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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

Η απαρχή της βιολογικής γεωργίας τοποθετείται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα 

και συγκεκριμένα την δεκαετία του 1920 στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. 

Η διάδοση του βιολογικού τρόπου παραγωγής έγινε με πολύ αργό ρυθμό έπειτα από την 

δημιουργία κάποιων κινημάτων, τα οποία αποτέλεσαν το έναυσμα του προβληματισμού για 

τις ήδη υπάρχουσες γεωργικές μεθόδους του ανθρώπου. Από την χρονική αυτή περίοδο και, 

μπορούμε να διακρίνουμε την πορεία της βιολογικής γεωργίας σε τρεις περιόδους. 

Η πρώτη περίοδος καλύπτει το τέλος της δεκαετίας του 1950 μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του 1960. 

Η δεύτερη περίοδος  τοποθετείται χρονικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι 

το τέλος της δεκαετίας του 1980. 

Η τρίτη περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα από την δεκαετία του 1980 έως και 

σήμερα . 

 

 

 

Πρώτη περίοδος 
 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η βιολογική γεωργία βρίσκεται σε εμβρυακό  

επίπεδο λόγω κυρίως του Β’ παγκόσμιου πολέμου που μόλις είχε τελειώσει. Παράλληλα στη 

δυτική Ευρώπη αυξάνονται συνεχώς οι ανησυχίες για την διατήρηση του περιβάλλοντος. Στο 
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χώρο της γεωργίας οι πρώτοι βιοκαλλιεργητές στρέφονται προς την οικειοποίηση και 

ενσωμάτωση στην γεωργία τεχνολογιών που  χρησιμοποιούνται από τις αναπτυσσόμενες 

χώρες και χαρακτηρίζονται για την χρήση χαμηλής ενέργειας και τοπικών πόρων. Επίσης 

δημιουργούνται και κάποιου είδους κανόνες παραγωγής σχετικά με τα λιπάσματα. 

Δεύτερη περίοδος 

 

Κατά την περίοδο αυτή έχει περάσει πια ο ενθουσιασμός της ιδεολογίας και κυριαρχούν 

οι νόμοι της αγοράς και ειδικά ο ανταγωνισμός ο οποίος μάλιστα την διακρίνει. Οι 

βιοκαλλιεργητές πρέπει πλέον να παράγουν, για να πωλούν. Πολλοί από αυτούς 

απογοητευμένοι  εγκαταλείπουν τις προσπάθειες τους. Αυτοί που παραμένουν 

διαφοροποιούνται σε ερασιτέχνες και σοβαρούς βιοκαλλιεργητές. Οι τελευταίοι διακρίνονται 

για τις αξίες τους και την βελτίωση τους στον παραγωγικό  τομέα. Πάντως και οι δυο ομάδες 

είναι εξαρτημένες από τις βιομηχανίες παραγωγής σπόρων και λιπασμάτων. Από την άλλη 

πλευρά υπάρχουν οι καταναλωτές οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι και χαρακτηρίζονται από 

υψηλό εισόδημα, έντονη ευαισθησία και ιδεολογικό υπόβαθρο. 

 

Τρίτη περίοδος 
 

Οι διαμαρτυρίες εναντίον του μοντέλου της άκρατης παραγωγής πληθαίνουν και 

υποστηρίζονται ήπια μοντέλα, με τα οποία παράγονται όσο το δυνατόν πιο υγιεινά προϊόντα 

με την λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στον πλανήτη. Ταυτόχρονα τα ΜΜΕ προβάλουν όλο και 

περισσότερο τη βιολογική γεωργία ως λύση στα αδιέξοδα. Μπροστά σε όλες αυτές τις πιέσεις 

η κοινή  αγροτική πολιτική αναπροσανατολίζει τους στόχους της και στρέφεται πλέον στην 

αειφορική γεωργία. Οι παραγωγοί είναι τώρα επαγγελματίες, λαμβάνουν πρωτοβουλίες και 

δημιουργούν σχέσεις συμβολαίων με τα προϊόντα που είναι υγιεινά και παράγονται με βάση 

κάποιες άξιες. Η βιολογική γεωργία έχει ξεφύγει πια από το στυγνό ιδεολογικό πλαίσιο και 

έχει καταστεί ανταγωνιστικό κομμάτι της αγοράς, είναι πλέον εφαρμόσιμη  παραμένοντας 

πίστη στις αρχές της . 
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Βιολογικές καλλιέργειες στην Ελλάδα 
 

Το 1983 έχουμε το πρώτο παράδειγμα στη περιοχή του Αιγαίου με καλλιέργεια 

κορινθιακής σταφίδας για εξαγωγή στην Ολλανδία. Το παράδειγμα αυτό ακολούθησε το 1985 

η Μάνη με βιολογικό ελαιόλαδο και πάλι για εξαγωγή. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης κυρίως νέων 

γεωπόνων σχετικά με τη βιολογική γεωργία από την τοπική αυτοδιοίκηση, διάφορα 

πανεπιστήμια αλλά και άλλους φορείς. 

 

Η βιολογική γεωργία μπήκε δειλά-δειλά στη ζωή των Ελλήνων αγροτών, όπως κάθε τι 

καινούργιο στη χωρά μας. Όμως στην πορεία των χρόνων αποδείχθηκε μια πολύ έξυπνη και 

προσοδοφόρα εναλλακτική λύση η όποια γνώρισε τεράστια απήχηση στους αγρότες μας στις 

αρχές της νέας χιλιετίας.  

