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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  
 

«Μπνξνύκε λα νηθνδνκήζνπκε κηα θνηλσλία ειπίδαο ελόςεη ησλ ηεξάζηησλ θξίζεσλ θαη 

πξνθιήζεσλ; Μπνξεί λα απνηειέζεη ε Διιάδα ηνλ ππξήλα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο; Η 

επζύλε αλνίθεη ζε θάζε κέινο ηεο θνηλωλίαο. Η ηερλνινγία πξνζθέξεη ακέηξεηεο επθαηξίεο 

θαη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο. Όκωο δίρσο θσηηζκέλε εγεζία, ν θίλδπλνο είλαη νξαηόο.» 

Με ηα ιόγηα απηά, ε Πξόεδξνο θαη Ιδξύηξηα ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Βηνπνιηηηθήο, 

Καζ. Αγλή Βιαβηαλνύ Αξβαλίηε, παξέιαβε ηηκεηηθό βξαβείν από ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ Ακαξνπζίνπ, Αζαλάζην Φξνύζζν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Παλεγπξηθήο πλεζηίαζεο ηνπ Οκίινπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε καδί κε ηνλ Ρνηαξηαλό 

Όκηιν Αζελώλ ζην μελνδνρείν Civitel Olympic, ζηηο 30 Μαΐνπ 2016. Η θα. Βιαβηαλνύ 

Αξβαλίηε ήηαλ ε θεληξηθή νκηιήηξηα ηεο βξαδηάο θαη ηόληζε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε 

πξνζηαζία ηνπ βίνπ κπνξεί λα καο δώζεη δύλακε γηα λα εκπλεύζνπκε ζηνπο εγέηεο έλα 

θωηηζκέλν όξακα ειπίδαο. 

  

«Απνηειεί ηδηαίηεξε ηηκή γηα κέλα ε πξόζθιεζε ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ Ακαξνπζίνπ, δηόηη 

πηζηεύω αθξάδαληα όηη γηα λα είζηε ζηνλ Ρνηαξηαλό Όκηιν ζεσξείηε όηη κπνξνύκε λα 

πξνζθέξνπκε πνιιά ζηελ θνηλσλία. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα αλαδεηήζνπκε ιύζεηο: 

«Σί κπνξώ λα θάλσ εγώ ζαλ άλζξσπνο;» Οθείινπκε ζε απηή ηελ αλαδήηεζε λα 

ζθεθηνύκε όιεο ηηο δηαζηάζεηο. Η λενιαία ηεο παηξίδαο καο κεηαλαζηεύεη ζην εμσηεξηθό, 

κηα θαηάζηαζε πνπ νθείινπκε λα ζηακαηήζνπκε. Δκείο ζηελ Βηνπνιηηηθή άιιωζηε 
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ζπλεξγαδόκαζηε κε πνιιά λέα παηδηά, ραξηζκαηηθά παηδηά, πνπ εξγάδνληαη θαη πηζηεύνπλ 

ζηνλ ζθνπό καο.  

Πεγαίλνληαο ζε δηάθνξεο νκηιίεο θαη ζπλέδξηα ζην εμωηεξηθό, δηαθεθξηκέλνη θίινη κε 

ξσηνύλ γηα ηελ Διιάδα: «Σί γίλεηαη ζηελ ρώξα; Σί ζπκβαίλεη κε ηελ θξίζε ηελ νπνία 

δνύκε;» Σνπο απαληώ όηη ε Διιάδα έρεη πεξάζεη πνιιέο θξίζεηο ζε όιεο απηέο ηηο ρηιηεηίεο, 

θαη ε πην ζνβαξή ίζωο λα ήηαλ νη Πεξζηθνί Πόιεκνη. Όηαλ νη Αζελαίνη είδαλ ηελ πόιε 

ηνπο λα θαίγεηαη θη όια λα θαηαζηξέθνληαη, έθηηζαλ ηνλ Παξζελώλα. Απηή είλαη ε 

απάληεζε ζηελ θξίζε. ηελ νηθνλνκηθή, ηελ πεξηβαιινληηθή, θαη θπξίσο ζηελ θξίζε 

εγεζίαο πνπ δπζηπρώο γίλεηαη όιν θαη πην έληνλε. Μόλν αλ αιιάμνπκε απηνύο ηνπο 

ιίγνπο, ην 1% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο, εθείλνπο πνπ έρνπλ ηελ κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή 

δύλακε, κόλν ηόηε κπνξνύκε λα ειπίδνπκε όηη ζα δηαζώζνπκε ην αγαζό ηνπ βίνπ ζηνλ 

πιαλήηε. Δίλαη έλα δύζθνιν έξγν αιιά ζε απηή ηελ κεηαθαπηηαιηζηηθή επνρή, έρεη έξζεη ε 

ζηηγκή λα μεράζνπκε ηα ζηεξεόηππα θαη λα αλαδεηήζνπκε θσηηζκέλε εγεζία κε 

έκπλεπζε.  

