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27 Μαΐνπ 2016 
 

 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Γηα ηελ ζεκαληηθή πξνζθνξά ηεο ζηνλ εζεινληηζκό, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο 

βξαβεύηεθε από ην Δζληθό Σπκβνύιην Νενιαίαο (ΔΣΥΝ) θαηά ηελ δηάξθεηα εθδήισζεο ζην 

Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα, ηελ Παξαζθεπή, 27 Μαΐνπ 2016, θαη 

ώξα 18:00. Τελ εθδήισζε, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο επίζεο νη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο 

EMFASIS θαη Ιλζηηηνύην Οδηθήο Αζθάιεηαο Πάλνο Μπισλάο, ζπληόληζε ε Make-A-Wish 

(Κάλε Μηα Δπρή Διιάδνο) θαη ε Γεκνζηνγξάθνο ηνπ ΣΚΑΪ Μαξία Αλαζηαζνπνύινπ. 
 
 

  
 

 

Σηελ νκηιία ηεο ε Πξόεδξνο θαη Ιδξύηξηα ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Βηνπνιηηηθήο, Καζ. Αγλή 

Βιαβηαλνύ Αξβαλίηε, ζπλεράξε ην Δζληθό Σπκβνύιην Νενιαίαο θαη ηηο άιιεο εζεινληηθέο 

νξγαλώζεηο γηα ην όξακα θαη ηελ δξάζε ηνπο, θαη ηόληζε όηη γηα λα νηθνδνκήζνπκε κηα θνηλσλία 

ειπίδαο, ε αλάπηπμε λέσλ δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο 

πξνζθνξάο ζην θνηλσληθό ζύλνιν είλαη αλαγθαία. «Χαίξνκαη πάξα πνιύ γηαηί ε αίζνπζα 

θαηαθιύδεηαη από ληάηα, θη εδώ ππάξρεη ε ειπίδα γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ, έλα κέιινλ πνπ 

πξέπεη λα ην αλαδεηήζνπκε, λα ην πηζηέςνπκε θαη λα ην νηθνδνκήζνπκε. Οη επηινγέο πνπ 

έρεηε θάλεη σο Δζληθό Σπκβνύιην Νενιαίαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηαηί ηνλίδεηε ηνλ 



εζεινληηζκό θαη ηελ ςπρηθή επγέλεηα. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ε αγάπε ζηελ θνηλσλία καο, 

γηαηί δπζηπρώο ζηηο κέξεο καο δελ επηθξαηεί απηό ην ζπλαίζζεκα πνπ είλαη θαη ην πην ζεκαληηθό. 

Αγάπε πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν, αγάπε πξνο ηελ Διιάδα, αιιά θαη αγάπε πξνο όιε ηελ 

αλζξσπόηεηα. 

Θα αλαξσηηέζηε αξθεηνί από εζάο ηί ζεκαίλεη «Βηνπνιηηηθή». Ο βίνο είλαη ην πνιπηηκόηεξν 

αγαζό ηεο δεκηνπξγίαο. Σην ζύκπαλ κπνξεί λα ππάξρνπλ εθαηνκκύξηα πιαλήηεο, σζηόζν εκείο νη 

άλζξσπνη δελ έρνπκε βξεη πνπζελά θαλέλαλ άιινλ πιαλήηε όπνπ λα ππάξρεη δσή. Οη άλζξσπνη, 

πνπ ρξνληθά εκθαληζηήθακε ζην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην ηεο εμέιημεο, έρνπκε ζεθώζεη ην 

αλάζηεκα καο ζε ηέηνην βαζκό ππεξθαηαλάισζεο θαη θαηαζηξνθήο, πνπ ζέηνπκε ηελ ζπλέρηζε 

ηνπ πνιπηηκόηεξνπ απηνύ αγαζνύ ζε θίλδπλν. Έρνπκε δηθαίσκα εκείο λα θηάζνπκε ζε ηέηνην 

βαζκό ζξάζνπο πνπ λα ηα θαηαζηξέθνπκε όια; 

Με ζπλαίζζεζε επζύλεο θαη αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ ρξεηάδεηαη λα δνύκε ηηο δηαθνξέο ζαλ 

πινύην, ζαλ έκπλεπζε. Όπσο ζην αλζξώπηλν ζώκα, έηζη θαη ζηνλ πιαλήηε καο, αλ έλα κέξνο 

ππνθέξεη, ππνθέξεη θαη νιόθιεξν ην ζώκα. Γπζηπρώο ε επνρή πνπ δνύκε είλαη κηα επνρή 