Τα τελευταία χρόνια πολλοί Έλληνες αγρότες έχουν στραφεί στη βιολογική γεωργία. Η 

έκταση που καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες αυτές υπολογίζεται ότι φτάνουν περίπου τα 3 

εκατομμύρια στρέμματα, συμπεριλαμβανόμενων και των βοσκότοπων, ενώ οι βιολογικές 

εκτάσεις στη Βόρεια Ελλάδα φτάνουν τα 700.000 στρέμματα. Ο εγχώριος κλάδος των 

βιολογικών προϊόντων αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το επίπεδο των 

πωλήσεων τους είναι σχετικά χαμηλό. Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς βιολογικών 

προϊόντων, παρουσίασε το 2010 αύξηση της τάξης του 30% (τιμή λιανικής πώλησης) σε 

σχέση με το 2009 (Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 2013).  

Σήμερα, το 2016, η Ελλάδα έχει πολύ δυναμική εσωτερική αγορά βιολογικών 

προϊόντων παρά τον αρχικό εξαγωγικό προσανατολισμό. Αυτή την στιγμή στον ελληνικό 
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χώρο τα βιολογικά προϊόντα διατίθενται σε περισσότερες από 70 αγορές βιολογικών 

προϊόντων στα super-market  και σε εκατοντάδες καταστήματα. Τόσο εξειδικευμένα 

καταστήματα λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων, όσο και σε μια ευρύτερη γκάμα 

καταστημάτων (κάβες ,τοπικά προϊόντα κλπ). 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

Τα βιολογικά προϊόντα οφείλουν την ονομασία τους στη βιολογική μέθοδο με την 

οποία παράγονται. Αυτή η ήπια μέθοδος παραγωγής ορίζει τα βιολογικά προϊόντα να 

προέρχονται από καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς τη χρήση χημικών 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, συνθετικών ορμονών  ούτε χημικών συντηρητικών, 

βελτιωτικών, χρωστικών ουσιών και άλλων πρόσθετων στοιχείων που προστίθενται  στα 

άλλα προϊόντα προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερος όγκος, καλύτερο χρώμα και ταχύτερη 

ωρίμανση. Τα βιολογικά προϊόντα είναι πλουσιότερα σε θρεπτικές ουσίες, ιχνοστοιχεία, 

βιταμίνες κλπ. σε αντίθεση, με τα συμβατικά. 

 

 

 

 

Ο όρος «συμβατικό» δηλώνει τα προϊόντα που δημιουργήθηκαν από την εντατική 

χημική γεωργία. Τα βιολογικά προϊόντα, υπερέχουν έναντι των συμβατικών καθώς οι 

καταναλωτές προσανατολίζονται προς μια πιο υγιεινή διατροφή, προστασία του 
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οργανισμού τους αλλά και ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Οι αυστηρές προδιαγραφές 

κάτω από τις οποίες παράγονται τα βιολογικά συμβάλλουν στην ενίσχυση της θρεπτικής τους 

αξίας, της γεύσης και του χρώματος καθώς και στη μείωση των βλαπτικών ουσιών. Στα 

συμβατικά προστίθενται συντηρητικά τα οποία απουσιάζουν από τα βιολογικά. Σε αυτά 

περιέχονται  περισσότερες φυτικές ίνες. Για να επιτευχθεί η βιολογική γεωργία πρέπει να 

εξασφαλιστεί η ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση και των επιπτώσεων της στο περιβάλλον, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί όσο πιο φυσικά γίνεται. 

Το κύριο ζήτημα της Βιολογικής Καλλιέργειας είναι η αντικατάσταση συνθετικών 

χημικών ουσιών με άλλες που βρίσκονται στη φύση. Αντί συνθετικών φυτοφαρμάκων 

χρησιμοποιούνται οργανικά φυτοφάρμακα όπως για παράδειγμα το Bt, το πύρεθρο και η 

ροτενόνη. Οι βιολογικοί καλλιεργητές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες οργανικές ουσίες 

είναι βιοδιασπώμενες και άρα δεν μένουν στο τελικό προϊόν. Αντίθετα υποστηρίζουν, 

έχοντας στα χέρια τους έρευνες ανεξάρτητων επιστημόνων, ότι πολλά από τα συνθετικά 

χημικά παραμένουν αδιάσπαστα στη τροφική αλυσίδα μέχρι τον τελικό καταναλωτή, που 

είναι ο άνθρωπος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εντομοκτόνου που περνά στην τροφική 

αλυσίδα αποτελεί τo DDΤ. Οι μεγάλες εταιρίες της αγροτικής βιομηχανίας πραγματοποιούν 

δικές τους έρευνες που αποδεικνύουν το αντίθετο. 
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Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για να επιτυγχάνεται αλλά και να αυξάνεται η 

γονιμότητα του εδάφους είναι: 

 η αμειψισπορά 

 η χλωρή λίπανση 

 η εδαφοκάλυψη 

 η συν καλιέργεια 

 

Συνήθως τα βιολογικά προϊόντα δεν μοιάζουν μεταξύ τους σε σχήμα και μέγεθος. Αυτό 

θεωρείται ως μία ακόμη απόδειξη της φυσικότητας τους, με το επιχείρημα ότι δεν 

χρησιμοποιούνται «φάρμακα» για να αυξήσουν το μέγεθός τους. Αντίθετα, τα συσκευασμένα 

βιολογικά προϊόντα έχουν χαρακτηριστική ομοιομορφία.  Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι 

λιγότερο αγνά. Απλώς, επειδή συνήθως τα συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα, επιλέγονται 

και συσκευάζονται μαζί εκείνα που μοιάζουν μεταξύ τους. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
 

Η Βιολογική κτηνοτροφία είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στην φυσική διαβίωση 

των ζώων και χρησιμοποιεί κατά βάση ζωοτροφές που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο, 

καταναλώνοντας τροφές που παρήχθησαν χωρίς χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 

ζιζανιοκτόνα, προσθετικά. Επίσης είναι αντίθετη προς τη γενετική τροποποίηση, προστατεύει 

το περιβάλλον και διακρίνεται για την υγιεινή των προϊόντων που παράγει. 

