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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το διεθνές συνέδριο με θέμα «Βιοπολιτική – Έμπνευση και 
Καινοτομία για την Αναχαίτιση της Κλιματικής Αλλαγής», το οποίο διοργάνωσαν 
από κοινού η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής και το Ελληνικό Παράρτημα της 
Λέσχης της Ρώμης, στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 25 Απριλίου 2016, τρεις μέρες 
μετά την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισίου για το Κλίμα (COP21) στην Νέα 
Υόρκη.  
 

 
 
Την εκδήλωση συντόνισε η Καθηγήτρια Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Πρόεδρος και 
Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής και του Ελληνικού Παραρτήματος 
της Λέσχης της Ρώμης, ενώ μίλησαν διακεκριμένοι επιστήμονες και διπλωμάτες, 
καταδεικνύοντας σαφώς την ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή στην τρόπο αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής με την ενεργό συμμετοχή του κοινωνικού, οικονομικού και 
πολιτικού τομέα. 
 
Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, η Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη παρουσίασε την 
έννοια της βιοπολιτικής ως παγκόσμιο πρότυπο για την αναχαίτιση της κλιματικής 
αλλαγής. Τόνισε ιδιαίτερα την παράμετρο του χρόνου, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει 
πλέον καιρός για χάσιμο. Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει την σημασία του αγαθού του 
βίου και τις πολύχρονες προσπάθειες της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής να 
εμποτίσει την κοινωνία με βιοκεντρικές αξίες, στοχεύοντας να αποτελέσει η καλύτερη 
κατανόηση και προστασία του περιβάλλοντος τον ενωτικό πυρήνα της κοινωνίας. Τέλος, 



τόνισε την αξία της βιο-θεώρησης της κοινωνικής και οικονομικής προόδου, με την 
συνεργασία τέχνης και τεχνολογίας, ως την πλέον δυναμική κατεύθυνση για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και την ίδρυση μιας Τράπεζας Ιδεών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής μέσα από την ταχεία και 
αποτελεσματική παροχή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Στην συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο Δρ. Γιώργος Τυρογιάννης, Διευθυντής της Β’ 
Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου, εκφράζοντας την μεγάλη 
εκτίμησή του για τις πολύτιμες προσπάθειες της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής. 
Παράλληλα, ανέλυσε την σημειολογία του όρου Βίος και την σχέση του με την συνέχεια 
και την αφθαρσία, με τις βαθιές ρίζες που μας κρατούν στη γη και με το ταξίδι μας προς 
το άπειρο. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη  προστασίας του πλανήτη μας και στο ζήτημα 
της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας ότι είναι αμφίβολο αν εμείς ως οι άνθρωποι θα 
έχουμε μέλλον αν δεν καταφέρουμε να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. Τέλος, τόνισε 
ότι οι επιλογές για τη δημιουργία ενός ενιαίου κόσμου είναι απεριόριστες, εμείς απλά 
πρέπει να αναλάβουμε δράση. 
 
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Καθηγητής Momir Djurovic, Πρόεδρος 
της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών του Μαυροβουνίου και τ. Κοσμήτορας της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μαυροβουνίου. 
Υποστήριξε ότι τα προβλήματα του 21ου αιώνα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μεμονωμένα από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή θεσμό, θέτοντας έναν άξονα παγκόσμιων 
προβλημάτων που φέρνουν τον πλανήτη σε θέση να μην μπορεί να αντέξει το 
οικολογικό αποτύπωμα των αναγκών μας. Ανάμεσα στα προβλήματα αυτά ανέφερε την 
αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, την εξάντληση των φυσικών πόρων, τους 
γρήγορους ρυθμούς εξαφάνισης και εκμετάλλευσης της βιοποικιλότητας, την απώλεια 
ενδιαιτημάτων, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ρύπανση, και την ταυτόχρονη 
αύξηση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεράστια ανάγκη για ισορροπία των 
ενεργειακών απαιτήσεών μας, καθότι μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη της 
τάξης των 3 βαθμών κελσίου μπορεί να αποβεί καταστροφική. Η πρόκληση της 
κλιματικής αλλαγής είναι πλέον πρόκληση επιβίωσης και όχι μόνο βιωσιμότητας. 
Αναπτύσσοντας επιχειρήματα, τόνισε ακόμη ότι οι ελλείψεις σε πλαίσια πολιτικής είναι 
προφανείς και ότι το δίλημμα της οικονομικής ανάπτυξης σε βάρος του περιβάλλοντος 
σε ένα business-as-usual σενάριο δεν είναι πια βιώσιμο. Τέλος, ανέδειξε την ανάγκη 
αναζήτησης νέων οικονομικών μοντέλων και την αλλαγή του ΑΕΠ ως κριτήριο 
ευημερίας, με βάση μια διττή στρατηγική που θα στοχεύει στην επίλυση του 
προβλήματος παραγωγής και χρήσης ενέργειας, επιτυγχάνοντας μια γενναία μείωση της 
απόλυτης κατανάλωσης περιβαλλοντικών πόρων. 
 
