Τ.Ο.

5.4. Στατιστικά Κριτήρια

Το κριτήριο µε βάση το οποίο θα γίνει η στατιστική ανάλυση είναι η µέθοδος
των ελαχίστων τετραγώνων του Pearson.
Το κριτήριο Χ2 λειτουργεί ως εξής. Έστω ότι Α1,….., Αk κατηγορίες και Β1,….
Βm οµάδες. Αν θέλουµε να ελέγξουµε την υπόθεση ότι κάθε κατηγορία
i=1,….,k έχει ίδιο ποσοστό σε όλες τις οµάδες j=1,…..,m, µπορούµε να το
επιτύχουµε µε τη χρήση του κριτηρίου Χ2.
Το Χ2 είναι µία στατιστική συνάρτηση (τιµή) η οποία εξαρτάται από τις
παρατηρήσεις του δείγµατος και µόνο, η οποία µετρά τη διαφορά ανάµεσα σε
αναµενόµενο αριθµό και παρατηρούµενο αριθµό στα κελιά.
Θα

απορρίπτουµε λοιπόν,

κάθε αρχική

µας υπόθεση,

σε

επίπεδο

σηµαντικότητας α (5%) αν η τιµή Χ2 του δείγµατος είναι µεγαλύτερη από το
σηµείο της κατανοµής το οποίο έχει την ιδιότητα η πιθανότητα που µένει από
κει και πάνω να είναι α. Το στατιστικό πακέτο SPSS που χρησιµοποιούµε
υπολογίζει την τιµή Χ2 και την πιθανότητα p της κατανοµής από αυτό το
σηµείο και άνω. Εποµένως θα απορρίπτουµε την αρχική υπόθεση (τη
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συσχέτιση των µεταβλητών) αν

το p>0.05. Άρα αν p<0.05 υπάρχει

συσχέτιση.

5.4.1. Συσχέτιση ανάµεσα στη µεταβλητή φύλο και στην ερώτηση που
διερευνά αν οι ερωτηθέντες θα ήθελαν να υπάρχουν οι Γ.Τ.Ο. στο
εµπόριο.
Έστω, κάνουµε την υπόθεση ότι το φύλο δεν παίζει ρόλο στων τάση των
ερωτηθέντων να απορρίπτουν ή όχι τους Γ.Τ.Ο. Μία µατιά στον πίνακα 28
στο παράρτηµα φανερώνει ότι πράγµατι ένας αισθητά µεγαλύτερος αριθµός
γυναικών δεν θα ήθελε να υπάρχουν οι Γ.Τ.Ο. Σύµφωνα µε αυτά η υπόθεσή
µας δεν επαληθεύτηκε.
Η συσχέτιση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων chi-square του
Pearson εµφάνισε στατιστική σηµαντικότητα p=0.004<0.05 που σηµαίνει ότι οι
µεταβλητές σχετίζονται. Οι βαθµοί ελευθερίας και η τιµή Χ2 εµφανίζονται στον
παρακάτω πίνακα.

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων του Pearson
(PEARSON CHI-SQUARE TEST)

Συσχέτιση της
µεταβλητής φύλο
µε την ερώτηση
αν πρέπει να
υπάρχουν οι
Γ.Τ.Ο.

TIMH X2

Βαθµοί
ελευθερίας

Στατιστική
Σηµαντικότητα

11.141

2

0.004<0.05
*(200)

