ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
«Εργαζόμαστε για το Περιβάλλον – Εργαζόμαστε για το Μέλλον»
Μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής για τη μείωση της
ανεργίας και τη συμβολή κάθε πολίτη στην προστασία του περιβάλλοντος

Χορηγοί: Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Δελτίο Τύπου
Πράσινη Εργασία –Οικοδόμηση μιας Πράσινης Κοινωνίας
Στην Αίθουσα Τελετών του Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής την Τετάρτη, 1 Οκτωμβρίου
2008, 11:30 έως 13:30 έλαβε χώρα η ημερίδα που διοργάνωσε η Διεθνής Οργάνωση
Βιοπολιτικής σε συνεργασία με το Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Νικόλαο Γκόντα με θέμα:
«Εργαζόμαστε για το περιβάλλον- Εργαζόμαστε για το μέλλον».
Η κ. Βλαβιανού-Αρβανίτη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης
Βιοπολιτικής τόνισε τη σημασία της πόλης των Ιωαννίνων για την ευρύτερη περιφέρεια
της Ηπείρου και τις δυνατότητες που προσφέρονται να αποτελέσει πόλη- πρότυπο
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Κεντρικοί ομιλητές της Ημερίδας ήταν οι:
•

Καθ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς
Οργάνωσης Βιοπολιτικής

•

Δρ. Παντελής Σκλιάς, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

•

Αλέξανδρος Βραχνός, Προέδρος της Μόνιμης Επιτροπής για τις Πράσινες
Μεταφορές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

•

Hana Mottlova, Πρέσβης της Τσέχικης Δημοκρατίας

Ο κ. Παντελής Σκλιάς ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς απηύθυνε χαιρετισμό
τονίζοντας τη συμβολή της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής στη συνεργασία με τον
αξιότιμο Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Νικόλαο Γκόντα για θέματα περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης. Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς υπογράμμισε πως
έγκειται στην ενημέρωση και κινητοποίηση των νέων ανθρώπων σε δύο άξονες με κοινό
παρανομαστή το περιβάλλον. Ζήτησε τη συμμετοχή όλων σε αυτή την προσπάθεια και
τόνισε τη σπουδαιότητα της παιδείας στην αλλαγή της στάσης μας απέναντι σε
περιβαλλοντικά ζητήματα. Απευθύνθηκε με χαρά στους νέους και τους παρακίνησε να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ν.Γ στη διεύθυνση : www.neagenia.gr ώστε να
καταθέσουν απόψεις και ιδέες, να ενημερωθούν και να έρθουν σε επαφή με τα Τοπικά
Συμβούλια Νέων ώστε να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους.
Ο κ. Αλέξανδρος Βραχνός, Πρόεδρος της Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού ευχαρίστησε την κ. Βλαβιανού ΤΙΜ. ΒΑΣΣΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 115 21, ΤΗΛ. 210 6432419 FAX 210 6434093