Αμέσως μετά, πήρε τον λόγο ο Σωτήρης Μουσούρης, τ. Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ, αναλύοντας την παγκόσμια σημασία της υπογραφής της 
Συμφωνίας του Παρισίου για το κλίμα, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη και την 
ατομική μας ευθύνη για την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, περιέγραψε μια σειρά από 
κινδύνους που επιφέρει η άνοδος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως για τους 
ευάλωτους κοινωνικά και οικονομικά πληθυσμούς. Υπογράμμισε την σημασία της 
ανάγκης τοποθέτησης της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο της οικονομικής και 
διεθνούς πολιτικής, τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τις επιχειρήσεις, χωρίς 
ωστόσο να παραλείψει να αναφερθεί και στην σημασία της καθημερινής δράσης των 
απλών πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, όπως ο εθελοντικός καθαρισμών των ακτών 
ή των γειτονιών από τα graffiti. 
 



Ο Πρέσβης της Ινδονησίας, Benny Bahanadewa, μοιράστηκε μερικές από τις 
εμπειρίες της χώρας του στη σφαίρα της παγκόσμιας δράσης για την αναχαίτιση της 
κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ινδονησία αποτελεί μια άκρως 
ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθότι είναι το μεγαλύτερο αρχιπέλαγος του κόσμου, έχει την 
δεύτερη πλουσιότερη βιοποικιλότητα στον κόσμο, και καθίσταται κατ’αυτό τον τρόπο 
πολύ ευάλωτη στις επιπτώσεις και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Ο Πρέσβης 
ανέδειξε επίσης τις προσπάθειες της χώρας του να είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης 
για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων της εθελοντικής δέσμευσης για 
μείωση κατά 26% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το 2020, και των νέων 
πολιτικών για προσαρμογή κομβικών τομέων. Τέλος, μίλησε για την σημασία του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την κλιματική αλλαγή που ανέπτυξε η κυβέρνηση της 
Ινδονησίας και το οποίο αποσκοπεί στην θέσπιση κατάλληλων νομικών και 
κυβερνητικών οργάνων για την εξασφάλιση ανθεκτικών οικοσυστημάτων και την 
επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής αποκατάστασης. 
 
Η Θεοδώρα Αντωνακάκη, Επιστημονική Γραμματέας της Επιτροπής Μελέτης των 
Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, μίλησε για τη 
σημασία του έργου της Επιτροπής, ιδιαίτερα των μελετών που έχουν προκύψει για τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
Ελλάδα σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης. Ανέδειξε την άμεση ανάγκη 
υιοθέτησης νέων προτύπων για να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για το κλίμα και η 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση των οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων. Παράλληλα παρέθεσε 
το υψηλό οικονομικό κόστος για την Ελλάδα, της τάξεως των 700 εκατομμυρίων ευρώ, 
εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Κλείνοντας, τόνισε την τεράστια σημασία της Συμφωνίας του Παρισίου για το κλίμα, 
καθώς και των χρόνιων προσπαθειών της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής οι οποίες 
στοχεύουν στην ίδια κατεύθυνση. 
 