Ο βίνο είλαη ην πνιπηηκόηεξν αγαζό ζηνλ πιαλήηε καο, θη εκείο δηαθηλδπλεύνπκε ηε 

ζπλέρηζή ηνπ. ηελ Βηνπνιηηηθή – πνιηηηθή κε ηελ πιαηωληθή έλλνηα θαη όρη κε ηελ 

θνκκαηηθή – αγωληδόκαζηε γη’απηήλ αθξηβώο ηελ ζπλέρηζε. Αληηιακβαλόκαζηε ηηο 

δηαθνξέο ζηελ γιώζζα, ηελ ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκό ζαλ ηνλ πινύην ηεο αλζξσπόηεηαο 

πνπ πξέπεη λα δηαθπιάμνπκε. Όηαλ έλα κέξνο ηνπ ζώκαηνο ηεο θνηλωλίαο ππνθέξεη, όιν ην 

ζώκα ππνθέξεη, όπωο θαη ζην αλζξώπηλν ζώκα, θαη ζαο θαιώ λα ζθεθηείηε απηό ην 

παξάδεηγκα κε ηνπο βαζαληζκέλνπο πξόζθπγεο ζηελ ρώξα καο ζήκεξα. Χξεηάδεηαη λα 

λνηώζνπκε ηελ αιιειεμάξηεζε όρη κόλν κε όινπο ηνπο αλζξώπνπο ηεο γεο αιιά θαη κε 

όιεο ηηο κνξθέο δσήο. Κάζε ζηηγκή πνπ πεξλάεη, θάζε θηύπνο ηνπ εθθξεκνύο πνπ κεηξάεη 

ην ρξόλν ζεκαίλεη ηελ θαηαζηξνθή θάπνηαο κνξθήο δωήο γηα πάληα. Πξέπεη ινηπόλ λα 

αλαξωηεζνύκε: «Έρνπκε εκείο ην δηθαίσκα λα αδηαθνξνύκε γηα απηό; Έρνπκε ην 

δηθαίωκα λα πξνρωξάκε ζην όλνκα ηεο ππεξθαηαλάιωζεο πνπ έρνπκε θαηαζηήζεη 

βαξόκεηξν ηεο θνηλωλίαο θαη λα κελ αληηιακβαλόκαζηε όηη ζέηνπκε ηελ ίδηα ηελ δσή ζε 

θίλδπλν; 

ίγνπξα απαηηείηαη παηδεία, έλαο εμαηξεηηθά λεπξαιγηθόο ηνκέαο, ζηνλ νπνίν εκείο, ωο 

Βηνπνιηηηθή, δίλνπκε ηδηαίηεξν βάξνο. ηνλ ρώξν ηεο δηεζλνύο εθπαίδεπζεο, 

δεκηνπξγήζακε κηα ζεηξά δηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ, ηα νπνία πξνζθέξνπκε εληειώο 

δσξεάλ κε ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ από 140 ρώξεο. Σα ζέκαηα αθνξνύλ ηελ 

γεωξγία, ηελ δηαηξνθή, ηελ πξάζηλε νηθνλνκία, ηελ αληηζηξνθή ηεο αλεξγίαο, ηελ 

αλαραίηηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαη ζαο πξνζθαιώ όινπο λα ηα παξαθνινπζήζεηε θαη 

λα ζπκκεηάζρεηε. 

Απαηηείηαη επίζεο κηα πγηήο ελεκέξσζε κέζα από ΜΜΔ πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ ηειείωο 

δηαθνξεηηθά απ’όηη ζήκεξα. Χξεηαδόκαζηε κέζα ελεκέξωζεο πνπ ζα εζηηάδνπλ ζηα 

ρηιηάδεο ζεηηθά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θνηλσλία καο θαζεκεξηλά θαη ηαπηόρξνλα ζηηο 

ρηιηάδεο δπλαηόηεηεο πνπ δίλνληαη γηα λα βειηησζεί ε πνηόηεηα δσήο όισλ ησλ πνιηηώλ.  

Όηαλ μεθίλεζα λα κηιάω γηα ην πεξηβάιινλ ην 1985, αθνπγόηαλ ωο θάηη ην εμωπξαγκαηηθό. 