Σηµείωση: *επίπεδο σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης
Ο αριθµός στην παρένθεση δηλώνει το µέγεθος του δείγµατος (Ν=200)
Πίνακας 22:Συντελεστής συσχετισµού Pearson µεταξύ φύλου και τάσης
απόρριψης των Γ.Τ.Ο.
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5.4.2. Συσχέτιση ανάµεσα στη µεταβλητή φύλο και στην ερώτηση που
διερευνά αν ερωτηθέντες θα κατανάλωναν Γ.Τ.Ο. αν ήταν πιο νόστιµα
Έστω, κάνουµε την υπόθεση ότι το φύλλο παίζει ρόλο στο αν οι ερωτηθέντες
θα κατανάλωναν Γ.Τ.Ο. αν ήταν πιο νόστιµα. Ο πίνακας 29 του
παραρτήµατος µας δείχνει ότι οι άντρες, δείχνουν να υποκύπτουν πιο εύκολα
σε ένα Γ.Τ.Ο. πιο εύγευστο από το αντίστοιχο συµβατικό προϊόν. Αυτό είναι
λογικό καθώς, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα οι γυναίκες απορρίπτουν
σε µεγαλύτερο ποσοστό τους Γ.Τ.Ο.
Πράγµατι, η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων chi-square του Pearson
εµφάνισε στατιστική σηµαντικότητα p=0.024<0.05 που σηµαίνει ότι οι
µεταβλητές σχετίζονται. Οι βαθµοί ελευθερίας και η τιµή Χ2 εµφανίζονται στον
παρακάτω πίνακα.

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων του Pearson
(PEARSON CHI-SQUARE TEST)

Συσχέτιση της
µεταβλητής φύλο
και της ερώτησης
που διερευνά το
επίπεδο
αποδοχής
δεδοµένης της
καλύτερης γεύσης
του Γ.Τ.Ο.

TIMH X2

Βαθµοί
ελευθερίας

Στατιστική
Σηµαντικότητα

7.485

2

0.024<0.05
(200)*

Σηµείωση: *επίπεδο σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης
Ο αριθµός στην παρένθεση δηλώνει το µέγεθος του δείγµατος
Πίνακας 23:Συντελεστής συσχετισµού Pearson µεταξύ φύλου και
επίπεδο αποδοχής δεδοµένης καλύτερης γεύσης.

5.4.3. Συσχέτιση ανάµεσα στη µεταβλητή ηλικία και στην ερώτηση που
διερευνά την τάση απόρριψης ή αποδοχής των Γ.Τ.Ο.
Έστω, κάνουµε την υπόθεση ότι η µεταβλητή ηλικία δεν παίζει ρόλο στο αν οι
καταναλωτές απορρίπτουν τους Γ.Τ.Ο. ή όχι. Σύµφωνα µε τον πίνακα 30 του
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παραρτήµατος παρατηρούµε ότι καθώς ανεβαίνουµε τα κλιµάκια των ηλικιών,
το δείγµα εµφανίζεται να αυξάνει την τάση απόρριψης προς τους Γ.Τ.Ο. Με
άλλα λόγια οι µεγαλύτερες γενιές εµφανίζουν µεγαλύτερη ανησυχία για το
θέµα.

Το

αποτέλεσµα

αυτό,

συµφωνεί

µε

ανάλογη

έρευνα

του

ευρωβαροµέτρου.29 Το αποτέλεσµα αυτό είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε
κοινωνικούς

παράγοντες

που

διαφοροποιούν

τους

νέους

από

τους

µεγαλύτερους. Τέτοιοι προάγοντες µπορεί να είναι η έλλειψη υπευθυνότητας
των νέων και η τάση απόρριψης καινούριων πραγµάτων από την πλευρά των
µεγαλυτέρων. Άρα η υπόθεσή µας δεν επαληθεύεται.
Η συσχέτιση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων chi-square του
Pearson εµφάνισε στατιστική σηµαντικότητα p=0.017<0.05 που σηµαίνει ότι οι
µεταβλητές σχετίζονται µεταξύ τους. Οι βαθµοί ελευθερίας και η τιµή Χ2
εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων του Pearson
(PEARSON CHI-SQUARE TEST)

Συσχέτιση της
µεταβλητής ηλικία
µε την ερώτηση
αν πρέπει να
υπάρχουν οι
Γ.Τ.Ο.

