
− Απέναντι στον οικονοµικό ανταγωνισµό των πολυεθνικών για την 
εµπορευµατοποίηση όλων των κοινωνικών και βιολογικών µορφών 
ζωής, καλούµαστε να αναπτύξουµε τον κοινωνικό ανταγωνισµό από 
την πλευρά των σύγχρονων πληβείων µέσα από την ανάπτυξη 
συνεργατικών και παραγωγικών δοµών που θα επιδιώκουν τον 
αυτοκαθορισµό των κοινωνιών και των παραγωγικών τους 
δραστηριοτήτων και την απεξάρτηση των τοπικών κοινωνικών από τις 
πολυεθνικές. 

Προβάλλουµε τον δικό µας δυναµικό λόγο απέναντι στις επιταγές των 
πολυεθνικών και των µεγάλων αφεντικών του πλανήτη να ελέγχουν 
ολοκληρωτικά την ζωή µας: 
ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 
ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΥΤΕ ΣΤΑ 
∆ΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΑ-ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ «ΤΡΙΤΟΥ» ΚΟΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ, ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ 
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ 
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Ενάντια στην επιβολή των προϊόντων βιοτεχνολογίας των πολυεθνικών 
 
Επικοινωνία: 
Αντιεξουσιαστική Οµάδα Μυτιλήνης: Τ.Θ. 83, Μυτιλήνη 81100           
peirates@riseup.net 
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ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ 
 

Τα µεταλλαγµένα ή γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα είναι αποτέλεσµα 
της βιοτεχνολογίας, µιας νέας τεχνολογίας στην οποία έχουν επενδύσει 
υπερεθνικές επιχειρήσεις µε στόχο τον έλεγχο του γενετικού υλικού, την 
πλήρη εξάρτηση των παραγωγών, τον έλεγχο της παγκόσµιας 
παραγωγής της τροφής και ουσιαστικά της ίδιας της ζωής.   
Γενετικά Τροποποιηµένος Οργανισµός (ΓΤΟ) είναι ένας ζωντανός 
οργανισµός που δηµιουργήθηκε τεχνητά αλλοιώνοντας την γενετική του 
ταυτότητα µε την προσθήκη ή αφαίρεση γονίδιων που προέρχονται από 
άλλους εντελώς διαφορετικούς οργανισµούς. Πετυχαίνουν, υποτίθεται, 
µε αυτό τον τρόπο οργανισµούς που έχουν βελτιωµένες αποδόσεις, 
αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες, προσαρµοστικότητα στο περιβάλλον, 
εµπλουτισµό σε βιταµίνες. Όλοι µας φαίνεται να συµµετέχουµε χωρίς 
την θέληση µας στο µεγαλύτερο πείραµα που έγινε ποτέ στον πλανήτη 
µε ανεξέλεγκτα αποτελέσµατα. Στην διαδικασία τροποποίησης η 
αφαίρεση ενός γονιδίου µπορεί να γίνει µε ακρίβεια δεν ισχύει όµως το 
ίδιο και για την τοποθέτηση του στον οργανισµό που θα το δεχτεί. Οι 
κίνδυνοι ενός τέτοιου είδους εγχειρήµατος είναι ανυπολόγιστοι καθώς η 
συµπεριφορά των γονιδίων και των µηχανισµών ρύθµισης είναι 
απρόβλεπτη. 
Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον εντοπίζονται µέχρι τώρα :  
− Μεταφορά διαγονιδίων µέσω της γύρης µε αποτέλεσµα την αλλοίωση 
της βιοποικιλότητας 

− Επίδραση βιοεντοµοκτόνων σε έντοµα µη στόχους 
− ∆ηµιουργία εντόµων ανθεκτικών στο βιοεντοµοκτόνο 
− Επικράτηση υπερανθεκτικών ζιζανίων που για την αντιµετώπισή τους 
χρειάζεται όλο και πιο ανθεκτικό ζιζανιοκτόνο  

Οι κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών είναι: 
− Αλλεργικές αντιδράσεις 
− Τοξικότητα 
− Αντιθρεπτικές επιδράσεις  
− Μεταφορά γονιδίου κυρίως ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά 



− Οι ΓΤΟ µπορούν ν’ αντέξουν στην δράση των γαστρικών υγρών, να 
περάσουν και να επηρεάσουν κάθε κύτταρο προκαλώντας µη 
αντιστρεπτές µεταλλάξεις στα φυσιολογικά γονίδια οδηγώντας σε νέες 
άγνωστες ασθένειες 

Παρόλο αυτά οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί φτάνουν κάθε µέρα έµµεσα 
στα πιάτα µας. Η καλλιέργεια τους αυξάνεται κάθε χρόνο µε το 95% της 
παραγωγής λαµβάνει χώρα στις Η.Π.Α, Καναδά και Αργεντινή.  Οι 
εταιρείες που πρωταγωνιστούν είναι οι Syngenta, Monsanto, Du Pont, 
Aventis, Dow. .Αυτοί που προκαλούν την πείνα και τον θάνατο 
εκατοντάδων ανθρώπων κάθε µέρα σε διάφορους πολέµους, που έχουν 
παγκοσµιοποιήσει ένα απάνθρωπο σύστηµα διαχείρισης µεταχειρίζονται 
τις ζωές µας σαν εµπορεύµατα. Με υπερβολές όψιµου ανθρωπισµού 
προσπαθούν να µας πείσουν ότι τα µεταλλαγµένα θα λύσουν το 
πρόβληµα της πείνας και της οικολογικής καταστροφής. 

