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ACHTUNG  Schreiben Sie im Heft, das für diese Prüfung vorgesehen ist. 

 Schreiben Sie mit einem blauen oder schwarzen Kugelschreiber. 

 Bearbeiten Sie beide Aufgaben. 

 Dauer dieser Prüfungsphase: 120 Minuten 
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Im „Spiegel“ steht ein Artikel über Minimalismus. Hier ein Ausschnitt daraus: 

Minimalisten: Haste nix, biste was 

Teurer Urlaub, neueste Mode, Schränke voller 

Nippes? Für Minimalisten ein Graus. Sie arbeiten an 

der Vereinfachung ihres Lebens - und liegen damit 

im Trend. Immer größer wird die Zahl der 

Menschen, für die weniger tatsächlich mehr ist. 

In Millionen Wohnungen gibt es Schränke voll mit 

altem Krempel. Nicht, weil man ihn noch braucht. 

Sondern weil das Loslassen schwerfällt. Fotoalben 

und Zeichnungen aus dem Kindergarten haben 

großen emotionalen Wert. Es war eine solche Mühe, 

im Studium kistenweise Literatur 

zusammenzutragen. Und der Pullover hat 1994 so 

viel gekostet und ist ja eigentlich auch noch 

brauchbar. Minimalisten werfen alles weg, was sie 

nicht brauchen. Je mehr sie haben, desto mehr 

fühlen sie sich eingeengt. 

Minimalismus ist eine Reaktion auf die 

Konsumgesellschaft. Seine Anhänger sind 

Menschen, die mit möglichst wenigen Dingen 

auskommen: Schlaf, Nahrung, eine Bleibe - mehr 

braucht man nicht. „Der größte Vorteil des 

Minimalismus“, sagt ein Minimalist, „ist die 

Freiheit. Man gewinnt die Kontrolle über sein Leben 

zurück, alles wird klarer, übersichtlicher, einfacher." 

nach: Der Spiegel 

Der „Spiegel“ will wissen, was seine Leser von diesem Trend halten. Schreiben Sie einen 

Leserbrief (ca. 300 Wörter) an die Redaktion der Zeitschrift, in dem Sie Stellung zu folgenden 

Punkten nehmen: 

 „Haste nix, biste was.“ 

 Es fällt schwer, sich von Sachen zu trennen, die einen großen emotionalen Wert 

haben.  

 „Der größte Vorteil des Minimalismus ist die Freiheit.“ 

Unterschreiben Sie Ihren Brief mit P. Panagiotou. 

 

 

 

Lesen Sie den Text auf der nächsten Seite und schreiben Sie einen Artikel (ca. 350 Wörter) 

für das Gesundheitsmagazin „BIO“, in dem Sie die fünf verbreitetsten Mythen über 

genetisch veränderte Lebensmittel entlarven. Beziehen Sie sich dabei auf die Informationen 

aus dem Text. 

Unterschreiben Sie Ihren Artikel mit P. Panagiotou. 

AUFGABE 1 

AUFGABE 2 
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Γενετική Μηχανική 19 Οκτωβρίου, 2012 

Μύθοι και Πραγματικότητα  

Με αφορμή τις «υποσχέσεις» που απλόχερα μοιράζονται για τα αναμενόμενα οφέλη από τις 

εφαρμογές της γενετικής μηχανικής στη γεωργία, η Greenpeace παρουσιάζει τους 

παρακάτω μύθους για τη γενετική μηχανική και τους μεταλλαγμένους οργανισμούς, αλλά και 

την αντίστοιχη πραγματικότητα.  

Πραγματικότητα: Η γενετική μηχανική και η συμβατική βελτίωση των φυτών 

είναι δυο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Η βελτίωση (παραδοσιακή βιοτε-

χνολογία) προχωρά σε διασταυρώσεις ατόμων του ίδιου είδους ή συγγενικών 

ειδών. Αντίθετα, η γενετική μηχανική περιλαμβάνει την εξαγωγή επιλεγμένων 

γονιδίων από έναν οργανισμό (όπως ζώα, φυτά, βακτήρια) ή/και ιούς, και την 

τεχνητή εισαγωγή τους σε άλλους εντελώς διαφορετικούς οργανισμούς (όπως 

είναι τα καλλιεργούμενα φυτά).  

