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Διεθνής Συνεργασία για το Βιο-Περιβάλλον

 

Πρέσβυς Ιωάννης Μπεβεράτος
Διευθυντής Μορφωτικών Υποθέσεων
Υπουργείο Εξωτερικών
Ελλάς

Εκ μέρους του Υπουργού των Εξωτερικών κυρίου Καρόλου Παπούλια, έχω τη μεγάλη χαρά, να καλωσορίσω τους διακεκριμένους προσκεκλημένους στη διεθνή συνάντηση που
οργανώθηκε από κοινού από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής.

Η σημερινή εκδήλωση προσφέρει ένα βήμα για  καρποφόρα ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σε ένα θέμα πρωταρχικής σημασίας για  τη σημερινή κοινωνία, κυρίως στο ζήτημα του
συνδυασμού της επιτυχημένης και επικερδούς οικονομικής δραστηριότητας και της κατανόησης και προστασίας του βιο-περιβάλλοντος.

Τον Ιούλιο του 1994 ένα πολύ σημαντικό για  το "Βιο-Πολιτισμό" γεγονός, το Διεθνές Φεστιβάλ Ζαχάρωφ, διοργανώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής. Στο χαιρετισμό του κατά
την εναρκτήρια τελετή, ο Υπουργός των Εξωτερικών κύριος Παπούλιας  τόνισε την σημασία των νέων προοπτικών, που ανοίγονται για  τη διεθνή συνεργασία και κατανόηση, καθώς τα έθνη
αναγνωρίζουν την κοινή τους ευθύνη απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η διεθνής συνεργασία για  το βιο-περιβάλλον γίνεται ένα αναπόσπαστο τμήμα
του "βιο-πολιτισμού."

Η υποστήριξη μας στη σημερινή συνάντηση βασίζεται στη σταθερή πίστη, ότι η στενή συνεργασία ανάμεσα στους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες,  σε όλες τις χώρες του
κόσμου, συνεισφέρει ακόμη περισσότερο σ'  αυτό το στόχο. Συμφωνούμε όλοι, ότι στη σύγχρονη κοινωνία η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής και η προστασία του βιο-περιβάλλοντος
πρέπει να αποτελέσουν το αναγκαίο αντίβαρο προς την ποσοτική διάσταση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι δύο στόχοι πρέπει να συναντούνται αρμονικά, ώστε να δημιουργήσουμε μία
ισορροπημένη μελλοντική κοινωνία, που να οδεύει στην παγκόσμια ειρήνη και ευημερία.  Οι εξέχουσες προσωπικότητες που λαμβάνουν μέρος στη σημερινή συνάντηση θα προσφέρουν
εξειδικευμένες γνώσεις  για  τις βασικές κατευθύνσεις στην οικονομία, την πολιτική και την ηθική ώστε να προχωρήσουμε σταθερά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις καλύτερες ευχές μας στους οργανωτές, για  την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της συνάντησης.

Η Α.Ε. ο Πρέσβης Ιωάννης Μπεβεράτος  είναι ο Διευθυντής Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και πληρεξούσιος υπουργός Α.
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