


        Η Greenpeace είναι µία διεθνής  µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη 
δράση της αναδεικνύει  τα σηµαντικότερα  περιβαλλοντικά προβλήµατα 
και προωθεί αποτελεσµατικές  λύσεις  για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.    

 
 
 
 
 
 



          Τα µεταλλαγµένα είναι ζωντανοί οργανισµοί, οι οποίοι έχουν δηµιουργηθεί στο εργαστήριο και δεν θα 
µπορούσαν ποτέ να υπάρξουν µε φυσικό τρόπο. 

             Πολλές φορές τα µεταλλαγµένα προϊόντα τρυπώνουν στην διατροφή µας χωρίς να το καταλάβουµε. Οι κύριες 
πηγές της γενετικής ρύπανσης στη φύση και στα τρόφιµα είναι το καλαµπόκι και η σόγια και τα παραγωγά τους. 
Προϊόντα όπως µπισκότα, σοκολάτες, σνακ, πατατάκια, παιδικές τροφές κ.α µπορεί να περιέχουν µεταλλαγµένο 
καλαµπόκι ή σόγια. Το πιο σηµαντικό όµως από όλα αυτά είναι ότι στο πιάτο µας καταφτάνουν µεγάλες 
ποσότητες οργανισµών. Οι ζωοτροφές και οι ιχθυοτροφές αποτελούνται από 80% καλαµπόκι και σόγια. Αυτές οι 
τροφές αποτελούν βασικό µέρος της διατροφής των ζώων εκτροφής. 



          Η Greenpeace  αντεπιτίθεται την απελευθέρωση των µεταλλαγµένων οργανισµών στο 
περιβάλλον. Οι  περιβαλλοντικοί  κίνδυνοι είναι ανυπολόγιστοι και µη αναστρέψιµοι, ενώ η 
απειλή για την βιοποικιλότητα, την οικολογική ισορροπία και τη διατροφική ασφάλεια είναι 
άµεση. 

 
    Κίνδυνοι για την υγεία: 
 
  Αύξηση ανθεκτικότητας  σε αντιβιοτικά  
  Εµφάνιση νέων αλλεργιών 
  Τοξική δράση 
   
 
    Κίνδυνοι για το περιβάλλον: 

  Αλλοίωση βιοποικιλότητας  
  Μεταφορά γονιδίων και γενετική επιµόλυνση σε συµβατικές και βιολογικές καλλιέργειες 
  Αύξηση χρήσης φυτοφαρµάκων 



           Η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία φροντίζει για τη σήµανση των συσκευασµένων προϊόντων  αν αυτά 
προέρχονται ή περιέχουν µεταλλαγµένα. Είναι σηµαντικό, µε βάση τη νοµοθεσία, στη λίστα των 
συστατικών του προϊόντος  θα πρέπει να αναγράφεται  <<περιέχεται ή προέρχεται από γενετικά 
τροποποιηµένους  (ή Γ.Τ.Ο).  

           Όµως κανείς δεν φροντίζει για τη σήµανση στα ζωικά προϊόντα, ακόµα και αν για την 
παραγωγή τους έχουν χρησιµοποιηθεί µεταλλαγµένες ζωοτροφές. Όποτε ο καταναλωτής δεν 
είναι βέβαιος αν αυτά προέρχονται από µεταλλαγµένα ή όχι.  



  Ένα σκληρό αγώνα ενάντια στις πολυεθνικές των µεταλλαγµένων 
  Αγώνα ενάντια στις πολιτικές αποφάσεις που προωθούν  
  Αγώνα για να γνωρίζουµε όλοι τι τρώµε  
  Αγώνα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη 
  Αγώνα για την ασφάλεια της γεωργίας και των τροφίµων  
  Εκστρατείες ενηµέρωσης των καταναλωτών για τα µεταλλαγµένα 



            Η Greenpeace στηρίζει τη βιώσιµη γεωργία, ως τη µόνη λύση που διασφαλίζει καθαρή τροφή 
και καλλιέργειες, προστατεύει το έδαφος το νερό και το κλίµα, σέβεται τη βιοποικιλότητα και δεν 
επιµολύνει το περιβάλλον µε χηµικά και µεταλλαγµένα. 

 
            Την τελευταία δεκαετίας ο αγροτικός τοµέας έχει έρθει σε µια ιδιαίτερα δυσµενή θέση 
διεθνώς. Σε αυτό έχουν συµβάλει σηµαντικά τα συνεχή διατροφικά σκάνδαλα, τα οποία έχουν 
κάµψει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Η Greenpeace επιδιώκει την ύπαρξη σήµανσης στα 
τρόφιµα και τις ζωοτροφές ώστε να µπορούν οι καταναλωτές να αποφεύγουν τα µεταλλαγµένα. 



             Ο πρώτος Οδηγός Καταναλωτών της GREENPEACE για τα µεταλλαγµένα στα τρόφιµα 
δηµοσιεύτηκε  το 2001. οι εταιρίες τροφίµων της ελληνικής αγοράς ήδη από την πρώτη έκδοση 
ισχυριζόντουσαν ότι δε χρησιµοποιούν µεταλλαγµένα στην παραγωγή των προϊόντων τους. 

             Από τότε και µέχρι σήµερα ο Οδηγός Καταναλωτών επικεντρώθηκε στα ζωικά προϊόντα. 
Τώρα πλέον, έπειτα από χρόνια πίεσης ακόµα και από τη µεριά των καταναλωτών, πολλές 
εταιρίες παραγωγής ζωικών προϊόντων αποχώρησαν και µπορούν να εγγυηθούν πως δεν 
χρησιµοποιούν µεταλλαγµένα στη διατροφή των ζώων. Η προσπάθεια και η πίεση της 
Greenpeace θα συνεχιστεί µέχρι να καθαριστεί το σύνολο των ζωοτροφών από µεταλλαγµένα. 
Τέλος, σκοπός είναι στα ζωικά προϊόντα να υπάρξει σήµανση. 



1.  Πριν αγοράσετε διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα και βεβαιωθείτε πως δεν 
περιέχει γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα. 

2.  Αν σε κάποιο συσκευασµένο προϊόν αναγράφεται η ένδειξη <<περιέχει ή 
προέρχεται από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (ή Γ.Τ.Ο)>> 

3.  Συµβουλευτείτε τον οδηγό καταναλωτών πριν αγοράσετε ζωικά προϊόντα 



Ονόµατα: 
Αλιφραγκή Χριστιάνα 
Κακούρα Δανάη 
Καλαντζή Αθηνά  
Καλαφατά Παρασκεύη 
Καλογεροπούλου Νεφέλη  
 
ΠΗΓΕΣ: 
http://www.greenpeace.org/greece/el/ 
 
 
 

http://
www.youtube.com/
watch?v=qTjcISHYf1Q  