 

Πραγματικότητα: Οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των 

μεταλλαγμένων τροφίμων προέρχονται, σχεδόν αποκλειστικά, από έρευνες 

που έχουν πραγματοποιήσει οι βιομηχανίες οι οποίες προωθούν τους 

μεταλλαγμένους οργανισμούς. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι απαιτούνται 

μακροχρόνιες ανεξάρτητες μελέτες και έλεγχοι για να δούμε αν μπορούμε να 

είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των μεταλλαγμένων τροφίμων. 

 

Πραγματικότητα: Κανένα από τα μεταλλαγμένα τρόφιμα που έχουν παρα-

χθεί μέχρι σήμερα δεν υπερέχει σε θρεπτικά στοιχεία από τα αντίστοιχα συμ-

βατικά. Τα περισσότερα μεταλλαγμένα φυτά είναι κατασκευασμένα με στόχο 

την αύξηση της αντοχής τους σε ζιζανιοκτόνα (που παράγουν οι ίδιες εται-

ρείες), την παραγωγή εντομοκτόνου ή την παράταση του χρόνου ζωής τους.  

 
Πραγματικότητα: Ο άνεμος, τα έντομα και τα πουλιά μεταφέρουν γύρη και 

σπόρους σε γειτονικούς αγρούς αλλά και μακρύτερα. H μεταφορά –μέσω της 

γύρης– μεταλλαγμένου γενετικού υλικού θα σημάνει το τέλος των γνωστών 

παραδοσιακών ποικιλιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον, η γενικευμένη 

χρήση ζιζανιοκτόνων μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα σε αρκετά είδη 

ζιζανίων και έτσι να χρειαστεί να αυξηθεί η χρησιμοποιούμενη ποσότητα στο 

μέλλον για να καταπολεμηθούν τα νέα υπερ-ανθεκτικά αυτά ζιζάνια. Τέλος 

υπάρχουν ενδείξεις, εδώ και χρόνια, ότι μεταλλαγμένα φυτά με εντομοκτόνο 

δράση μπορούν να σκοτώσουν ωφέλιμα έντομα.  
 

Πραγματικότητα: Η εφαρμογή της γενετικής μηχανικής στη γεωργία 

προτείνεται ως λύση, ενώ αντιθέτως, η εφαρμογή της γενετικής μηχανικής 

εμποδίζει την προώθηση του μόνου οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου 

μοντέλου, αυτού της βιολογικής γεωργίας. Μια σύγκριση ανάμεσα στα 

ερευνητικά κονδύλια που δίνονται στη γενετική μηχανική και στα αντίστοιχα 

κονδύλια που δίνονται για έρευνα στη βιολογική καταπολέμηση ασθενειών 

μάς δείχνει ότι, παρά την έντονη αντίδραση του κοινού, η εφαρμογή της 

γενετικής μηχανικής εξακολουθεί να προωθείται από εταιρείες, κυβερνήσεις 

και επιστήμονες. Δυστυχώς, αυτή η στάση ακυρώνει κάθε σοβαρή 

προσπάθεια για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, μέσα από σταθερά 

βήματα που θα εξασφαλίσουν την προώθηση ποιοτικών προϊόντων, την 

προώθηση τοπικών ποικιλιών και την απεξάρτηση από τα φυτοφάρμακα.  
 

www.greenpeace.org/greece/el/ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Μύθος 1 

Η Γενετική Μηχανική δεν 

είναι κάτι καινούργιο. Απλά 

επιταχύνει τις συμβατικές 

τεχνικές της βιοτεχνολογίας 

για τη βελτίωση των φυτών. 

 

Μύθος 3 

Τα μεταλλαγμένα τρό-

φιμα έχουν βελτιωμένη 

θρεπτική αξία. 

 

Μύθος 2 

Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα 

έχουν υποστεί εξαντλητικούς 

ελέγχους και είναι απολύτως 

ασφαλή. 

 

 

Μύθος 5 

Η γενετική μηχανική 

είναι η μόνη λύση για 

τη γεωργία. 

 

Μύθος 4  

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 

τα μεταλλαγμένα φυτά 

είναι επικίνδυνα για το 

περιβάλλον. 

 


