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Διαχείριση υδάτων, αστική γεωργία, παραγωγή τροφής, δενδροφύτευση, ενεργειακά 
κτήρια, πράσινα επαγγέλματα για την αντιστροφή της ανεργίας και την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής ήταν κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την εκδήλωση της 
Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής και του Ελληνικού Παραρτήματος της Λέσχης 
της Ρώμης στα πλαίσια του πολυσυνεδρίου Athens Money Show, στις 21 Δεκεμβρίου 
2013, στο ξενοδοχείο Hilton Athens. Η εκδήλωση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον και 
αποτέλεσε ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών για την ενεργή 
συμμετοχή κάθε πολίτη στην οικοδόμηση μιας «βιοπόλις» βασισμένης στις αξίες του 
περιβάλλοντος και της κοινωνικής προσφοράς. 
 
Τις εργασίες συντόνισε η Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης 
Βιοπολιτικής και του Ελληνικού Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης, Καθ. Αγνή 
Βλαβιανού Αρβανίτη, και συμμετείχαν ακόμα οι: Καθ. Γεώργιος Στουρνάρας Τμήμα 
Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθ. Χρήστος Αυγουλάς Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και τ. Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών 
Σχέσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Αλμπούρας 
Πρόεδρος Πρωτοδικών, Σωτήρης Μπαμπαγιούρης Γεωτεχνικός, Πρόεδρος Δ.Ε. 
Κοινωνικής Συνεταιρεστικής Επιχείρησης «Συστήματα Τοπικών Τροφίμων – ΚοινΣΕπ, 
Κωνσταντίνος Μπουγιούρης Γεωπόνος, και Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου, 
Project Manager της Ομάδας Σύμπραξις. 
 
Η κα. Βλαβιανού Αρβανίτη άνοιξε την συζήτηση τονίζοντας την ανάγκη να 
αγωνιστούν όλοι για να περιορίσμουμε τις τόσες περιβαλλοντικές καταστροφές και τα 
λάθη που συντελούνται στα θέματα εργασίας, καθώς και στην διεθνή πολιτική για την 
αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την εξάλειψη της φτώχειας. «Όσοι είναι 
σήμερα ευαισθητοποιημένοι ακούν το εκκρεμές των καταστροφών που προκαλούνται 
από την υπερβολική θρασύτητα της ανθρωπότητας. Έχουμε την δυνατότητα να 
διαμορφώσουμε έναν παράδεισο, κατέχουμε το μεγαλύτερο αγαθό, τον βίο, και η 
προσπάθειές μας πρέπει να εστιάσουν στην δημιουργία ενός νέου οικοδομήματος. Το 
οραματιζόμαστε, το βλέπουμε, μπορούμε να το φτιάξουμε και χρειάζεται η συμμετοχή 



του καθενός. Δεν υπάρχουν κοινές απαντήσεις γιατί ο καθένας μπορεί να συμβάλει με 
διαφορετικό τρόπο. Στο μέλλον, οι περισσότεροι κάτοικοι της γης θα συγκεντρωθούν 
στα μεγάλα αστικά κέντρα και αν ακολουθηθούν τα σημερινά πρότυπα θα συνεχιστούν 
οι περιβαλλοντικές καταστροφές με έντονους ρυθμούς. Εκτιμώ ιδιαίτερα την παρουσία 
στην σημερινή ημερίδα της ομάδας νέων που έχουν εργαστεί με όραμα προς αυτές τις 
κατευθύνσεις και έχουν πραγματοποιήσει πολλά για την διάσωση των πόλεων και για 
μία νέα διάσταση σκέψης και δράσης.» 
 