Στη Βιολογική Κτηνοτροφία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα είδη: 

 Βοοειδή 

 Χοίροι 

 Αιγοπρόβατα 

 Ιπποειδή 

 Πουλερικά 

 Κουνέλια 

 Μέλισσες  
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Τα ζώα με καλή προσαρμοστικότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα, όπως οι εγχώριες 

φυλές συνίστανται στις βιολογικές εκτροφές. Επιτρέπεται, σε μερικές περιπτώσεις, η είσοδος 

ενός ποσοστού θηλυκών ζώων στο βιολογικό κοπάδι που δεν έχουν γεννήσει και που 

προέρχονται από συμβατικές εκτροφές. Ακόμη επιτρέπεται και η είσοδος αρσενικών ζώων 

για αναπαραγωγή. Εννοείται ότι, όταν τα ζώα αυτά εισαχθούν στη βιολογική μονάδα, πρέπει 

να εκτρέφονται σύμφωνα με την βιολογική κτηνοτροφία. 

Οι στόχοι της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι: 

 Η παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για 

τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών 

λιπασμάτων. 

 Η Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα) 

 Η μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή προϊόντων που 

παράγονται από αυτούς. 

 Η προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεση τους σε βλαβερές χημικές 

ουσίες. 

 Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωΐας τους. 
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Οι προδιαγραφές για να χαρακτηριστεί βιολογική η κτηνοτροφία είναι: 

 Τα ζώα πρέπει να προέρχονται από βιολογικές εκτροφές, να τρέφονται με 

προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, που καλό είναι να παράγονται στην ίδια 

κτηνοτροφική μονάδα. Τα νεαρά θηλαστικά βασίζονται στο μητρικό γάλα και 

απαγορεύεται η χρήση κρεατάλευρων, ιχθυάλευρων, φυράματα, γάλα με 

αντιβιοτικά κ.λ.π. 

 Η μονάδα εκτροφής πρέπει να σέβεται τις φυσιολογικές ανάγκες των ζώων. Τα 

αιγοπρόβατα π.χ. πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκοτόπια ,όποτε το επιτρέπει 

ο καιρός, άχυρο ή πριονίδι στους στάβλους, πρόσβαση σε καλής ποιότητας 

νερό. Απαγορεύεται το μόνιμο δέσιμο και κλείσιμο των ζώων σε στάβλους, το 

κόψιμο κεράτων, δοντιών και άλλων μερών του σώματός τους., ο 

εικοσιτετράωρος τεχνητός φωτισμός, η χρήση ηλεκτρικής διέγερσης και 

ηρεμιστικών πριν και κατά τη μεταφορά των ζώων. 

 Αν παρά τα προληπτικά μέτρα κάποιο ζώο αρρωστήσει, η κατάσταση πρέπει να 

αντιμετωπισθεί άμεσα και αν θεωρηθεί αναγκαίο το ζώο πρέπει να απομονωθεί. 

Για την ίαση χρησιμοποιούνται σκευάσματα όπως εκχυλίσματα φυτών, 

ομοιοπαθητικά προϊόντα, ιχνοστοιχεία κλπ. Η χρήση ορμονών απαγορεύεται, 

όπως και η χρήση αντιβιοτικών (προληπτικά).Τα αντιβιοτικά επιτρέπονται μόνο 

σε έκτακτες περιπτώσεις. 
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 Η κοπριά των ζώων πρέπει να σκορπίζεται σε χωράφια και τίθενται 

συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πόση πρέπει να είναι η έκταση διασποράς 

της κοπριάς ανάλογα με το είδος του ζώου. 

 Οι περιοχές που έχουν καεί είναι σε πρόγραμμα αναδάσωσης η πρόκειται για 

γεωργικές εκτάσεις μακροχρόνιας παύσης δεν μπορούν να παράγουν βιολογικά 

προϊόντα. 

Με δεδομένο το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για προϊόντα 

ποιοτικά και ασφαλή, η Βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί μια πηγή οικονομικής ανάπτυξης 

και ειδικά σε κτηνοτροφικές περιοχές, η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής γίνεται μέσα σε 

ένα πλαίσιο σεβασμού προς το περιβάλλον, σύμφωνο με τις αρχές της αειφορίας. 

 

 ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ) ΤΡΟΦΙΜΑ 
 

Είναι τρόφιμα και ζωοτροφές που προέρχονται από φυτά ,στο DNA των οποίων έχουν 

προστεθεί γονίδια που ανήκουν σε άλλα φυτά, ζώα, βακτήρια ή ιούς. Με τη βοήθεια της 

γενετικής μηχανικής, τα επιλεγμένα γονίδια μεταφέρονται από το ένα είδος στο άλλο, ακόμη 

και μεταξύ οργανισμών που δεν συγγενεύουν μεταξύ τους. Πρόκειται δηλαδή για 

διασταυρώσεις που δεν προκύπτουν στη φύση, αλλά καθίστανται εφικτές στο εργαστήριο 

χάρη στην ανθρώπινη παρέμβαση. 

Η ευκαιρία για μετάλλαξη οργανισμών από τον άνθρωπο  δόθηκε μερικές δεκαετίες 

πριν την εφαρμογή της, συγκεκριμένα το 1953, όταν οι Watson και Crick δημοσίευσαν την 

ανακάλυψη της τρισδιάστατης διπλής έλικας που σχηματίζει το DNA. Σε επίπεδο 

καλλιέργειας η αρχή έγινε κατά τα μέσα του '80, στις ΗΠΑ σε σπόρους καπνού και ντομάτας. 