θξίζεο, όρη κόλν νηθνλνκηθήο πνπ ηόζν πνιύ ηελ αθνύκε, αιιά θξίζεο πεξηβαιινληηθήο θαη 

θπξίσο εζηθήο. Η θνηλσλία καζηίδεηαη από κηα θξίζε αμηώλ ηελ νπνία ηελ δνύκε, ηελ βιέπνπκε 

θαη ηελ δηαπηζηώλνπκε, αιιά πξνπάλησλ θαη από κηα θξίζε εγεζίαο, ζε παγθόζκην επίπεδν. Γηα 

λα μεπεξάζνπκε απηή ηελ θξίζε ρξεηάδεηαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ 1% ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ πνπ θαηέρεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο, ζηνλ αγώλα γηα ηελ δηάζσζε ηνπ 

βίνπ. Πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ Βηνπνιηηηθή απνηειεί ε έκπλεπζε θαη ε θηλεηνπνίεζε απηώλ ησλ 

πνιηηώλ, ώζηε λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο απέλαληη ζην ζύλνιν ηεο αλζξσπόηεηαο.  

Όηαλ μεθίλεζε ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο, ε ιέμε «πεξηβάιινλ» ήηαλ άγλσζηε ζηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θόζκνπ, πνπ όκσο άξρηζε ζηγά ζηγά λα αληηιακβάλεηαη ηελ αμία 

ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Παξά ηηο ακέηξεηεο δηεζλείο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπκε θαηαβάιεη 

γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη εμειίμεηο καο μεπεξλνύλ. Η Βηνπνιηηηθή είλαη 

πνιηηηθή, κε ηελ πιαησληθή έλλνηα γηα ηελ νηθνδόκεζε κηαο θνηλσλίαο ειπίδαο. Ο ρξόλνο 

είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο. Με θάζε ηαιάλησζε ηνπ εθθξεκνύο, κηα κνξθή δσήο 

θαηαζηξέθεηαη γηα πάληα, θαη εκείο δελ έρνπκε δηθαίσκα λα ζπλερίζνπκε λα ην αγλννύκε. Ο 

εζεινληηζκόο είλαη ε δηάζηαζε ηεο αθύπληζεο. Μπνξεί λα αλαξσηηέζηε πνιινί πώο κπνξείηε λα 
ζπκβάιεηε; Η απάληεζε είλαη ε ζπλεξγαζία ηέρλεο θαη ηερλνινγίαο.  

Η ηέρλε αθνξά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γεο. Σαο ζέινπκε θνληά καο γηα λα 

ζπλεξγαζηνύκε ζ’έλαλ δηεζλή δηαγσληζκό αθύπληζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πνίεζε, ηελ 

δσγξαθηθή, ηελ θσηνγξαθία, δηάθνξνπο ηνκείο ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ 

αξρηηεθηνληθή, όπνπ ζα βξαβεπζνύλ εθείλνη πνπ ζα δώζνπλ κηα δπλαηή πξνζθνξά γηα ηελ 

απνθάιπςε ηεο εθηπθισηηθήο νκνξθηάο ηνπ κηθξόθνζκνπ. Σαο κηιώ σο βηνιόγνο. Γελ ππάξρεη 

ηίπνηα πην ζαπκαζηό θαη πην αξκνληθά από ηνλ κηθξόθνζκν.  

Όζν γηα ηελ ηερλνινγία, νη ιύζεηο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ήδε ππάξρνπλ. Πξόζθαηα 

είρα ηελ ηύρε θαη ηελ ραξά λα ζπκκεηάζρσ ζε αξθεηά δηεζλή ζπλέδξηα κε ζέκα ηελ ηερλνινγία θαη 

ηελ πξόνδν, θαη ζα ζαο πσ κε ιίγα ιόγηα ηελ πξόηαζή καο γύξσ από απηό ην δήηεκα. Όπσο έρεη 

πξνηείλεη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηνπνιηηηθήο από ην 1985, ε Διιάδα κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

ηδεώδεο δηεζλέο θέληξν ζπλάληεζεο ησλ εηδηθώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζε θάζε ηνκέα. Αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο πξνζθνξά, θάζε 

γσληά ηεο Διιεληθήο γεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί: ε Κσο γηα ηνπ γηαηξνύο, ε Ιθαξία γηα ηνπο 

αεξνλαππεγνύο, ε Σπάξηε γηα ηνπο λνκνζέηεο θαη νύησ θαζ εμήο. Πάξηε ηνλ κύζν, πάξηε ηελ 