Στην συνέχεια, ο κ. Στουρνάρας μίλησε για τους υδάτινους πόρους και την διεθνή 
συνεργασία με ανάλυση των επιμέρους τοπικών συνθηκών στα πλαίσια δημιουργίας 
βιοπόλεων, και ανάπτυξης της αστικής γεωργίας και των πράσινων επαγγελμάτων. 
Αναφέρθηκε στην διαχείριση του νερού που αποτελεί σήμερα υπ’ αριθμόν ένα 
πρόβλημα διεθνώς λόγω των πεπερασμένων αποθεμάτων υδρόσφαιρας και της 
συνεχούς αύξησης της υδατικής κατανάλωσης. «Το θέμα της οικονομίας του νερού 
αφορά τόσο την χώρα μας, που θα πρέπει να υιοθετήσει κανόνες διαχείρισης των 
υδάτων, όσο και τις ίδιες τις γειτονιές. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι η έλλειψη 
καθοδήγησης των Περιφερειών ενώ συγχρόνως δεν εφαρμόζεται κάποιο πρόγραμμα 
ενημέρωσης των πολιτών γεγονός που συμβάλλει τόσο στην υποβάθμιση των υδατικών 
πόρων όσο και στην έλλειψη της προστασίας τους έναντι στις ατομικές διαθέσεις του 
καθενός.» 
 
Ο κ. Αυγουλάς εστίασε την εισήγησή του στην οικονομική κρίση και την πρωτογενή 
παραγωγή, η οποία στις μέρες μας χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο ενδιαφέρον, καθώς 
και στο αστικό περιβάλλον. Αναφέρθηκε επίσης και σε παραδείγματα ασφάλειας 
τροφίμων που επιδιώκεται από τους κατοίκους των αστικών περιοχών σε ολοένα και 
μεγαλύτερο βαθμό. «Σήμερα που η οικονομική κρίση έχει μεταβληθεί και σε 
ανθρωπιστική κρίση, ο γεωργικός τομέας, η πρωτογενής παραγωγή, προβάλλει ως ένας 
αναπτυξιακός βραχίονας άμεσης απόδοσης που έχει την δυνατότητα αποφασιστικά να 
συμβάλει στο να απαλυνθούν τα προβλήματα και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής. 
Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη για μία αναγεννητική ώθηση ως 
συνδυασμός της ιδιωτικής προσπάθειας και της κρατικής φροντίδας. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ανθρώπων που ξεκινούν να απασχολούνται στον γεωργικό τομέα είναι 
μέσου και ανώτερου μορφωτικού επιπέδου καθώς γνωρίζουν ότι η σοβαρή ένταξή τους 
μπορεί να οδηγήσει σε μία σχετικά άμεση απόδοση και μία διέξοδο από την ανεργία. 
 
Ο κ. Μπαμπαγιούρης σχολίασε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις για την παραγωγή 
τροφίμων στις πόλεις. Τόνισε ότι πέρα από τον οίκο θα πρέπει να μας απασχολήσει 
σοβαρά και ο βίος όπως επί χρόνια αγωνίζεται η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής. «Η 
εκπαιδευτική στόχευση για την παραγωγή τροφής των πολιτών αστικής και περιαστικής 
ζώνης ως βήμα για τη βελτίωση του βίου μας και τη δημιουργία μιας τοποφαγικής 
κοινωνίας, κερδίζει διαρκώς έδαφος. Ήδη, 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο 
επίπεδο, συμμετέχουν σήμερα στην αστική γεωργία συμβάλλοντας στην διατροφική 
αυτάρκεια των κατοίκων των πόλεων, και στην τοπικοποίηση της παραγωγής. Για 
παράδειγμα στην Ελλάδα, σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 16 πόλεις με 
αυτοδιαχειριζόμενους λαχανόκηπους. Η πληροφόρηση και εκαπίδευση των ανθρώπων 
της πόλης, για ζητήματα όπως η υγεία του εδάφους, η αποτελεσματική βιολογική 
προστασία των φυτών, η συγκαλλιέργεια σε ξύλινες πεζούλες μπαλκονιού ή σε δώματα 
καθώς και συλλογή, διάσωση και διάδοση ντόπιων σπόρων, αποτελεί εφικτό και 
κοινωνικά απαραίτητο στόχο.» 
 