12 
 

 Στην Ευρώπη, η πρώτη γενετικά τροποποιημένη καλλιέργεια ήταν καπνού στη Γαλλία 

το 1994, ενώ στην Αμερική ο Οργανισμός Τροφίμων αναγνώρισε την ασφάλεια των γενετικά 

τροποποιημένων προϊόντων χωρίς να απαιτεί ειδική νομοθεσία. Σήμερα σε όλο τον κόσμο σε 

πολλά φυτά και ζώα οι επιστήμονες αλλάζουν το γενετικό τους υλικό για να πετύχουν 

καλύτερες αποδόσεις. 

 

Τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα εξαπλώνονται όλο και περισσότερο, χωρίς να 

φαίνεται ότι βλάπτουν την υγεία μας. Οι μέθοδοι της γενετικής μηχανικής επιτρέπουν σήμερα 

την τροποποίηση του γενετικού κώδικα ο οποίος βρίσκεται στο DNA των κυττάρων. Οι 

τροποποιήσεις αυτές  επιτυγχάνονται με τη μεταφορά γονιδίων και μπορούν να γίνουν σε 

φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, σε ψάρια και σε βακτηρίδια. 

Οι γενετικοί ανα-συνδυασμοί από διαφορετικούς οργανισμούς, επιτρέπει τη δημιουργία 

νέων γενετικά τροποποιημένων (ΓΤ) οργανισμών. Οι ανασυνδυασμοί αυτοί έχουν οδηγήσει 

στην παραγωγή μιας σειράς από ΓΤ προϊόντα όπως εμβόλια, φάρμακα, τρόφιμα, συστατικά 

τροφίμων και τροφές ζώων. 
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Αρχικά γίνεται η επιλογή των γονιδίων που προσδίδουν ιδιαίτερα και επιθυμητά 

χαρακτηριστικά σε ένα οργανισμό. Η μεταφορά των γονιδίων αυτών μπορεί να γίνει μεταξύ 

οργανισμών που ανήκουν σε διαφορετικά βιολογικά είδη. Για παράδειγμα μπορούν να 

αναγνωρισθούν γονίδια που δίνουν σε ένα συγκεκριμένο είδος ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε 

βλαβερά έντομα και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε ένα άλλο είδος φυτού. Ή ακόμη είναι 

δυνατόν να μεταφερθούν γονίδια που επιτρέπουν σε ένα φυτό να παράγει καρπούς με 

επιλεγμένα θρεπτικά συστατικά. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι, για να γίνει η μεταφορά γονιδίων. 

Η πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική τεχνική χρησιμοποιεί φυσικές ιδιότητες ορισμένων 

βακτηρίων του εδάφους. Οι επιστήμονες εκμεταλλεύθηκαν αυτές τις ιδιότητες των 

αγροβακτηρίων προκειμένου να μεταφέρουν ενδιαφέροντα γονίδια στα φυτά. Η κύρια 

τεχνική είναι αυτή στην οποία ενεργούν ως Δούρειος ίππος. Κατά τη διάρκειά αφαιρείται το 

πλασμίδιο ενός βακτηρίου που διαθέτει ικανότητα διείσδυσης, εισάγεται σε αυτό το 

ενδιαφέρον γονίδιο, το οποίο επιθυμούμε να μεταβιβάσουμε στο φυτό και επανεισάγουμε το 

ανασυνδυασμένο πλασματίδιο στο βακτήριο. 

Η αναγνώριση ιδιαίτερων χρήσιμων χαρακτηριστικών σε διάφορους οργανισμούς είναι 

ο πιο σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας στη διαδικασία της γενετικής τροποποίησης 

των οργανισμών. Σήμερα η διαδικασία αυτή έχει επιταχυνθεί χάρη στις νέες μεθόδους 

μελέτης της αλληλουχίας του DNA και γίνεται σε εκατοντάδες διαφορετικούς οργανισμούς. 
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Πλεονεκτήματα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 
 

Α. Προϊόντα φυτικής προέλευσης: 

 Καλύτερη γεύση και ποιότητα 

 Μείωση χρόνου ωρίμανσης των φυτών ή δέντρων που τα παράγουν 

 Τα ΓΤ φυτά προσφέρουν καλύτερες και μεγαλύτερες σοδειές, αυξημένη 

αντίσταση εναντίον βλαβερών οργανισμών και ασθενειών, χρειάζονται λιγότερα 

εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα 

 Αυξημένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά 

 Πιθανότητες για νέα προϊόντα και μεθόδους καλλιέργειας. 

Β. Προϊόντα ζωικής προέλευσης: 

 Περισσότερες θρεπτικές ιδιότητες, αυξημένη αντίσταση των ζώων σε ασθένειες, 

αύξηση της παραγωγικότητας 

 Καλύτερη και περισσότερη παραγωγή κρέατος, αυγών και γάλακτος 

 Βελτίωση της υγείας των ζώων και καλύτερες διαγνωστικές μέθοδοι. 

Γ. Ωφέλεια για το περιβάλλον 

 Λιγότερη χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων 

 Καλύτερη διατήρηση του εδάφους και των υδάτων όπως επίσης εξοικονόμηση 

ενέργειας 

 Βιολογική επεξεργασία των δασικών προϊόντων 

 Καλύτερος χειρισμός και επεξεργασία των αποβλήτων. 

Δ. Ωφέλεια για την κοινωνία 

 Αυξημένη παραγωγή τροφίμων και ασφάλεια για τον αυξανόμενο ανθρώπινο 

πληθυσμό της γης 

 Αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας και του υποσιτισμού που μαστίζει 

σήμερα ένα πολύ μεγάλο αριθμό χωρών παγκοσμίως. 
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Μειονεκτήματα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 
 

Α. Ασφάλεια 

 Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία: Μεταφορά αλλεργιών, δημιουργία 

ανθεκτικών μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά λόγω μετάδοσης των γονιδίων 

που προσδίδουν την ανθεκτικότητα αυτή, πιθανότητα για άγνωστες επιδράσεις 

που μπορούν να έχουν σχέση με καρκίνο ή άλλες επιδράσεις στην ανθρώπινη 

υγεία. 

 Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Ανεπιθύμητη μεταφορά  γενετικά τροποποιημένων  

χαρακτηριστικών σε άλλους οργανισμούς με φυσικούς τρόπους, απώλεια του 

πλούτου της βιολογικής διαφοροποίησης στο φυτικό και ζωικό βασίλειο, 

άγνωστες επιδράσεις σε μικρόβια ή άλλους μικροοργανισμούς του εδάφους. 

Β. Προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων 

 Υπάρχει ο κίνδυνος μερικές πολυεθνικές εταιρείες να μπορούν να ελέγχουν την 

παγκόσμια παραγωγή τροφίμων λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Αύξηση της εξάρτησης των φτωχότερων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών 

από τις πλουσιότερες και βιομηχανοποιημένες χώρες. 

 Εκμετάλλευση από τις πιο αναπτυγμένες χώρες των φυσικών πόρων άλλων πιο 

αδύνατων χωρών. 

Γ. Ηθικά προβλήματα 

 Επέμβαση στους γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και παραβίαση των 

εσωτερικών αξιών φυσικών οργανισμών. 

 Ανάμειξη γονιδίων από βιολογικά διαφορετικούς οργανισμούς. 

 Αντίθεση για την κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν 

ζωικά γονίδια και αντίθετα. 

Δ. Προβλήματα σήμανσης 

 Σε μερικές χώρες δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται πάνω στα προϊόντα 

κατά πόσο προέρχονται από γενετικά τροποποιημένα.. 
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 Η ανάμειξη γενετικά τροποποιημένων και μη τροποποιημένων προϊόντων 

δυσκολεύει τις προσπάθειες σήμανσης αναφορικά με την προέλευση και το 

είδος των προϊόντων. 

Ε. Προβλήματα για την κοινωνία 

 Δεδομένου ότι είναι οι περισσότερο πλούσιες και ανεπτυγμένες χώρες που 

ελέγχουν την τεχνολογία των ΓΤΤ , υπάρχει ο κίνδυνος στρέβλωσης και τα νέα 

προϊόντα θα αναπτύσσονται σύμφωνα με τα συμφέροντα των πλουσιότερων 

χωρών. 

 

Αντιμετώπιση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων από τα κράτη 
 

Από το 1996 που ξεκίνησε η μαζική εισαγωγή μεταλλαγμένων στην Ευρώπη, η 

αντίδραση των καταναλωτών κατάφερε να εμποδίσει τα σχέδια των εταιρειών που ήθελαν να 

κατακλύσουν την αγορά με μεταλλαγμένα προϊόντα. Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα έχουν μπει 

πια στη ζωή μας και «τρυπώνουν» στη διατροφή μας. Υπάρχουν σε πολλά από τα αγαπημένα 

μας προϊόντα ,όπως σοκολάτες, μπισκότα, σνακ, σάντουιτς, γλυκά, πίτες, παιδικές τροφές 

κλπ. 

Στην Ευρώπη στα 28 κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει αυστηρή 

νομοθεσία που απαγορεύει τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα. Η νομοθεσία επίσης λέει 

ότι πρέπει αναγκαστικά, εάν κάποια χώρα επιθυμεί να παράγει κάποιο γενετικά 

τροποποιημένο οργανισμό ή που να περιέχει κομμάτι του πρέπει πρώτα να γίνει υγειονομικός 

έλεγχος. Όσον αφορά στην ιχνηλασιμότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει αυστηρό 

κανονισμό, ο οποίος αναφέρει ότι : από τη στιγμή που θα παραχθεί το γενετικά 

τροποποιημένο τρόφιμο μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης του θα πρέπει να αναγράφεται στα 

στοιχεία του ότι είναι ή περιέχει γενετικά τροποποιημένο τρόφιμο. Τα κράτη τα οποία 

γνωρίζουμε επισήμως που παράγουν γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι η Σουηδία, η 

Πολωνία, η Τσεχία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Γερμανία. 

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που αντιστέκονται στα γενετικά τροποποιημένα 

τρόφιμα. Η Ελλάδα καθώς ευνοείται από το έδαφος της και το μεσογειακό κλίμα είναι ικανή 

να παράγει τα δικά της φυσικά τρόφιμα. Η νομοθεσία για τη σήμανση των γενετικά 

τροποποιημένων τροφίμων προβλέπει τη σήμανση προϊόντων ,αν περιέχουν ή προέρχονται 
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από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε ποσοστό από 0,9% και πάνω. Το ίδιο ισχύει 

και για τις ζωοτροφές. Γενικώς δεν επιτρέπεται να καλλιεργεί κάποιος γενετικά 

τροποποιημένα τρόφιμα στην Ελλάδα, εκτός αν έχει ειδική άδεια που αποκτιέται πολύ 

δύσκολα. Στον ελλαδικό χώρο, η πειραματική καλλιέργεια του πρώτου μεταλλαγμένου 

προϊόντος, της ντομάτας, επιτράπηκε στις 28 Μαρτίου 1997 και υπέστη τροποποίηση για την 

επιβράδυνση της ωρίμανσής της. Στη συνέχεια ακολούθησε η έγκριση για την καλλιέργεια 

μεταλλαγμένου βαμβακιού, το οποίο εμφανίζει εντομοκτόνο δράση και αντοχή σε 

συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο. Τέλος, σειρά είχαν το μεταλλαγμένο καλαμπόκι και τα 

ζαχαρότευτλα, τα οποία τροποποιήθηκαν, ώστε να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή σε 

συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΓΟΡΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) 
 

Σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς της ΕΕ, κανένα προϊόν δεν διατίθεται στο 

εμπόριο ως «βιολογικό» χωρίς προηγουμένως να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί. Κάθε χώρα  

μέλος της ΕΕ υποδεικνύει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές ή εγκρίνει ιδιωτικούς 

οργανισμούς, με σκοπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων, ενώ 

ταυτόχρονα ορίζει μια αρχή υπεύθυνη για την έγκριση και επίβλεψη των οργανισμών αυτών. 

Στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί ένα Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ,το οποίο 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας, ενώ ο επιβλεπτικός ρόλος έχει ανατεθεί στον Οργανισμό 

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.). Ο οργανισμός αυτός 

έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης και επίβλεψης των  επιμέρους Οργανισμών Ελέγχου 

και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Στους τελευταίους περιλαμβάνονται οργανισμός 

Ελέγχου και Πιστοποίησης των βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ,  το  Ινστιτούτο Ελέγχου 

Βιολογικών Προϊόντων, η ΒΙΟΕΛΛΑΣ, οι Διαδρομές Ποιότητας Α.Ε. και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Πιστοποίησης. 
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Τα βιολογικά προϊόντα, όταν είναι συσκευασμένα πρέπει να φέρουν κατάλληλη 

σήμανση. Στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής ενδείξεις: 

 Το  λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιολογικά προϊόντα 

 Η ένδειξη «ΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ». 

 Η επωνυμία του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης και ο κωδικός αριθμός 

έγκρισης του προϊόντος από αυτό 

 Ο τόπος παραγωγής του βιολογικού προϊόντος 

 Στοιχεία για την επιχείρηση στην οποία παράγονται και συσκευάζονται τα 

τρόφιμα. 

Σε ότι αφορά τα χύμα και τα παραδοσιακά προϊόντα είναι βιολογικά μόνο όταν στο 

σημείο πώλησης επιδεικνύονται τα κατάλληλα έγγραφα πιστοποίησης των προϊόντων. 

Ο λογότυπος και ο εθνικός λογότυπος κάθε κράτους μέλους της χρησιμοποιούνται για 

να συμπληρώσουν τη σήμανση και να αυξήσουν τη διακριτικότητα των βιολογικών τροφίμων 

και ποτών από τους καταναλωτές. 

Το νέο λογότυπο της Ε.Ε. για τα βιολογικά προϊόντα είναι: 
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Διαδικασία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 
 

 Αίτηση - Ένταξη στο Σύστημα Πιστοποίησης 

 Επιθεωρήσεις: Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ελέγχου 

και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας/ κτηνοτροφίας, διακρίνονται 

σε: 

α. Αρχική Επιθεώρηση (ή Αρχικός Έλεγχος) 

β. Ετήσια Επιθεώρηση 

γ. Έκτακτη Επιθεώρηση 

 Δειγματοληψίες 

 Επιθεώρηση στην Αγορά 

 Έκδοση Πιστοποιητικού 

 Σήμανση και διάθεση των προϊόντων 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Η παραγωγή και η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων αυξάνει συνεχώς σε όλες τις 

χώρες του δυτικού κόσμου. Ειδικά στην Ευρώπη έχει παρατηρηθεί μια πολύ απότομη αύξηση 

στην κατανάλωση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. Αλλά και στις ΗΠΑ τα έσοδα των 

πωλήσεων από προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας αυξήθηκαν από 1 δισεκατομμύριο δολάρια 

το 1994, σε 13 δισ. δολάρια το 2002. Έχουν, επίσης, αναπτυχθεί κινήματα και σε 

«αναπτυσσόμενες» χώρες όπως η Ινδία. Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί σε μερικές πόλεις ο 

θεσμός της «λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων» παράλληλα με τις παραδοσιακές λαϊκές 

αγορές. 

Με ερωτήματα προς καταναλωτές ενδεικτικά έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 Γνωρίζετε την ύπαρξη των βιολογικών προϊόντων;  

Α.95% ναι Β. 5% όχι  

 Έχετε αγοράσει ποτέ βιολογικά προϊόντα;  

Α.68,8% ναι  Β. 31,2% όχι 

 

 Γνωρίζετε με ποιον τρόπο να διακρίνετε τα βιολογικά προϊόντα από τα 

συμβατικά προϊόντα;  

Α. 46,3% ναι Β. 53,7% όχι. 

 Από που προμηθεύεστε βιολογικά προϊόντα.  

Α. Supermarket 40% Β Καταστήματα βιολογικών προϊόντων 30% 

Γ. Λαϊκές αγορές 8,2% Δ. Όλα τα παραπάνω 21,8%. 

 Ποια από τα παρακάτω είδη βιολογικών προϊόντων αγοράζετε; 

Α. Φρούτα 37,4% Β. Γαλακτοκομικά 18,7%  Γ. Λαχανικά 32,7%  Δ. Λάδι 

11,2%. 
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2001, τα συμβατικά καλλιεργημένα φρούτα και λαχανικά 

έχουν περίπου τη μισή περιεκτικότητα σε βιταμίνες με τα αντίστοιχα του 1963. Τα βιολογικά 

καλλιεργημένα προϊόντα, από την άλλη, είναι πιο θρεπτικά από τα τρόφιμα που παράγονται 

με την χρήση συνθετικών χημικών, όπως επιβεβαιώνεται σε μελέτες του 1993. Κατά μέσο 

όρο τα βιολογικά καλλιεργημένα τρόφιμα έχουν 63% υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

ασβέστιο, 73% σε σίδηρο και 118% σε μαγνήσιο, ενώ έχουν 29% χαμηλότερη 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο. 

Τι μας προσφέρουν: 

 Προστατεύουν την υγεία των παιδιών. Τα παιδιά εκτίθενται τέσσερις φορές 

περισσότερο στα επίπεδα παρασιτοκτόνων στα τρόφιμα από ότι οι ενήλικες. Τα 

φυτοφάρμακα επηρεάζουν τα παιδιά σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω του 

υψηλότερου μεταβολισμού τους και της μικρότερης μάζας σώματος. 