TIMH X2

Βαθµοί
ελευθερίας

Στατιστική
Σηµαντικότητα

15.415

6

0.017<0.005
(200)*

Σηµείωση: *επίπεδο σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης
Ο αριθµός στην παρένθεση δηλώνει το µέγεθος του δείγµατος
Πίνακας 24:Συντελεστής συσχετισµού Pearson µεταξύ ηλικίας και επιπέδου
αποδοχής των Γ.Τ.Ο.

29
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5.4.4. Συσχέτιση ανάµεσα στις ερωτήσεις που διερευνούν την γνώση
του δείγµατος όσον αφορά την επικινδυνότητα και την άποψη των
ερωτηθέντων για την ωφέλεια από τους Γ.Τ.Ο.

Έστω, κάνουµε την υπόθεση, ότι όσοι γνωρίζουν αν οι Γ.Τ.Ο. είναι
επικίνδυνοι για την υγεία ταυτόχρονα πιστεύουν ότι από την παραγωγή και
κατανάλωσή τους, ωφελούνται µόνο οι εταιρείες που παράγουν Γ.Τ.Ο. και όχι
οι καταναλωτές. Βλέποντας τον πίνακα του παραρτήµατος 31 παρατηρούµε
ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρεί ότι έχει επαρκή γνώση για την
επικινδυνότητα των Γ.Τ.Ο. ταυτόχρονα θεωρεί ότι από αυτά ωφελούνται µόνο
οι εταιρείες παραγωγής και όχι οι καταναλωτές. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο
για την έρευνα αφού δείχνει ότι το µέρος την καταναλωτών που θεωρεί πως
γνωρίζει για το θέµα αυτό, όντως είναι κοντά στην αλήθεια, πράγµα που
επιβεβαιώνεται από το θεωρητικό κοµµάτι της έρευνας, που προηγείται.
Πράγµατι, η συσχέτιση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων chi-square
του Pearson εµφάνισε στατιστική σηµαντικότητα p=0.006<0.05 που σηµαίνει
ότι οι µεταβλητές σχετίζονται µεταξύ τους. Οι βαθµοί ελευθερίας και η τιµή Χ2
εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων του Pearson
(PEARSON CHI-SQUARE TEST)

Συσχέτιση των
ερωτήσεων που
αφορούν την
γνώση ή µη της
επικινδυνότητας
και την ωφέλεια
από τους Γ.Τ.Ο.

TIMH X2

Βαθµοί
ελευθερίας

Στατιστική
Σηµαντικότητα

14.285

4

0.006<0.05
(200)*

Σηµείωση: *επίπεδο σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης
Ο αριθµός στην παρένθεση δηλώνει το µέγεθος του δείγµατος
Πίνακας 25:Συντελεστής συσχετισµού Pearson µεταξύ των ερωτήσεων που
διερευνούν την γνώση ή µη της επικινδυνότητας και την ωφέλεια από τους
Γ.Τ.Ο.
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5.4.5. Συσχέτιση ανάµεσα στις ερωτήσεις που στοχεύουν να δελεάσουν
τους καταναλωτές µε καλύτερη γεύση και µε χαµηλότερη τιµή
Έστω κάνουµε την υπόθεση ότι αν κάποιος απαντώντας το ερωτηµατολόγιο
δελεαστεί από την καλύτερη γεύση που προτείνει το ερωτηµατολόγιο ότι έχει
ο Γ.Τ.Ο. σε σχέση µε το αντίστοιχο συµβατικό προϊόν, τότε θα ενδώσει και
στην πρόταση του ερωτηµατολογίου που προτείνει χαµηλότερη τιµή.
Ρίχνοντας µια µατιά στον πίνακα του παραρτήµατος 32 βλέπουµε ότι τα
ποσοστά των ερωτηθέντων που απαντούν ναι και στις δύο και όχι και στις
δύο είναι πολύ κοντά.
Πράγµατι, η συσχέτιση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων chi-square
του Pearson εµφάνισε στατιστική σηµαντικότητα p=0.000<0.05 που σηµαίνει
ότι οι µεταβλητές σχετίζονται µεταξύ τους. Οι βαθµοί ελευθερίας και η τιµή Χ2
εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων του Pearson
(PEARSON CHI-SQUARE TEST)

