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Οργανισμών (ΓΤΟ) από έκθεση του Ιδρύματος
Ευγενίδου
Σαφές προμοτάρισμα των μεταλλαγμένων στην Ελλάδα συνιστά η
μόνιμη έκθεση βιοτεχνολογίας που λειτουργεί στο Ίδρυμα
Ευγενίδου και έχει ως αποδέκτες, νέους και σχολεία που
επισκέπτονται το Ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, στην υποενότητα της έκθεσης1με τίτλο «Η
τροποποιημένη φύση», η οποία περιλαμβάνει 21 εκθέματα και
δραστηριότητες, προσκαλείται καθημερινά το πιο εύπλαστο
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, η μαθητική νεολαία, σε μια
«ευχάριστη» (όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα
του Ιδρύματος) γνωριμία με «ασυνήθιστους κήπους» γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών.
Οι μαθητές επιδίδονται επίσης στη διεξαγωγή
πειραμάτων γενετικής τροποποίησης προϊόντων, καθώς και στην
παρακολούθηση εκπαιδευτικών βιντεο-προβολών (όπου η
υβριδοποίηση, η γενετική μηχανική και η καλλιέργεια in vitro
παρουσιάζονται ως τρόποι βελτίωσης των φυτικών καλλιεργειών)
και στο τέλος καλούνται να δώσουν τις «σωστές» απαντήσεις.
Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας αποδοκίμασε ευθύς εξαρχής τη συγκεκριμένη έκθεση με

επιστολή που απέστειλε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, η οποία
εντάσσεται σαφώς στο πλαίσιο μίας οργανωμένης στρατηγικής
προώθησης των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντωνστην Ελλάδα από
πολυεθνικές που στόχο έχουν να γίνουν οι κυρίαρχοι του
παγκόσμιου διατροφικού μονοπωλίου.
Στην ίδια λογική εντάσσονται τα σεμινάρια που
λαμβάνουν χώρα σχεδόν κάθε μήνα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας
για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να κάμψουν τις
αντιστάσεις των αγροτών (προλειαίνοντας το έδαφος για την
εισαγωγή μεταλλαγμένων στη χώρα μας), αλλά και οι πιέσεις που
ασκούν στην Ελλάδα οι ΗΠΑ σε διπλωματικό επίπεδο για την
νομιμοποίηση της εισαγωγής και καλλιέργειας γενετικά
μεταλλαγμένων σπόρων.Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις 2 του
πρώην αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος, κ. Θεόδωρου
Κολιοπάνου «Οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι απίστευτες…. Η
πρώτη επίσκεψη που δέχεται κάθε νέος υπουργός είναι από τον
πρεσβευτή των ΗΠΑ, ο οποίος ζητάει την είσοδο των ΓΤΟ στην
Ελλάδα».
Απέναντι σε αυτή την κατακριτέα πρακτική, τόσο το
Αρχιπέλαγος (μέλος της ομάδας εργασίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης για την προστασία των τοπικών ποικιλιών
που κινδυνεύουν από άμεση εξαφάνιση) όσο και αρκετοί φορείς
στη χώρα μας καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια να ενημερώσουν τον
κόσμο και να οξύνουν την κριτική σκέψη των αγροτών.
Ωστόσο, γεγονότα όπως η συγκεκριμένη έκθεση που
φιλοξενεί το Ίδρυμα Ευγενίδου, δημιουργούν συναισθήματα
έκπληξης και αγανάκτησης, καθώς είναι τουλάχιστον σοκαριστικό
να διαποτίζεται η μαθητική νεολαία, που δεν διαθέτει ακόμα την
απαραίτητη κριτική σκέψη, με την παραφύση φιλοσοφία εταιρικών
αντιλήψεων οι οποίες πατεντάρουν και κερδοσκοπούν εις βάρος
της φύσης με ανήθικες μεθόδους.

αφήνει

H κατάσταση στην Ελλάδα όπως έχει διαμορφωθεί δεν
κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σε λίγες μόνο

δεκαετίες οι ποικιλίες σιταριού έχουν εξαφανισθεί στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, ενώ πρόσφατες μελέτες έχουν
δείξει ότι μόνο το 2-3% των ποικιλιών λαχανικών που υπήρχαν
πριν 50 χρόνια στην Ελλάδα έχει διασωθεί υπό καλλιέργεια μέχρι
τις μέρες μας. Ταυτόχρονα, δεκάδες μελέτες καταδεικνύουν τις
βλαβερές επιπτώσεις που προκαλούν οι ΓΤΟ στη γεωργική παραγωγή
καθώς και τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν για τη
δημόσια υγεία.
Το Αρχιπέλαγος, μέσω της Κιβωτού – Τράπεζας Σπόρων
Αιγαίου που έχει δημιουργήσει, δίνει καθημερινή μάχη για τη
συγκέντρωση και μακροχρόνια φύλαξη των ελάχιστων ελληνικών
ποικιλιών σπόρων που έχουν απομείνει μέχρι σήμερα, καθώς και
τον πολλαπλασιασμό και τη διάδοση της ασφαλούς καλλιέργειας
των τοπικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών, περιορίζοντας τον
κίνδυνο επιμόλυνσης από τα γενετικά τροποποιημένα φυτά.
Στο ίδιο μήκος κύματος πολλά δίκτυα πολιτών,
οργανισμοί, μη κυβερνητικοί φορείς (Αιγίλοπας, Πελίτι,
BiotechWatch, Σπόρος, ΒΙΟΖΩ κα) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
έχουν δημιουργήσει ένα δυναμικό δίκτυο ενημέρωσης του κοινού
για την ανάγκη προστασίας του, επί αιώνες προσαρμοσμένου στις
κατά τόπους εδαφοκλιματικές συνθήκες, φυτογενετικού υλικού.
Απέναντι σε αυτήν την ύπουλη και δόλια προπαγάνδα που
έχει ως στόχο να μολύνει αντιλήψεις, να ξεπουλήσει το ελληνικό
φυτογενετικό υλικό και να μας καταστήσει διατροφικά
εξαρτημένους, το Αρχιπέλαγος στέκεται απέναντι.
Καλούμε φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δίκτυα
πολιτών και πολίτες που αντιλαμβάνονται το πρόβλημα να πάρουν
ανοικτά θέση. Να ασκήσουν τις δικές τους πιέσεις προς τη
διοίκηση του ιδρύματος Ευγενίδου για να αποσυρθεί η
συγκεκριμένη έκθεση, η οποία αποτελεί άλλον έναν Δούρειο Ίππο
στη διαδικασία απενοχοποίησης και εισαγωγής των μεταλλαγμένων
στην Ελλάδα.
Η άγνοια είναι επικίνδυνη και η σιωπή συνενοχή.
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www.eugenfound.edu.gr
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http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D02E5DA1431F9
35A35755C0A9609C8B63
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