e-mail: bios@otenet.gr
www.biopolitics.gr
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Αρβανίτη για το ζήλο της σχετικά με την ανάπτυξη της «Πράσινης Κοινωνίας»
αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Μεταφορών
σχετικά με τη χρήση υβριδικών ταξί και λεωφορείων με σκοπό τη μείωση ρύπων.
Ανακοίνωσε την απόφαση να αγορασθεί ένα λεωφορείο υδρογόνου , όπως και 20 μικρά
και μεσαία ηλεκτρικά λεωφορεία με μπαταρίες, όλα για πιλοτική χρήση και αξιολόγηση.
Ακόμη σημείωσε πως έχει αποφασισθεί να γίνουν δυο ποδηλατοδρόμοι στην Αθηνά
μήκους περίπου 22 χλμ. και ότι μελετώνται επίσης δυο στα δυτικά προάστια της Αθηνάς,
ενώ έχουν διατεθεί 15 έκατ. ευρώ για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων σε πόλεις της
Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στα Ιωάννινα. Τέλος σχολίασε τις πράσινες ταράτσες οι
οποίες μονώνουν, βοηθούν το μικροκλίμα, ομορφαίνουν την πόλη και προσφέρουν χώρο
αναψυχής στους ένοικους. Έχει ήδη κατασκευασθεί στο κτίριο του ΗΣΑΠ πράσινη
ταράτσα 400 τ.μ. , και έχουν ετοιμασθεί μελέτες για το κτίριο του Υπουργείου στου
Παπάγου και το νέο αμαξοστάσιο του ΗΛΠΑΠ στο Ρουφ.
Ακολούθησε η ομιλία της κ. Hana Mottlova, Πρέσβη της Τσεχικής Δημοκρατίας στην
Ελλάδα η οποία υπογράμμισε πως το πρώτο βήμα στην προστασία του περιβάλλοντος
είναι η σχετικά διαδεδομένη διαδικασία της ανακύκλωσης. Μερικές φορές φαντάζει
απίθανο ότι μπορεί να υπάρξει κάποια διαφορά. Ωστόσο, αυτή η συνήθειά μας μπορεί να
ενθαρρύνει τους γύρω μας και τότε η διαφορά θα είναι πράγματι αισθητή. «Το να
βοηθάει ο ένας τον άλλον να συνειδητοποιήσει ότι οι πράξεις μας επηρεάζουν όλο τον
κόσμο και ότι μπορούμε να τον βελτιώσουμε, είναι σημαντικό ξεκίνημα». Έπειτα
παρουσίασε τη δράση δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων της Τσεχίας: με κύριες
δραστηριότητες τη φροντίδα των δρυμών, τη χαρτογράφηση, την προστασία και
ανανέωση της βιοποικιλότητας στην Τσεχία, καθώς και την προστασία των ειδών υπό
εξαφάνιση, την εκπαίδευση των παιδιών, των νέων, την ενημέρωση του κοινού, τη
συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση και την προστασία του πολιτισμού.
Στην ομιλία της κ. Βλαβιανού-Αρβανίτη Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς
Οργάνωσης Βιοπολιτικής τόνισε πως μια κοινωνία που ενισχύει τις δυνατότητες όλων
των πολιτών βάσει πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος είναι προς το
συμφέρον όλων μας. Το περιβάλλον δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους, δεν συνδράμει απλά στην τόνωση της
οικονομίας, αλλά αποτελεί ηθική ευθύνη κάθε σύγχρονης και ανεπτυγμένης κοινωνίας.
Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής πιστεύει ότι τη θέση ενός συμβατικού επιδόματος
ανεργίας μπορεί να πάρει ο «Πράσινος Μισθός», μια πρωτοβουλία που θα προωθεί την
απασχόληση των ανέργων σε τομείς σχετικούς με την προστασία του περιβάλλοντος.
Δεν απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, εάν οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν
ήδη κάποια στρατηγική για την ανεργία. Τα ισχύοντα επιδόματα θα μπορούν να
αντικατασταθούν με τον Πράσινο Μισθό εάν ο άνεργος το επιθυμεί.
Υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες στις αναδυόμενες τεχνολογίες, στην ανακύκλωση των
απορριμμάτων, στην προστασία των υδάτινων πόρων, στις εναλλακτικές μορφές
ενέργειας, στις μεταφορές, στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική, στις τέχνες, στον
τουρισμό, στον πολιτισμό, και σε κάθε δημιουργική πρωτοβουλία. Φοροαπαλλαγές και
άλλες οικονομικές και θεσμικές διευκολύνσεις θα μπορούσαν να δοθούν ως επιπλέον
κίνητρο σε εταιρείες, βιομηχανίες, οργανισμούς και γενικά σε κάθε φορέα που ενισχύει
την απασχόληση των ανέργων σε τομείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Συμμετέχοντες στην Ημερίδα, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, υπογράμμισαν τη
σπουδαιότητα του διαλόγου και τόνισαν τη σημασία της συγκεκριμένης εκδήλωσης στην
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ανάληψη δράσης. Ταυτόχρονα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την προώθηση της πράσινης
απασχόλησης στην περιοχή της Ηπείρου καθώς και για την ηλεκτρονική εκπαίδευση που
προσφέρει η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και
του πράσινου μισθού.
Την Ημερίδα κάλυψαν τα τοπικά τηλεοπτικά μέσα όπως και ο Τύπος προσφέροντας
δημοσιότητα σε θέματα ενημέρωσης του κοινού. Η ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα
θετική γεγονός που καταδεικνύεται και από τη συμμετοχή διακοσίων (200) περίπου
μαθητών οι οποίοι μέσα από μια διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας υπέβαλλαν
ερωτήσεις και απορίες πάνω στα θέματα που συζητήθηκαν.
Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation – B.I.O.)
είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδρύθηκε
στην Αθήνα το 1985. Πληροφορίες για το έργο της Β.Ι.Ο. σε 137 χώρες, τις εκδόσεις και
τα πολυάριθμα συνέδρια και εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα www.biopolitics.gr.

Χορηγοί

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης
& Κοινωνικής Προστασίας - Μέτρο 6: «Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑἹΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
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