Συσχέτιση των
ερωτήσεων που
προτείνουν
καλύτερη γεύση
και χαµηλότερη
τιµή

TIMH X2

Βαθµοί
ελευθερίας

Στατιστική
Σηµαντικότητα

139.604

4

0.000<0.05
*(200)

Σηµείωση: *επίπεδο σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης
Ο αριθµός στην παρένθεση δηλώνει το µέγεθος του δείγµατος
Πίνακας 26:Συντελεστής συσχετισµού Pearson µεταξύ των ερωτήσεων που
στοχεύουν να δελεάσουν τους ερωτηθέντες µε καλύτερη γεύση και µε
χαµηλότερη τιµή.
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5.4.6. Συσχέτιση ανάµεσα στις ερωτήσεις που στοχεύουν να δελεάσουν
τους καταναλωτές µε καλύτερη γεύση και µε χαµηλότερα λιπαρά
Έστω κάνουµε την υπόθεση ότι όσοι καταναλωτές ενδίδουν στην πρόταση
του ερωτηµατολογίου που τους προσφέρει ένα µεταλλαγµένο προϊόν µε
καλύτερη γεύση δεν ενδίδουν και σε ένα τέτοιο προϊόν µε χαµηλότερα λιπαρά
από το συµβατικό. Πράγµατι, µελετώντας τον πίνακα 33 του παραρτήµατος
µπορούµε δούµε ότι τα ποσοστά των ατόµων που απάντησαν ναι και στα δύο
είναι πολύ κοντά. Το ίδιο παρατηρούµε και στα ποσοστά που απάντησαν όχι
και ∆.Ξ./∆.Α. Η υπόθεσή µας απορρίπτεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα.
Η συσχέτιση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων chi-square του
Pearson εµφάνισε στατιστική σηµαντικότητα p=0.000<0.05 που σηµαίνει ότι οι
µεταβλητές σχετίζονται µεταξύ τους. Οι βαθµοί ελευθερίας και η τιµή Χ2
εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων του Pearson
(PEARSON CHI-SQUARE TEST)

Συσχέτιση των
µεταβλητών
καλύτερη γεύση
και χαµηλότερα
λιπαρά

TIMH X2

Βαθµοί
ελευθερίας

Στατιστική
Σηµαντικότητα

155.522

4

0.000<0.05
*(200)

Σηµείωση: *επίπεδο σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης
Ο αριθµός στην παρένθεση δηλώνει το µέγεθος του δείγµατος
Πίνακας 27:Συντελεστής συσχετισµού Pearson µεταξύ των ερωτήσεων που
στοχεύουν να δελεάσουν τους ερωτηθέντες µε καλύτερη γεύση και µε
χαµηλότερα λιπαρά.
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5.4.7. Συσχέτιση µεταξύ της µεταβλητής φύλο και λιγότερα λιπαρά

Έστω, κάνουµε την υπόθεση ότι οι γυναίκες, ενδίδουν πιο εύκολα όταν
προσφέρεται σε αυτές ένα προϊόν µε χαµηλά λιπαρά. Παρ’ όλα αυτά τα
αποτελέσµατα της επεξεργασίας των στοιχείων οδήγησαν στο συµπέρασµα
ότι το φύλο δεν συσχετίζεται µε την ερώτηση αυτή. Λαµβάνοντας υπόψη και
τα υπόλοιπα αποτελέσµατα την έρευνας, συµπεραίνουµε ότι τα αποτέλεσµα
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες απορρίπτουν τους Γ.Τ.Ο. µε
µεγαλύτερη ένταση από ότι οι άντρες. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορεί κανείς
να τα δει στον πίνακα 35 του παραρτήµατος. Πιο συγκεκριµένα ο πίνακας 35
δείχνει ότι το p=0.518 >0.05 άρα οι δύο ερωτήσεις δεν συσχετίζονται.