πξνζθνξά ζπνπδαίσλ Διιήλσλ, πάξηε όπνηα δηάζηαζε εζείο πηζηεύεηε όηη είλαη ζεκαληηθή, έηζη 

ώζηε θάζε ηνκέαο λα γίλεη έλαο πόινο ζπλάληεζεο ησλ εηδεκόλσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ηερλνινγηθήο θαη θνηλσληθήο πξνόδνπ. Καη δελ κηιάκε γηα ηνπξηζκό 2 ή 3 κελώλ. Μηιάκε γηα 

πξνηάζεηο αλάπηπμεο γηα δσδεθάκελν ηνπξηζκό, όπνπ θάζε κέξα, θάζε θνκκάηη ηεο ρώξαο θαη 
ηεο παξάδνζήο καο ζα αμηνπνηείηα θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 



Η ηερλνινγία γηα λα θαηαζηξέςνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ θηλείηαη γξήγνξα, ππεξβνιηθά γξήγνξα, θαη 

πνιιά ρξήκαηα δαπαλώληαη ζε εμνπιηζκνύο θαη πξνγξάκκαηα θαηαζηξνθήο. Τν εθ δηα κέηξνπ 

αληίζεην είλαη ε «βην-ζεώξεζεο ηεο ηερλνινγίαο», δειαδή ε ηερλνινγία ζηελ ππεξεζία ηεο 

δεκηνπξγίαο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, πέξα από ηελ νξηδόληηα αλάπηπμε, είλαη ζεκαληηθό λα 

γλσξίδνπκε ηηο θαηεπζύλζεηο ησλ εζηθώλ δηαζηάζεσλ, ηηο δηαρξνληθέο θαηεπζύλζεηο, ηηο βαζηέο 

Διιεληθέο ξίδεο, πνπ κπνξνύλ λα θαζνδεγήζνπλ ην κέιινλ. Οξακαηηζηείηε ινηπόλ ηελ Διιάδα 
κε απηέο ηηο ξίδεο λα αθηηλνβνιεί θσο ζε όιε ηελ αλζξσπόηεηα.  

Δίζαζηε λένη, είζαζηε πνιινί. Αο μεθηλήζνπκε από απηά ηα κηθξά πξάγκαηα, από απηά ηα 

πεηξαδάθηα, θη εζείο κέζα από έμππλεο δξάζεηο θαη κέζα από ηελ ελεκέξσζε θαη ηα ΜΜΔ, 

κπνξείηε λα θέξεηε ηελ αθύπληζε θαη ηελ άκεζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κέζα από ηελ ζέζε ηελ 

αληίζεζε θαη ηελ ζύλζεζε, κέζα από ηνλ ζπλερή δηάινγν ηεο πξνόδνπ θαη ηεο πξνζθνξάο. Τν 

θσο γηα ην κέιινλ θαη γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο ειπίδαο πξέπεη λα έξζεη από ηελ Διιάδα. Πηζηέςηε 

ζηνλ εαπηό ζαο θαη κελ εγθαηαιείπεηε ηελ ρώξα. Δδώ ζα θέξεηε ηελ ηζρπξή νηθνλνκία, θαη 

απηό πξέπεη λα αξρίζνπκε λα ην πηζηεύνπκε όινη θαη λα αιιάμνπκε λννηξνπία θαη όξακα.» 

 

 

  
 

 
Το Εθνικό Σςμβούλιο Νεολαίαρ (ΕΣΥΝ) είναι ο επίζημορ θοπέαρ πος εκπποζωπεί ηην Ελληνική 

νεολαία ζηην Ελλάδα και ηο εξωηεπικό. Σςγκποηείηαι από 59 οπγανώζειρ νέων με πεπιζζόηεπα από 

300.000 μέλη ενώ ηαςηόσπονα ζςμμεηέσει ζε δεκάδερ δίκηςα και ζςζπείπωζειρ ηηρ Ελληνικήρ Κοινωνίαρ 

ηων Πολιηών. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα www.esyn.gr  

 

Η Διεθνήρ Οπγάνωζη Βιοπολιηικήρ με ηον πολςεηή αγώνα ηηρ για ηην πποζηαζία ηος αγαθού ηος βίος 

έμππακηα αποδεικνύει όηι μόνο με ηην ανιδιοηελή πποζθοπά μποπούμε να θεμελιώζοςμε ηιρ αξίερ 

εκείνερ πος θα εμπνεύζοςν ένα όπαμα ελπίδαρ και αδελθοζύνηρ ζηην ανθπωπόηηηα. Για 

πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα www.biopolitics.gr  
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