
                                                          
 
 

 



 
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το παρόν κόμικ δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία χρήση που μπορεί να 
γίνει από πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 
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Η προβληματική γύρω από τη δημιουργία του κόμικ 
 
Η δημιουργία του συγκεκριμένου κόμικ έχει ως σκοπό να προβληματίσει τους πολίτες της 

ΕΕ γύρω από το ζήτημα των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων (ΓΤΤ) ή όπως έχει 
καθιερωθεί τα Μεταλλαγμένα. 

Τα ΓΤΤ  δημιουργήθηκαν με την ανθρώπινη παρέμβαση και είναι αυτά που παράγονται από 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς με συγκεκριμένες αλλαγές στο γενετικό τους υλικό 
εφαρμόζοντας μεθόδους της γενετικής μηχανικής (Odile, 2007). 

Η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση, με τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (ΓΤΤ), 
μπορεί τελικά να αποβεί καταστροφική. Αν και μπορούν να καταγραφούν σημαντικά οφέλη σε 



οικονομικό (αύξηση της παραγωγής) και κοινωνικό επίπεδο (καταπολέμηση του υποσιτισμού) 
με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, εντούτοις οι κίνδυνοι που απορρέουν είναι 
μεγάλοι και γεννούνται μια σειρά από ηθικά διλήμματα τη στιγμή που η επιφάνεια των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων για τα  ΓΤΤ αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Κυριότεροι 
παραγωγοί τους είναι οι Η.Π.Α, η 

Αργεντινή, ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Κίνα. Στην Ευρώπη το  1999 αναστάλθηκαν οι 
πειραματικές καλλιέργειες και η διάθεση ΓΤΤ στο εμπόριο. Από το 2002, παρατηρήθηκε 
αισθητή αλλαγή στο νομοθετικό 

πλαίσιo. Αναθεωρήθηκαν οι πειραματικές καλλιέργειες, θεσπίστηκαν αυστηροί έλεγχοι και 
η υποχρεωτική αναγραφή της ταυτότητας των ΓΤΤ στις εμπορικές ετικέτες των προϊόντων. Από 
το2004, επιτρέπεται  για πρώτη φορά η εισαγωγή του διαγονιδιακού καλαμποκιού στην Ε.Ε 
(Odile, 2007): 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικότερα όταν πρόκειται για απελευθέρωση γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών η οποία μπορεί να προκαλέσει διατάραξη της ισορροπίας του 
περιβάλλοντος με τη γενετική μόλυνση μέσω της γύρης, εξαιτίας της μεταφοράς γονιδίων και 
σε 

άλλα φυτά που δεν είναι μεταλλαγμένα. Επιπλέον ο έλεγχος της παγκόσμιας αγοράς 
τροφίμων από συγκεκριμένες πολυεθνικές εταιρίες, που θα κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα 
των ΓΤΤ, καθώς και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των πιο αδύναμων χωρών από τις 
ισχυρότερες που κατέχουν τη τεχνογνωσία, θα ενισχύσει τα κοινωνικά προβλήματα σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι διαδικασίες ανάπτυξης τέτοιων τροφίμων πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς και 
διαφανείς κανόνες της επιστημονικής διαδικασίας και οι Ευρωπαίοι πολίτες και όλοι οι πολίτες 



του κόσμου πρέπει να ενημερωθούν σε βάθος γύρω από το ζήτημα αυτό, που μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια.  

Κάθε επίπτωση στο περιβάλλον αλλά και στην παγκόσμια υγεία πρέπει να αναλύεται 
προσεκτικά και όλα τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα και ανοικτά για μελέτη από όλους τους 
πολίτες, οι οποίοι να είναι σε θέση να τα αξιολογήσουν και προπάντων να έχουν τη δυνατότητα 
της επιλογής στη ζωή τους. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα μπορούν και πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο της Αγωγής Υγείας, η οποία σύμφωνα και με τον ορισμό της από το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργών Παιδείας, αποτελεί μια διαδικασία που 
στηρίζεται σε επιστημονικέςαρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης, οι 
οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να 
αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους (Σ.Ε.Ε & 
Υπ.Π., 1988). 

Η  ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, η οποία ορίζει ένα πεδίο ιδεών και εφαρμογών 
που αφορά την ταυτότητα  του ευρωπαίου πολίτη, όπως εξελίσσεται κάτω από τις σύγχρονες 
απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης, πρέπει να συμπεριλάβει και το ζήτημα των ΓΤΤ, που μπορεί 
να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή και το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη. 
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