5.4.8. Συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών φύλο και ηλικία µε την
επιθυµία στην συµµετοχή για την αποτροπή των Γ.Τ.Ο.

Έστω, κάνουµε την υπόθεση ότι η επιθυµία των ερωτηθέντων να
συµµετέχουν σε κινήσεις για την αποτροπή των Γ.Τ.Ο. εξαρτάται από τα
δηµογραφικά στοιχεία φύλο και ηλικία. Αυτό θα ήταν λογικό γιατί από τη µία
µεριά, είδαµε ότι οι γυναίκες είναι πιο απορριπτικές µε τα προϊόντα αυτά,
εποµένως λογικό είναι να θέλουν περισσότερο να συµµετέχουν σε τέτοιες
κινήσεις. Από την άλλη είδαµε ότι η ηλικία παίζει ρόλο στην τάση απόρριψης,
άρα θα περίµενε κανείς και εδώ όσο ανεβαίνουµε σε ηλικιακό κλιµάκιο, να
εντείνεται η επιθυµία συµµετοχής σε τέτοιες κινήσεις. Παρ’ όλα αυτά τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι το φύλο και η ηλικία δεν σχετίζονται µε αυτήν την
ερώτηση.
Ο λόγος που οι γυναίκες παρ’ όλο που τα απορρίπτουν περισσότερο δεν
θέλουν να λάβουν µέρος σε τέτοιες κινήσεις, είναι πιθανό να οφείλεται σε ένα
κοινωνικό φαινόµενο, δηλαδή την έλλειψη χρόνου των γυναικών στη
σύγχρονη κοινωνία, όπου πρέπει να αντεπεξέρχονται σε περισσότερες
υποχρεώσεις απ’ ότι οι άντρες, και εποµένως έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο.
Η αιτιολόγηση της µη συσχέτισης της ηλικίας από την άλλη µπορεί να
97

οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτοµα σε µεγαλύτερες ηλικίες, µπορεί να τα
απορρίπτουν άλλα δεν έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση λόγω ηλικίας να
µάχονται για κοινωνικό-οικονοµικά προβλήµατα της εποχής. Επίσης, µπορεί
κι εδώ να ευθύνεται κι πάλι η έλλειψη χρόνου. Τα αποτελέσµατα για τις δύο
παραπάνω υποθέσεις φαίνονται στους πίνακες 36 και 37 του παραρτήµατος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν βιβλιογραφικά, οι
περιβαλλοντικές

και

οικονοµικές

επιπτώσεις

της

καλλιέργειας

και

κατανάλωσης των Γ.Τ.Ο. και να διαπιστωθεί µε πρωτογενή έρευνα αν οι
καταναλωτές επιθυµούν ή όχι τους Γ.Τ.Ο. στη διατροφή τους και αν
γνωρίζουν τις συνέπειες τους, σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Οι
υποθέσεις είναι ότι το φύλο η ηλικία και η εκπαίδευση δεν παίζουν ρόλο στην
αποδοχή ή απόρριψη των Γ.Τ.Ο. , ότι το φύλο παίζει ρόλο στην επιθυµία
ανάληψης ενεργούς δράσης για την αποτροπή των Γ.Τ.Ο. και ότι το φύλο
παίζει ρόλο στην αποδοχή των Γ.Τ.Ο. αν αυτά έχουν καλύτερη γεύση από τα
συµβατικά. Τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής έρευνας έδειξαν ότι οι
επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον είναι µεγάλες και µη αναστρέψιµες
κυρίως λόγω της γενετικής επιµόλυνσης. Η µελέτη