Ο κ. Αλμπούρας αναφέρθηκε στο δικαίωμα του περιβαλλοντικού αγαθού στις πόλεις 
και για το πώς μπορούν οι κάτοικοι να το απολαύσουν. Υπογράμμισε ότι στην εποχή 
της κρίσης, προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν έχουμε δικαιώματα, ενώ ο αστικός 
πληθυσμός αντιμετωπίζει σήμερα πολλές προκλήσεις και έχουν δικαίωμα οι πολίτες να 
διαβιούν σε ένα ποιοτικό περιβάλλον και να απολαμβάνουν όσα η φύση προσφέρει – 
όχι μόνο τα κοινωνικά αγαθά αλλά και τις παραγωγικές δυνατότητές της. Ανέλυσε τις 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποχρεώσεις του κράτους και τα δικαιώματα που έχει ο 
κάθε πολίτης για την ανάληψη δράσης για την προστασία του περιβάλλοντός του. 
Κλείνοντας, παρουσίασε τα θεσμικά εργαλεία και την νομική θεμελίωσή τους για το 
πώς μπορεί κάποιος να αναλάβει συλλογική δράση για αυτούς τους σκοπούς ενώ 
αναφέρθηκε ειδικότερα και στις νέες νομικές οντότητες όπως στις κοινωνικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 
 
Η κα. Παπασπηλιωτοπούλου παρουσίασε την πρωτοβουλία treebytree της Ομάδας 
Σύμπραξις, η οποία ειδικεύεται σε έργα και δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας και 
κοινωνικής προσφοράς, κοινωνικά μηνύματα, θέματα προστασίας περιβάλλοντος, 
πράσινης οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. «Η treebytree είναι ένας 
φορέας υπό σύσταση και αποτελεί το μη κερδοσκοπικό τμήμα της Ομάδας Σύμπραξις. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για μία ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών με πολυετή εμπειρία 
στο χώρο των ΜΚΟ, ειδικών σε θέματα επικοινωνίας, εύρεσης πόρων και διαχείρισης 
έργων – δασικών και όχι μόνο – οι οποίοι τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν συμβάλει 
και διαχειριστεί την υλοποίηση περιβαλλοντικών εκστρατειών ενημέρωσης και 
φυτεύσει και φροντίσει περισσότερα από 105.000 δέντρα με ποσοστό επιβίωσης 90% 
στην Πάρνηθα, την Πεντέλη, το Πάνειο Όρος, το Παναχαϊκό Όρος και στο Σέιχ Σου.» 
 
Τέλος, ο κ. Μπουγιούρης μίλησε για το πρόγραμμα με τίτλο Βήματα Αυτοδυναμίας για 
διέξοδο από την κρίση. Βιολογική καλλιέργεια τροφίμων στο αστικό περιβάλλον για την 
ανακούφιση οικονομικά αδύναμων ατόμων και ομάδων, η υλοποίηση του οποίου 
ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2014 από την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής. «Συναντάμε 
σήμερα τριγύρω συνανθρώπους μας που έχουν χάσει την πρόσβαση στην εργασία, την 
εξασφάλιση εισοδήματος και κατ’ επέκταση στην στέγαση και την τροφή, βασικά 
αγαθά της ομαλής διεξαγωγής του βίου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση κατοίκων της πόλης της Αθήνας ώστε αυτοί να μάθουν να 
καλλιεργούν μέρος της τροφής τους μέσα στην πόλη, με μεθόδους της βιολογικής 
γεωργίας. Η κατάρτιση θα αφορά στην καλλιέργεια 25 ειδών λαχανικών, χειμερινά και 
καλοκαιρινά, εκτός εδάφους, σε δοχεία με χώμα, όπως γλάστρες, μπιτόνια, βαρέλια, 
κουτιά, κουβάδες, κλπ. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις αδύναμες κοινωνικά ομάδες 
και θα δημιουργήσει πυρήνες από άτομα ή ομάδες κατοίκων, που θα λειτουργήσουν 
σαν κέντρα διάχυσης πληροφορίας και πρακτικής γνώσης προς άλλους κατοίκους.» 
 