ηαδηαθά, ε λννηξνπία άιιαμε θαη ζήκεξα όινη πιένλ αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ. Ο 

Γήκνο Ακαξνπζίνπ ππήξμε από ηνπο πξσηνπόξνπο. Σν 1993 είρακε ζπλεξγαζηεί ζε ζεηξά 

ζεκηλαξίωλ γηα ηελ αλαθύθιωζε θέξλνληαο ηνπο βηνκήραλνπο ζε επαθή κε ηελ ηερλνγλωζία 

ώζηε λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Με ην Γηεζλέο 

Παλεπηζηήκην γηα ην Βην-Πεξηβάιινλ, κηα πξωηνβνπιία πνπ μεθηλήζακε ην 1991, ζέζακε 

ζαλ θεληξηθό άμνλα ηεο παηδείαο ηνλ βίν, θαζώο θαη ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμύ όισλ 

ησλ επηζηεκώλ. 

Γηα λα πξνρωξήζνπκε πξνο έλα ειπηδνθόξν κέιινλ, ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία ηέρλεο θαη 

ηερλνινγίαο θαη ε θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ δεκηνπξγηθώλ δπλάκεσλ ηεο αλζξσπόηεηαο. 
Όκωο νη πεξηζζόηεξνη θνξείο εζηηάδνπλ θαηά θύξην ιόγν ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ 

ηερλνινγία. πκθωλώ κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ωζηόζν νη ηέρλεο αθνξνύλ πάλω ην 50% ηνπ 



 3 

παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, εηδηθά αλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηε κνπζηθή, ηελ πνίεζε, ηε 

θωηνγξαθία, ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Πξνθεξύζζνπκε ινηπόλ έλαλ δηεζλή δηαγσληζκό – θαη 

ζα ήζεια πνιύ λα ην αζπαζηεί απηό ν Ρνηαξηαλόο Όκηινο Ακαξνπζίνπ θαη λα 

ζπλεξγαζηνύκε – ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο, γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ κηθξόθνζκνπ, 

ηνπ νπνίνπ ε νκνξθηά θαη ε ζπκκεηξία είλαη εθζακβωηηθή. Αο αλαινγηζηνύκε κόλν όηη 

πεξηζζόηεξεο από 10(21) ρεκηθέο αληηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρώξν ζε έλα κόλν θύηηαξν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ελόο εηθνζηηεηξαώξνπ. Aπηόο είλαη ν πξαγκαηηθόο πινύηνο. Η ραξά όηη θαη κία 

κόλν κέξα δσήο είλαη κηα αησληόηεηα γηα ηνλ βίν.  

ηνλ ρώξν ηεο ηερλνινγίαο καο μεθεύγνπλ πνιιά, θαζώο επελδύνπκε δηζεθαηνκκύξηα ζε 

ηερλνινγίεο θαηαζηξνθήο. Όια ηα ρξήκαηα θαη νη πξνζπάζεηεο έρνπλ πέζεη ζε εμνπιηζκνύο 

πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ην πώο ζα εμαθαλίζνπκε ν έλαο ηνλ άιιν όρη ζε 1 ιεπηό αιιά ζε 10 

δεπηεξόιεπηα, θαη απηό γηα θάπνηνπο απνθαιείηαη πξόνδνο. Γηα λα μεθύγνπκε από απηή ηελ 

θαπιόηεηα ρξεηάδεηαη ε αλαδήηεζε δηαρξνληθώλ αμηώλ, κε βαζηέο ξίδεο. ην εγρείξεκα 

απηό, ε Διιάδα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη πξσηεύνληα ξόιν ωο παγθόζκην θέληξν 

ζπλάληεζεο ηωλ εηδηθώλ γηα ηελ βην-ζεώξεζε ηεο ηερλνινγίαο θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξόλνπ.  

Αλάινγα κε ηνλ κύζν, ηελ πνιηηηζηηθή, ηελ ηζηνξηθή αιιά θαη ηελ ζύγρνλε πξνζθνξά, θάζε 

πεηξαδάθη ηεο Διιάδαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο ζεκείν δηεζλνύο επηζηεκνληθήο 

ζπλάληεζεο. Η Κωο γηα ηνπο γηαηξνύο, ε Ιθαξία γηα ηνπο αεξνλαππεγνύο, θνθ. 