των case study που

αφορά τις οικονοµικές συνέπειες, οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι σε κάποιες
περιπτώσεις οι Γ.Τ.Ο. ωφελούν οικονοµικά τους αγρότες, αναµφίβολα
ωφελούν τις εταιρείες παραγωγής ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχαν ολέθριες
οικονοµικές συνέπειες. Τα αποτελέσµατα που ασκούν στην οικονοµία είναι
από τη µια µεριά θετικά λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και από την
άλλη αρνητικά λόγω της µείωσης της ζήτησης από άλλες χώρες. Άρα το
αποτέλεσµα στο µελλοντικό ΑΕΠ µπορεί να είναι από οριακή αύξηση έως
οριακή µείωσή του. Με λίγα λόγια ασήµαντο για το περιβαλλοντικό κόστος
που προκαλούν.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας µέσω του στατιστικού πακέτου SPSS έδειξαν
µε µεγάλα ποσοστά ότι οι ερωτηθέντες απορρίπτουν τους Γ.Τ.Ο. Έδειξαν
επίσης, ότι το φύλο και η ηλικία παίζουν ρόλο στην αποδοχή ή απόρριψη των
Γ.Τ.Ο. , ενώ η εκπαίδευση δεν παίζει ρόλο. Τα αποτελέσµατα επίσης έδειξαν
ότι το φύλο δεν παίζει ρόλο στη επιθυµία ανάληψης ενεργούς δράσης κατά
των Γ.Τ.Ο. και επίσης παίζει ρόλο στην αποδοχή τους εάν αυτά έχουν
καλύτερη γεύση.
Προτάσεις για περεταίρω έρευνα:
Πολύ σηµαντικό θεωρείται να πραγµατοποιηθεί µία παρόµοια έρευνα µε
µεγαλύτερο δείγµα, σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι µόνο στη Μακεδονία. Η
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έρευνα αυτή θα µπορούσε να εκτείνεται και στα γενετικά τροποποιηµένα ζώα
καθώς αναµένεται να εισέλθουν κι αυτά στην διατροφή µας στο µέλλον καθώς
επίσης σηµαντικό θα ήταν να περιλαµβάνει τη γνώµη των ερωτηθέντων για
τους

Γ.Τ.Ο.

που

απευθύνονται

µόνο

για

ζωοτροφές

και

άρα

τα

καταναλώνουµε έµµεσα. Επίσης, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί
στην Ελλάδα µία έρευνα παρόµοια µε αυτήν της Νέας Ζηλανδίας που
περιγράφεται στο τέταρτο κεφάλαιο ώστε να είναι ξεκάθαρο αν θα ωφελήσει η
εισαγωγή των Γ.Τ.Ο. οικονοµικά την χώρα ή όχι πριν προβούν οι πολιτικοί
στην αποδοχή των Γ.Τ.Ο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το ερωτηµατολόγιο αφορά τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς
(Γ.Τ.Ο.) και ειδικότερα τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα. Οι Γ.Τ.Ο. είναι
οργανισµοί που έχουν υποστεί τροποποίηση στο DNA τους στο εργαστήριο, µε
σκοπό να προσδοθούν σε αυτούς συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.
Τµήµα 1: ∆ηµογραφικά στοιχεία ερωτούµενου:
1 Φύλο: Γυναίκα  Άντρας 
2. Ηλικία:

-20
21-45 
46-65 

65+

3. Επάγγελµα:
Φοιτητής
Υπάλληλος ∆ηµοσίου Τοµέα
Υπάλληλος Ιδιωτικού Τοµέα
Ιδιοκτήτης Ιδιωτικής Επιχείρησης
Άλλο







4. Μορφωτικό Επίπεδο:

∆ηµοτικό

Γυµνάσιο

Λύκειο
Απόφοιτος ΤΕΙ 
Απόφοιτος ΑΕΙ 
Μεταπτυχιακό 

∆ιδακτορικό

Άλλο
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Τµήµα 2 : Το τµήµα αυτό αφορά την γενική αντιµετώπιση των
καταναλωτών σε σχέση µε τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα.

5. Πιστεύετε ότι αυτό το είδος των τροφών θα έπρεπε να υπάρχει στο
εµπόριο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

6. Πιστεύετε ότι τα τρόφιµα που είναι γενετικά τροποποιηµένα ή
περιέχουν συστατικά γενετικά τροποποιηµένα θα πρέπει να φέρουν την
ανάλογη σήµανση στη συσκευασία;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.