Το 75% των Ευρωπαίων καταναλωτών και το 
95% των Ελλήνων είναι αντίθετοι προς την χρήση 
τους. Και όµως η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε την 
απόφαση εισαγωγής των µεταλλαγµένων 
χρυσώνοντας το χάπι µε την υποχρεωτική τους 
σήµανση. Το επόµενο βήµα θα είναι να επιτραπεί 
και η καλλιέργεια τους. Τα γενετικά µεταλλαγµένα 
προϊόντα δεν είναι πιο γευστικά, πιο θρεπτικά, 
πιο φθηνά ή πιο αποδοτικά από τα φυσικά. 
∆ηµιουργούνται, παράγονται και προωθούνται 
στην αγορά µε µοναδικό κριτήριο το συµφέρον 

των πολυεθνικών των µεταλλαγµένων. Η απελευθέρωση των 
µεταλλαγµένων στο περιβάλλον είναι µια µη αντιστρεπτή διαδικασία: δεν 
υπάρχει τρόπος να τους ‘αποσύρουµε’ όταν διαπιστώσουµε τις όποιες 
αρνητικές επιπτώσεις τους.  

Τα απελευθερωµένα µεταλλαγµένα γονίδια δεν ανακαλούνται και 
δεν αναχαιτίζονται αλλά αναπαράγονται. 
Η συγκέντρωση της παγκόσµιας αγροτικής παραγωγής στα χέρια των 
λίγων πολυεθνικών απειλεί την διατροφική ασφάλεια αλλά και το µέλλον 
της γεωργίας και των αγροτών σε όλο τον κόσµο. Η επιβολή των 
µεταλλαγµένων στην αγροτική παραγωγή και στην βιοµηχανία τροφίµων 
θα αποτελέσει µια σοβαρότατη συνιστώσα ως προς την επίτευξη της 
απόλυτης κυριάρχησης των λιγοστών πολυεθνικών του πλανήτη στο 
σύνολο της κοινωνικής µας ζωής. 

Μια νέα πρακτική –από την πλευρά των πολυεθνικών- αυτή του 
πατενταρίσµατος, διαµορφώνει µια συνολική λογική διαπλοκής της 
επιστήµης µε την εξουσία. Με όρους ‘πνευµατικής ιδιοκτησίας’ 
διασφαλίζεται νοµικά η µονοπωλιακή διακίνηση των συγκεκριµένων 
υβριδίων προς όφελος πάντα των σποροπαραγωγικών πολυεθνικών. 
Πρόκειται για µια διαδικασία που οριοθετεί ένα νέο γεωργικό µοντέλο 
όπου η δυνατότητα παραγωγής έξω από τον εναγκαλισµό των εταιριών 
δεν νοείται πια. Τα δικαιώµατα ‘ ιδιοκτητών’ επεκτείνονται και στο 
αναπαραγωγικό µέρος απαγορεύοντας την φύλαξη σπόρων 
κατοχυρώνουν µονοπωλιακούς προµηθευτές. 
Προτού ακόµα γίνει γεγονός οποιαδήποτε καλλιέργεια µεταλλαγµένων 
πειραµατική ή εκτεταµένη, προτού ακόµη διευρυνθεί η κατανάλωση 
µεταλλαγµένων σκουπιδιών από τα ράφια των σούπερ µάρκετ, προτού 
βολευτούµε στην ιδέα ενός χαµένου πολέµου δίχως να µας περνάει από 
το µυαλό ότι µπορούµε να δώσουµε µάχη, οφείλουµε να συντονίσουµε 
τις δυνάµεις µας για την ανάπτυξη µιας συνολικής αντιθετικής δράσης 
στην ύπαρξη µεταλλαγµένων στην αγροτική παραγωγή και στην 
βιοµηχανία τροφίµων. 

Είµαστε ενάντιοι:  
− Στον περαιτέρω έλεγχο της αγροτικής παραγωγής από τις 
πολυεθνικές σποροπαραγωγής φυτοφαρµάκων, φαρµάκων κτλ, έναν 
έλεγχο πιο ολοκληρωµένο από εκείνον που επιβλήθηκε µε την 
εγκαθίδρυση της λεγόµενης ‘πράσινης επανάστασης’ η οποία διέλυσε 
τα κοινοτικά συστήµατα οικονοµίας και καθυπόταξε τους παραγωγούς 
στους κρατικούς και υπερκρατικούς σχεδιασµούς. 

− Στην χρήση µεταλλαγµένων στην αναπτυσσόµενη βιοµηχανία 
τροφίµων που επίσης ελέγχεται από µια χούφτα πολυεθνικών. 

− Στον περαιτέρω ταξικό διαχωρισµό στο ζήτηµα της διατροφής, όπου οι 
πληβείοι του κόσµου θα τρέφονται µε µεταλλαγµένα σκουπίδια και τα 
ανώτερα στρώµατα µε ακριβοπληρωµένα υγιεινά προϊόντα. 

− Απέναντι στον καπιταλισµό που δεν αρκείται απλά στην αλλοτρίωση 
της ανθρώπινης εργασίας, αλλά προχωράει και στην καθολική άλωση 
της φύσης και της ζωής, ως βιολογικές πραγµατικότητες,  οφείλουµε  
να  αντιτάξουµε   ένα    δυναµικό    κίνηµα     αντίστασης 
αυτόοργανωµενο, διασπαρµένο σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε 
κάθε µικρό επαρχιακό δήµο. 