 Λιγότερα φυτοφάρμακα: Πολλά φυτοφάρμακα που έχουν απαγορευτεί σε 

συγκεκριμένες χώρες, χρησιμοποιούνται σε άλλες και επανέρχονται σε εμάς σαν 

εισαγόμενα προϊόντα . 

 Εξασφαλίζουν την υγεία των αγροτών: Μελέτες απέδειξαν ότι οι συμβατικοί 

αγρότες έχουν έξι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν από καρκίνο σε 

σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Επειδή τα λιπάσματα και τα χημικά 
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συχνά ψεκάζονται  και συνεπώς διασπείρονται στον αέρα, οι αγρότες εκτίθενται 

σε μεγάλες ποσότητες χημικών χωρίς προστασία. 

 Προστατεύουν τη γη: Τόνοι επιφανειακού χώματος χάνονται κάθε χρόνο λόγω 

της διάβρωσης που προκαλείται από τις συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας. 

 Προστατεύουν το νερό: Τα παρασιτοκτόνα είναι γνωστό ότι μολύνουν τον 

υδροφόρο ορίζοντα, και συνεπώς επηρεάζουν τα αποθέματα του πόσιμου νερού. 

Εάν θα φτάσουν και μέχρι τις λίμνες ή τα ποτάμια ή άλλες πηγές νερού, τότε 

ευνοούν την γρήγορη ανάπτυξη της άλγης με αποτέλεσμα να πεθαίνουν από 

ασφυξία τα υπόλοιπα φυτά και ζώα που ζουν μέσα στους υδάτινους χώρους . 

 Προστατεύουν τους πόρους: Οι συμβατικές καλλιέργειες χρησιμοποιούν μια 

σημαντική ποσότητα ζιζανιοκτόνων που στηρίζονται στο πετρέλαιο για να 

εξοντώσουν τα ζιζάνια, ενώ οι οργανικές καλλιέργειες χρησιμοποιούν πιο 

κοπιαστικές εργασίες όπως ξερίζωμα με το χέρι . 

 Προστατεύουν την υπερθέρμανση του πλανήτη: Τα ζιζανιοκτόνα που έχουν ως 

βάση το πετρέλαιο προσφέρουν στα φυτά το άζωτο που χρειάζονται για 

γρήγορη ανάπτυξη, αλλά αυτά τα νιτρώδη συστατικά εισέρχονται στην 

ατμόσφαιρα και συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 
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ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ; 
 

Τα βιολογικά προϊόντα υπερέχουν έναντι των συμβατικών προϊόντων για διάφορους 

λόγους: 

 Τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο θρεπτικά από τα συμβατικά! 

 Τα βιολογικά προϊόντα έχουν καλύτερο άρωμα και γεύση! 

 Τα συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα δεν έχουν συντηρητικά! 

 Τα βιολογικά προϊόντα έχουν πιστοποίηση! 

 Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία σέβονται την φύση και προστατεύουν το 

περιβάλλον! 

 Τα βιολογικά τρόφιμα είναι πιο ασφαλή από τα συμβατικά! 

 Στα βιολογικά προϊόντα απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών! 

 

Ποια είναι τα βασικά τους μειονεκτήματα; 

 Τα βιολογικά τρόφιμα δεν έχουν μόνο πλεονεκτήματα. Ορίστε λοιπόν και 

ορισμένα μειονεκτήματα. 

 Κόστος 

 Προσοχή στις απάτες : Τα βιολογικά τρόφιμα είναι ελεγμένα ωστόσο πάντα 

υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι και τόσο βιολογικά όσο λένε (σπάνιο 

φαινόμενο αλλά όχι απίθανο). 

 Μικρότερη ποικιλία 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ανατολή του 21ου αιώνα φαίνεται πως βρίσκει τη Βιολογική Γεωργία στη θέση που 

της αξίζει. Ο κλάδος πέρασε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης και αδιαφορίας μέχρι τις 

αρχές του ΄90 ενώ από το 1992 μέχρι και το 2004 εισήλθε σε μια φάση ραγδαίας 

ανάπτυξης, αφού πλέον είχε και την πολιτική στήριξη σε επίπεδο ΕΕ. Πλέον η Βιολογική 

Γεωργία αναγνωρίζεται, και από Κίνημα που ξεκίνησε στις αρχές του περασμένου αιώνα, 

τώρα αποτελεί έναν πολύ μεγάλο αναδυόμενο επιχειρηματικό χώρο στη γεωργική 

παραγωγή. 

Η χώρα μας αντιμετωπίζει ορατούς κινδύνους στην εξαγωγή των αγροτικών 

προϊόντων της. Η απόρριψη φορτίων και η μείωση των εξαγωγών θα είναι το τίμημα που 

θα κληθούμε να καταβάλλουμε, αν δε ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα , καθώς οι πολίτες 

της Ευρώπης έχουν ευαισθητοποιηθεί όσον αφορά τις επιπτώσεις της συμβατικής γεωργίας 

στο περιβάλλον, την ποιότητα και τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από τα 