7. Γνωρίζετε εάν τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα είναι επικίνδυνα για
την υγεία;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

8. Γνωρίζετε εάν
περιβάλλον;
ΝΑΙ


οι Γ.Τ.Ο. µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο
ΟΧΙ



∆.Ξ./∆.Α.



9.Θα επιθυµούσατε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε δηλαδή να
υπάρχουν στο εµπόριο τρόφιµα γενετικά τροποποιηµένα αλλά και
κανονικά, µε βάση την ανάλογη επισήµανση;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

10. Θα επιθυµούσατε να έχετε καλύτερη πληροφόρηση για τα γενετικά
τροποποιηµένα τρόφιµα πριν τα καταναλώσετε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

11. Πιστεύετε ότι έχετε επαρκή ενηµέρωση για τους κινδύνους που
αφορούν τους Γ.Τ.Ο από τα Μ.Μ.Ε, ή από άλλες πηγές;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.


Τµήµα 3: Το τµήµα αυτό αφορά την συµπεριφορά των ερωτηθέντων
όσον αφορά την κατανάλωση των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων:
12. Θα καταναλώνατε γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αν γνωρίζατε ότι
είναι πιο νόστιµα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

13. Θα καταναλώνατε γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αν είναι
σηµαντικά φθηνότερα από τα κανονικά;
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ΝΑΙ



ΟΧΙ



∆.Ξ./∆.Α.



14. Θα καταναλώνατε γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αν γνωρίζατε ότι
περιέχουν χαµηλότερα λιπαρά;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.


Τµήµα 4: Το τµήµα αυτό αφορά την άποψη την ερωτηθέντων όσον
αφορά την κοινωνική διάσταση των Γ.Τ.Ο.
15. Πιστεύετε ότι τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα µπορούν να
λύσουν το πρόβληµα της πείνας στις χώρες του τρίτου κόσµου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

16. Tα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα ωφελούν µόνο τις εταιρίες
παραγωγής και όχι τους καταναλωτές. Συµφωνείτε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.


17.
Πιστεύετε
ότι
µακροπρόθεσµα,
η
παραγωγή
γενετικά
τροποποιηµένων τροφίµων από µία χώρα, µπορεί να ωφελήσει τους
αγρότες και γενικότερα την οικονοµία της;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

18. Πιστεύετε ότι τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα αποτελούν απειλή
για το µέλλον του πλανήτη και για τις επόµενες γενιές;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.

19. Πιστεύετε ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία είναι ικανή να προστατέψει
τους καταναλωτές από τους κινδύνους που συνδέονται µε τα γενετικά
τροποποιηµένα τρόφιµα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.


20. Θα θέλατε να συµµετάσχετε σε κινήσεις για την αποτροπή των Γ.Τ.Ο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆.Ξ./∆.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακες
(δεν παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5)

Sex

Nai
14
32
46

Female
Male
Total

Exist
Oxi Den Ksero Total
84
6
104
60
4
96
144
10
200

Πίνακας 28:Συσχέτιση των µεταβλητών φύλλο και στην ερώτηση που
διερευνά αν ερωτηθέντες θα ήθελαν να υπάρχουν οι Γ.Τ.Ο. στο εµπόριο.

Sex

Female
Male
Total

Nai
6
16
22

Tasty
Oxi
90
69
159

Den Ksero
8
11
19

Total
104
96
200

Πίνακας 29:Συσχέτιση των µεταβλητών φύλλο και στην ερώτηση που
διερευνά αν ερωτηθέντες θα ήθελαν να κατανάλωναν Γ.Τ.Ο. αν είχαν
καλύτερη γεύση

Age

Total

15-20
21-45
46-65
65+

Nai
6
36
3
1
46

Exist
Oxi
11
97
31
5
144

Den Ksero
2
4
2
2
10

Total
19
137
36
8
200
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Πίνακας 30:Συσχέτιση των µεταβλητών φύλλο και στην ερώτηση που
διερευνά αν ερωτηθέντες θα ήθελαν να υπάρχουν οι Γ.Τ.Ο. στο εµπόριο.