Οξακαηηζηείηε ινηπόλ θαη ζθεθηείηε όιν ηνλ ρξόλν λα γίλνληαη δηεζλή ζπλέδξηα γηα ηελ 

πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο, όπνπ κέζα από ηελ ζέζε, ηελ αληίζεζε θαη ηελ ζύλζεζε, ζα 

νδεγνύκαζηε ζηελ δάζσζε ηνπ πιαλήηε. πλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο ηωλ εηδηθώλ πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα απαζρνιήζνπλ, λα αλαλεώζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ πεξαηηέξω νιόθιεξν ηνλ 

ηνπξηζηηθό ηνκέα ηεο ρώξαο καο γηα όιν ην έηνο. Μαο δίλεηαη κηα εμαηξεηηθή δπλαηόηεηα 

κέζα από ηνλ «βην-ηνπξηζκό» λα ππάξρεη κηα ζπλερήο αλάπηπμε θαη λα γίλεη ε ρώξα καο 

έλαο δηαξθήο πόινο έιμεο γηα όιε ηελ αλζξσπόηεηα. 

Γελ κπνξείο όκωο λα θηίδεηο θάηη ρωξίο λα βιέπεηο όιεο ηηο δηαζηάζεηο, θαη ν ειιαδηθόο 

ρώξνο είλαη κνλαδηθόο. Γελ είλαη κόλν ε εθζακβωηηθή νκνξθηά ηεο ρώξαο καο. Οη βαζηέο 

ξίδεο πξνζθέξνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ έλλνηα ηεο νξζνινγηθήο πξνόδνπ θαη ηεο επζύλεο, 

καδί κε ηελ δύλακε ηεο έκπλεπζεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Καη απηό είλαη έλα γεγνλόο πνπ 

νθείινπλ λα παξαδερηνύλ όινη, παξά ηελ θξίζε πνπ βηώλνπκε θαη πνπ ζύληνκα 

κπνξνύκε λα μεπεξάζνπκε αλ όινη πηζηέςνπκε δπλαηά θαη ζηεξηρηνύκε ζε απηέο ηηο 

ξίδεο. 

Καη αο έξζνπκε ζην Μαξνύζη. Γελ είλαη ηπραίν όηη εδώ έγηλε ην Οιπκπηαθό ηάδην. Η 

ηζηνξία ηνπ Ακαξνπζίνπ εδώ θαη 4000 ρξόληα αλαδεηθλύεη όηη ππήξμε ηόπνο ιαηξεπηηθώλ 

αγώλωλ πξνο ηηκή ηεο Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο. Απηήλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε 

κπνξεί λα ηελ αλαβηώζεη θαη ν Ρνηαξηαλόο Όκηινο, κε ηελ αξσγή θαη ηελ ζπλεξγαζία 

ηνπ Γήκνπ, έηζη ώζηε ην Μαξνύζη λα γίλεη θαηεμνρήλ ρώξνο αζιεηηθώλ επηηεύμεσλ. Κη 

εδώ ζέιω λα δηεπθξηλίζω ην εμήο: άζινο ζεκαίλεη επίηεπγκα, ζσκαηηθό θαη πλεπκαηηθό. 

ε έλαλ ηόπν όπωο ην Μαξνύζη, είζε ηα βέιε ηεο Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο ζήκεξα λα καο 

νδεγήζνπλ δπλακηθά πξνο ην κέιινλ. Μέζα από ηελ θξίζε κπνξνύκε λα βξνύκε ηελ 

αθύπληζε θαη λα ηελ νλνκάζνπκε έκπλεπζε, λα ηελ νλνκάζνπκε δύλακε. Δδώ βξίζθεηαη ε 

ειπίδα, ην θωο, ε αλαδήηεζε, θαη ε πξσηνβνπιία γηα ησλ δηάζσζε ηνπ αγαζνύ ηνπ βίνπ. 

Ο θαζέλαο καο έρεη μερωξηζηά πξάγκαηα θαη ηδέεο λα πξνζθέξεη, λέεο απαληήζεηο λα δώζεη. 

Όινη νθείινπκε λα πάξνπκε πξσηνβνπιία, λα αλαδεηήζνπκε, λα ζπληνλίζνπκε ηηο 

πξνζπάζεηεο καο θαη λα ζπλεξγαζηνύκε.» 

 

Η εθδήιωζε έθιεηζε κε εξωηήζεηο θαη ζπδήηεζε κε ην αθξωαηήξην, ελώ ε ηδηαίηεξα ζεηηθή 

αληαπόθξηζε ηνπ θνηλνύ επηβεβαίωζε ηελ αλάγθε γηα κηα λέα δπλακηθή, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεηωπίζνπκε ηηο πξνθιήζεηο κε όξακα θαη αηζηνδνμία. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

επηζθεθζείηε ην www.biopolitics.gr  

http://www.biopolitics.gr/