προϊόντα γεωργικής προέλευσης και απαιτούν πλέον περισσότερα από τους παραγωγούς.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Α) Βιολογικά προϊόντα: 

https://el.wikipedia.org/…/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%C… 

http://www.e-diaita.com/…/11-seven-reasons-to-prefer-organi… 

http://www.viologika.gr/ 

http://www.dionet.gr/ 

http://biokarposltd.com/ 

http://www.viologikaproionta.com/ 

http://www.chemist.gr/2010/01/2658/ 

http://www.chemist.gr/2010/06/3588/ 

http://www.inout.gr/showthread.php?t=37001 

http://blogs.sch.gr/7lykkall/archives/1061 

http://oikopress.gr/…/2012-09-24-13-…/85-2012-11-02-11-32-55 

Β) Μεταλλαγμένα τρόφιμα: 

https://el.wikipedia.org/…/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%C… 

https://www.medlook.net/%CE%94…/2015-01-15-20-54-48-965.html 

http://www.vita.gr/…/ar…/13088/metallagmena-na-ta-fobomaste/ 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=122870 

www.chem.uoa.gr/co…/Undergraduate/Diatrofi_demopoulos/39.pdf 

http://ecocook.gr/…/ti-simvainei-me-ta-metallagmena-trofima… 

https://el.wikipedia.org/…/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%25C…
http://www.e-diaita.com/…/11-seven-reasons-to-prefer-organi…
http://www.viologika.gr/
http://www.dionet.gr/
http://biokarposltd.com/
http://www.viologikaproionta.com/
http://www.chemist.gr/2010/01/2658/
http://www.chemist.gr/2010/06/3588/
http://www.inout.gr/showthread.php?t=37001
http://blogs.sch.gr/7lykkall/archives/1061
http://oikopress.gr/…/2012-09-24-13-…/85-2012-11-02-11-32-55
https://el.wikipedia.org/…/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%25C…
https://www.medlook.net/%CE%94…/2015-01-15-20-54-48-965.html
http://www.vita.gr/…/ar…/13088/metallagmena-na-ta-fobomaste/
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=122870
http://www.chem.uoa.gr/co…/Undergraduate/Diatrofi_demopoulos/39.pdf
http://ecocook.gr/…/ti-simvainei-me-ta-metallagmena-trofima…
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
 

(Η αναφορά των ονοματεπωνύμων γίνεται αλφαβητικά) 

Υπεύθυνοι καθηγητές 

Δήμητρα Αγγελή 

Μαρία Ελένη Λαγού 

Δημήτρης Τραπέρας 

 

Επιμέλεια εργασίας 

Ναταλία Θεοχάρη 

Φαίδρα Μέριανου Helwig 

Ηλιάνα Σέιντα  

 

Ομάδες μαθητών – τριών και επιμέρους θέματα που ασχολήθηκαν 

Θέματα: 

α) Ιστορική αναδρομή .  

β) Βιολογική γεωργία . 

γ) Βιολογική κτηνοτροφία . 

δ) Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα  . 

ε) Διάθεση βιολογικών προϊόντων (αγορά, πιστοποίηση, νομοθεσία). 

στ) Καταναλωτική συνείδηση για τα βιολογικά προϊόντα. 

ζ) Θετικές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου. 
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Ομάδες: 

1. Αρμάντο Κάτσα  

Αντώνης Κορακιανίτης 

Χρήστος Μότσης  

Μάριος Μιλάκης 

Ασχολήθηκαν με το α και β. 

2. Ναταλία Θεοχάρη 

Φαίδρα Μέριανου 

Στέφανος Πουλημένος  

Ηλιάνα Σέιντα 

Μαργαρίτα Σκολαρίκη 

Ασχολήθηκαν με το β και γ 

3. Στέλλα Βρυώνη  

Μαριαλένα Σπερέζη  

Ασχολήθηκαν με το γ και δ 

4. Αγάπη Ελπίδα Διονυσοπούλου  

Νίκη Κάτσα  

Ασχολήθηκαν με το δ και ε 

5. Θεοδοσία Γεωργοτά  

Βάσια Κουρτέση 

Ασχολήθηκαν με το ε και στ. 

6. Μαργαρίτα Κούφαλη  

Άνναμπελ Λυκαύγη  
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Ελβίρα Σουρέ Ντα Σίλβα 

Ασχολήθηκαν με το στ και ζ. 

7. Διονύσης Ζίου  

Βασιλική Καποδίστρια  

Μαριλίνα Σκολαρίκη 

Νίκος Σταυριανός 

Γιώργος Τσιάλιος  

Ασχολήθηκαν με το θα ασχοληθεί με το β και γ. 

8. Σπύρος Κολυτάς 

Θοδωρής Πακτίτης  

Αλέξανδρος Σκούρτης 

Δημήτρης Τερικανίδης 

Κων/νος Τσάτης  

Αλέξανδρος Χαλιδιάς  

Ασχολήθηκαν με το δ και ε 

9. Δέσποινα Ζάχου  

Σπυριδούλα Κάντζη  

Προκόπης Σαββάτης  

Νταϊάνα Σπάτα  

Ασχολήθηκαν με το δ και το ζ. 

10. Μαριτίνα Αρκούδη 

Ιλιάνα Γιούργα 

Αλεξάνδρα Γκλιαβέρη 
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Στέλλα Κάντζη 

Γιάννης Πάγκαλης 

Θεόδωρος Παγκράτης  

Ασχολήθηκαν με το στ και ζ. 

11. Χριστόφορος Ανδριώτης 

Τάσος Αρμενιάκος 

Γιώργος Αρμενιάκος 

Νίκος Αρμενιάκος 

Ανδρέας Βρυώνης  

Σπύρος Πουλής 

Ασχολήθηκαν με το δ και ζ. 

12. Βάσια Θεοδώρου 

Τζίνα Καπεντάνη 

Αλίκη Σάκκου 

Χριστιάνα Σιμακάι  

Ευφροσύνη Σουπιώνη 

Ορνέλα Τρόκα 

Ασχολήθηκαν με το α και το β. 

13. Δημήτρης Πατσίρης 

Μπαλός Αλέξανδρος 

Ασχολήθηκαν με το γ και το δ. 

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εργασίας πραγματοποιήθηκε εκδρομή στη 

Θεσσαλονίκη όπου η ομάδα επισκέφτηκε μεταξύ άλλων και την Αμερικανική 
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Γεωργική Σχολή, όπου οι μαθητές ξεναγήθηκαν και ήρθαν σε επαφή με τις μεθόδους 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

 


