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Βηνπνιηηηθή – ε βηνεζηθή ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 

Νέο βιβλίο της Καθ. Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη 

 

 

Μήπσο νη δηεζλείο νξγαληζκνί κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ ζε ζεζκνύο πνπ 

λα απνηεινύλ πεγή έκπλεπζεο θαη λα βνεζήζνπλ λα αληηζηξαθεί ε 

θξίζε ζε επίπεδν εγεζίαο; Γηαηί ππάξρνπλ βηνεζηθέο δεζκεύζεηο ζηελ 

ηαηξηθή θαη όρη ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα, ζηελ ελέξγεηα, ζηηο κεηαθνξέο, 

ζηηο επηθνηλσλίεο; Πώο κπνξνύκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θάζε άηνκν θαη 

θάζε εηδηθόηεηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πώο κπνξνύκε λα ζέζνπκε σο πξνηεξαηόηεηα 

ηελ επζύλε απηή; 

Απηνί είλαη θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζέηεη ε Καζ. Αγλή Βιαβηαλνύ 

Αξβαλίηε, Πξόεδξνο θαη Ιδξύηξηα ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο 

Βηνπνιηηηθήο (B.I.O.) ζην λέν ηεο βηβιίν «Βηνπνιηηηθή – ε βηνεζηθή 

ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο». Τν βηβιίν, ην νπνίν 

θπθινθόξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, εμεηάδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

θηινζνθίαο ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Βηνπνιηηηθήο, όπσο 

αλαδεηθλύνληαη από ηελ έλλνηα ηεο βηνπνιηηηθήο – πνιηηηθή κε ηνλ βίν 

θαη ην πεξηβάιινλ ζην επίθεληξν ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Τν βηβιίν 

απνηειείηαη από ηξεηο ελόηεηεο: α) ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ ζρεηίδεη ηελ 

βησζηκόηεηα κε ηελ εζηθή ηνπ βίνπ β) πεξηγξαθή πξνηάζεσλ γηα αλάπηπμε αλζεθηηθή ζηηο επηπηώζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη γ) θίλεηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ κεηαθαπηηαιηζκνύ, 

θαηεπζύλνληαο ηνλ παγθόζκην πινύην ζηελ ζηήξημε ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο, ηεο γαιάδηαο αλάπηπμεο, 

ηεο βηώζηκεο γεσξγίαο, ησλ πξάζηλσλ κηζζώλ, ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

 
Δκπλεπζκέλε εγεζία κε όξακα 

Η βηνπνιηηηθή δύλαηαη λα σθειήζεη όρη κόλν ζηελ δηαζθάιηζε ελόο βηώζηκνπ νηθνλνκηθνύ κέιινληνο αιιά 

ζηελ ίδηα ηελ αληηζηξνθή ηεο νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη πάλσ από όια ηεο θξίζεο ζηελ εγεζία. 

Γηα λα αλαραηηίζνπκε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πξέπεη λα αλαπηύμνπκε πεξηζζόηεξν δίθαηεο θαη εζηθέο 

θνηλσλίεο. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα εμνηθνλνκήζνπκε ρξόλν θηλεηνπνηώληαο ηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο. Χξεηάδεηαη λα ζρεδηαζηεί έλα επξύηεξν πιαίζην πνιηηηθώλ θαη λα 

πεηύρνπκε κηα πην εκπλεπζκέλε εγεζία. Δίλαη θαηξόο λα απνθνπνύκε από ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ παξειζόληνο, όπνπ ην δηαίξεη θαη βαζίιεπε ζεσξνύληαλ έμππλε πξαθηηθή, θαη νη παγθόζκηνη 

εγέηεο λα ελώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε βάζε έλα θνηλό όξακα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ βίνπ. 

Η ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ ηνκέσλ – ησλ επηζηεκώλ, ηεο πνιηηηθήο, ηεο δηπισκαηίαο θαη ησλ ηερλώλ 

– κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιύηεο γηα ηελ εηζαγσγή αμηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζε θάζε εηδηθόηεηα. Η βην-ζεώξεζε ηεο ηερλνινγίαο, κέζσ ηεο ζέζεο, αληίζεζεο θαη ζύλζεζεο λέσλ 

αμηώλ, κπνξεί λα επηθέξεη απηή ηελ αιιαγή θαη λα απνηειέζεη ηνλ κνριό αλύςσζεο ηνπ πλεύκαηνο ζε 

παγθόζκην επίπεδν. 

 
Η πξόθιεζε ηεο κεηαθαπηηαιηζηηθήο επνρήο 

Η αθόξεζηε επηδίσμε νηθνλνκηθήο ηζρύνο νδήγεζε ζηελ ιεζκόλεζε ηεο αμίαο ηεο ειπίδαο, ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο. Η πξόθιεζε ηνπ κεηαθαπηηαιηζκνύ είλαη λα θαηαθέξνπκε λα 

εκπλεύζνπκε ην 1% ηνπ πιεζπζκνύ πνπ θαηέρεη ην 50% ηνπ παγθόζκηνπ πινύηνπ ώζηε λα δεζκεπηεί 

νηθηνζειώο όηη ζα επελδύζεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο ηνπ βίνπ ζηνλ πιαλήηε καο. Οη δπλαηόηεηεο 

είλαη απεξηόξηζηεο: αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαζαξνί σθεαλνί, ηερλνινγίεο πνπ ζέβνληαη ην 

πεξηβάιινλ, ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, θαιύηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα όινπο. Τν ηεξάζηην 

θεθάιαην, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζνθά, κπνξεί λα επηηαρύλεη ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηάζσζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ βίνπ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε. 

Απηή είλαη ε πην επηθεξδήο επέλδπζε γηα ην κέιινλ. 
 
Γηα λα παξαγγείιεηε αληίηππα ηνπ βηβιίνπ δσξεάλ, επηθνηλσλήζηε κε ην ava@biopolitics.gr 