Nai
Unhealthy

Nai
Oxi
Den Ksero

Total

93
21
13
127

ProdBenefit
Oxi
Den Ksero
24
16
8
8
5
12
37
36

Total
133
37
30
200

Πίνακας 31:Συσχέτιση των ερωτήσεων που διερευνούν την άποψη του
κοινού για τα αν οι Γ.Τ.Ο. είναι επικίνδυνοι για την υγεία µε εκείνη που
διερευνά την άποψη του κοινού για την ωφέλεια από τους Γ.Τ.Ο.

Nai
Tasty

Nai
Oxi
Den Ksero

14
5
2
21

Total

Cheaper
Oxi
Den Ksero
8
0
151
3
8
9
167
12

Total
22
159
19
200

Πίνακας 32:Συσχέτιση των ερωτήσεων που θέλουν να διερευνήσουν αν οι
καταναλωτές που ενδίδουν σε Γ.Τ.Ο. µε καλύτερη γεύση θα αγόραζαν Γ.Τ.Ο.
και στην περίπτωση που είναι πιο φτηνά από τα συµβατικά.

Nai
Tasty

Nai
Oxi
Den Ksero

16
14
1
31

Total

LessFat
Oxi
Den Ksero
4
2
142
3
5
13
151
18

Total
22
159
19
200

Πίνακας 33:Συσχέτιση των ερωτήσεων που θέλουν να διερευνήσουν αν οι
καταναλωτές που ενδίδουν σε Γ.Τ.Ο. µε καλύτερη γεύση θα αγόραζαν Γ.Τ.Ο.
και στην περίπτωση που έχουν χαµηλότερα λιπαρά από τα συµβατικά.

Nai
Sex
Total

Female
Male

14
17
31

LessFat
Oxi
Den Ksero
82
8
69
10
151
18

Total
104
96
200

Πίνακας 34:Συσχέτιση της µεταβλητής φύλλο µε την ερώτηση που διερευνά
αν οι ερωτηθέντες θα κατανάλωναν Γ.Τ.Ο. µε χαµηλότερα λιπαρά
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Value
1.314(a)
1.314
.048

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df
2
2
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
.518
.518
.827

200

Πίνακας 35: Ο πίνακας Χ2 για τις µεταβλητές φύλλο και την ερώτηση που
διερευνά αν οι ερωτηθέντες θα κατανάλωναν Γ.Τ.Ο. µε χαµηλότερα λιπαρά

Nai
Age

15-20
21-45
46-65
65+

Total

7
47
19
3
76

Participation
Oxi
Den Ksero
4
8
57
33
8
9
4
1
73
51

Total
19
137
36
8
200

Πίνακας 36:Συσχέτιση της µεταβλητής ηλικία µε την ερώτηση που διερευνά
αν οι ερωτηθέντες θα ήθελαν να πάρουν µέρος σε ενεργό δράση για την
αποτροπή των Γ.Τ.Ο.

Value
9.894(a)
9.941
2.330

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df
6
6
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
.129
.127
.127

200

Πίνακας 37: Ο πίνακας Χ2 για τις µεταβλητές ηλικία και την ερώτηση που
διερευνά αν οι ερωτηθέντες θα ήθελαν να πάρουν µέρος σε ενεργό δράση για
την αποτροπή των Γ.Τ.Ο.

Sex
Total

Female
Male

Participation
Nai
Oxi
Den Ksero
47
31
26
29
42
25
76
73
51

Total
104
96
200
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Πίνακας 38:Συσχέτιση της µεταβλητής φύλλο µε την ερώτηση που διερευνά
αν οι ερωτηθέντες θα ήθελαν να πάρουν µέρος σε ενεργό δράση για την
αποτροπή των Γ.Τ.Ο.
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