Στην συνέχεια, ο Καθηγητής Μιχαλης Σκούλλος, Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Χημείας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΜΙΟ-ECSDE και GWP-
Med, υποστήριξε ότι, με βάση τα τελευταία στοιχεία, μπορούμε να δούμε την κλιματική 
αλλαγή ως απειλή, αλλά ταυτόχρονα και ως ευκαιρία. Τόνισε ότι δεν έχουμε τα 
κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και πρέπει να 
προσπαθήσουμε να βρούμε νέα. Χρειαζόμαστε νέα τεχνολογικά, θεσμικά, ενημερωτικά, 
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά εργαλεία, που συνδέονται με τα μοντέλα της 
διακυβέρνησης, της οικονομίας, της ανταλλαγής και της διανομής. Επίσης, υπογράμμισε 
την ανάγκη για νέες ειδικές τομεακές πολιτικές και ρυθμιστικές προσεγγίσεις για την 
ισότητα και τη δικαιοσύνη που απαιτούν αλλαγές τόσο στην ροή των επενδύσεων όσο 
και στον τομέα της ενέργειας. Στόχος όλων αυτών οφείλει να είναι η πιο αποτελεσματική 
διακυβέρνηση, που θα μειώσει την ευπάθεια σε πιέσεις ώστε το σύστημα να επιστρέψει 
σε κατάσταση ισορροπίας. 
 
Ο Gaetano Leone, Συντονιστής του Σχεδίου Δράσης της UNEP για την Μεσόγειο 
και της Γραμματείας για την Συνθήκη της Βαρκελώνης, ανέδειξε την Μεσόγειο ως 
ένα καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητάς μας και μια κρίσιμη πηγή ανάπτυξης. 
Ταυτόχρονα, αναφέροντας τα τελευταία στοιχεία που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής αλλά και το πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι βιοπορίζονται και 
εξαρτούν τις ζωές τους από το οικοσύστημα της Μεσογείου, υπογράμμισε ότι οι 
προσπάθειες αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να 
αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους. Έδωσε 
έμφαση και στην σημασία της πρόσφατης υπογραφής της Συμφωνίας για το Κλίμα, 



ιδιαίτερα σε επίπεδο χρηματοδότησης, καθότι το σύμφωνο αναμένεται να κινητοποιήσει 
100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020 για την υποστήριξη δράσεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Κλείνοντας, περιέγραψε με επιχειρήματα την σημασία της Μεσογειακής 
Στρατηγικής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2016-2025 και της υιοθέτησής της από την 
Συνθήκη της Βαρκελώνης, τονίζοντας ιδιαίτερα τους στόχους της στρατηγικής που 
αφορούν στην αύξηση της επιστημονικής γνώσης, την ευαισθητοποίηση και την 
ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων, την μόχλευση των υφιστάμενων και αναδυόμενων 
μηχανισμών χρηματοδότησης του κλίματος, και την ενθάρρυνση των θεσμικών 
πολιτικών και νομικών μεταρρυθμίσεων. 
 
Ο τελευταίος ομιλητής, Καθηγητής Χρήστος Ευθυμιόπουλος, Ερευνητής Α’ στο 
Κέντρο Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, 
εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο η βιοπολιτική έχει συμβάλλει στο ζήτημα της 
παγκόσμια αφύπνισης για την κλιματική αλλαγή, συνοψίζοντας τις εμπειρίες της 
Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών. 
Υπογράμμισε την σημασία που είχε για την επιστημονική συζήτηση η απόδειξη και η 
αποδοχή ότι η κλιματική αλλαγή είναι και ανθρωπογενής, αλλά και των βαθιών ηθικών 
ζητημάτων που τίθενται για τις ευθύνες μας ως κάτοικοι του πλανήτη. Αναφέρθηκε 
επίσης στην ανάγκη να μετακινηθεί το κέντρο της διεθνούς επιστημονικής συζήτησης 
γύρω από την βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή από το ανθρωποκεντρικό 
παράδειγμα, σε εκείνο που αναδεικνύει η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής ως 
βιοκεντρικό. Υποστήριξε ότι η βιοκεντρική προσέγγιση και οι βιοκεντρικές αξίες, 
ζητούν την ανάληψη δράσεων και ευθυνών από πλευράς μας όχι μόνο για την σωτηρία 
της ανθρωπότητας, αλλά και για την σωτηρία όλων των μορφών του βίου σε αυτόν τον 
πλανήτη. Στην βιοπολιτική, τόνισε, αντιλαμβανόμαστε ότι η μόνη πραγματική απάντηση 
στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής θα έρθει όταν αντιληφθούμε ότι οι βιοκεντρικές 
αξίες πρέπει να αποτελέσουν το πρωταρχικό μέλημα της ανθρωπότητας. 
 
Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις και συζήτηση με το ακρωατήριο, όπου συμμετείχαν 
βουλευτές, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί και άλλοι ειδήμονες. Η ιδιαίτερα θετική 
ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε την ανάγκη για μια νέα δυναμική, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής με όραμα και αισιοδοξία. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.biopolitics.gr 
 


