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15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 
 

Αγ. Πετρούπολη, 17–21 Σεπτεμβρίου  
 
 
Μεγάλη επιτυχία γνώρισε και φέτος η 15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων στην Αγία 
Πετρούπολη της Ρωσίας. Η πρωτοβουλία αυτή της Προέδρου της Διεθνούς 
Οργάνωσης Βιοπολιτικής, Καθ. Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη, λαμβάνει χώρα εδώ 
και δεκαπέντε συνεχή χρόνια σε συνεργασία με την Ακαδημία Επιστημών της 
Ρωσίας, το Επιστημονικό Κέντρο της Αγίας Πετρούπολης και τον 
Διαπεριφερειακό Οικολογικό Όμιλο της Βαλτικής της Περιφέρειας Ladoga. Η 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης γίνεται κάθε χρόνο χάρη στην πολύτιμη συμβολή 
και τις αμέριστες προσπάθειες του Καθ. Alexander Shishkin, από το Πολυτεχνείο 
της Αγίας Πετρούπολης για τα Φυτικά Πολυμερή. 
 
Στόχος της 15ης Βιο-Ολυμπιάδας των Νέων 2010 ήταν η παγίωση του πνεύματος 
της βιοπολιτικής και του βιο-πολιτισμού στις μελλοντικές γενιές. Βασική μέριμνα 
είναι η εξεύρεση νέων μεθόδων και νέων προσεγγίσεων για την επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων διαμέσου προγραμμάτων που ενώνουν τους νέους 
ανθρώπους. Ένας εξίσου βασικός στόχος ήταν και η προσπάθεια ανάπτυξης 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το περιβάλλον για την 
οικοδόμηση μιας «Πράσινης Κοινωνίας» μέσω βιο-περιβαλλοντικών, βιο-
πολιτιστικών και βιο-αθλητικών αξιών. 
 
Στις φετινές εκδηλώσεις, εκτός από εκατοντάδες νέοι, συμμετείχαν και εξέχουσες 
διεθνείς προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο, μεταξύ των 
οποίων και οι: Καθ. Mikhail Fedorov, Πρύτανης του Πολυτεχνείου της Αγίας 
Πετρούπολης και μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, Καθ. Emil 
Constantinescu, τ. Πρόεδρος της Ρουμανίας, Erol User, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της USER Corporation Τουρκίας και ειδικός χορηγός της εκδήλωσης, Δρ. 
Στυλιανός Συρμόγλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Έργου Πολιτών και 
Μιχαήλ Πουλάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Σχεδιασμού 
του Έργου Πολιτών, Δρ. Θεοχάρης Προβατάκης, τ. Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Καθ. Αθανάσιος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος 
Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, Άννα Καραμάνου, τ. Μέλος του 



Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτριος Κουτρούλας, Διευθυντής του Ιδρύματος 
Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, Μαρία Παρασχάκη, Σύμβουλος της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης, και Claudia Lolas και Καθ. 
Eileen Hoesly από το Hellenic American University. Συμμετείχαν επίσης τα 
ακόλουθα στελέχη της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής: Έλενα Ευφραιμιάδου, 
Γεωλόγος, και Βασιλική Πιταροκοίλη, Νομικός. 
 
Η Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, στη μεγάλη αίθουσα 
του Κρατικού Πολυτεχνείο της Αγίας Πετρούπολης. Η τελετή άνοιξε με το έργο 
για συμφωνική ορχήστρα και χορωδία «Ζωή στη Γη», σε στίχους Καθ. Αγνής 
Βλαβιανού Αρβανίτη και μουσική Ιάκωβου Δακουτρού. Ακολούθησαν ομιλίες και 
χαιρετισμοί από μέλη της διοίκησης της Αγίας Πετρούπολης και από τους διεθνείς 
προσκεκλημένους, ενώ η τελετή έκλεισε με εντυπωσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
και μουσικό φεστιβάλ που διοργανώθηκαν από τους νέους συμμετέχοντες της Βιο-
Ολυμπιάδας. 
 
Κατά τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων διαγωνίστηκαν περισσότερο από 240 
νέοι και παιδιά με παρουσιάσεις ενώπιον κριτικής επιτροπής. Οι θεματικές 
ενότητες αφορούσαν στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην έρευνα των 
υδατικών συστημάτων, στα κοινωνικά και ιατρικά προβλήματα που σχετίζονται με 
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και στη διεθνή συνεργασία σε θέματα 
βιο-περιβάλλοντος. Οι παρουσιάσεις των νέων ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και 
προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον του κοινού. Παράλληλα, την ίδια μέρα, 
πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες του πανεπιστημίου, καλλιτεχνικές εκθέσεις όπου οι 
νέοι μαθητές παρουσίασαν τα έργα τους όπως φωτογραφίες, αφίσες και ταινίες. Τα 
παιδιά δημιούργησαν με την χρήση πολλών διαφορετικών υλικών όπως ξύλο, 
ύφασμα, γυαλί, λουλούδια και άμμο. 
 
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν στις 20 Σεπτεμβρίου στην Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, 
με επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Ladoga–Neva–Κόλπος της Φιλανδίας: 
συνεργασία για την προστασία των υδάτινων πόρων». Στην Τελετή Λήξης που 
ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, καθώς και παραδοσιακές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Επίσης, έλαβε χώρα και η απονομή βραβείων και τιμητικών 
διπλωμάτων στους νέους διαγωνιζόμενους από τις διεθνείς προσωπικότητες που 
συμμετείχαν. 
 
Η 15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και 
προσέλκυσε το ζωηρό ενδιαφέρον του κοινού με την συμμετοχή νέων από αρκετές 
χώρες. 
 
 



Τελετή Έναρξης – Το έργο για συμφωνική 
ορχήστρα και χορωδία «Ζωή στη Γη». 

 
Πολυάριθμοι νέοι παρακολούθησαν τις 
εκδηλώσεις. 

Η Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη κατά την 
τελετή έναρξης. 

 
Παραδοσιακά δρώμενα. 

Οι νέοι συμμετέχοντες οργάνωσαν πλήθος 
από παραδοσιακά δρώμενα. 

 
Στιγμιότυπο από το μουσικό φεστιβάλ. 

Στιγμιότυπο από το μουσικό φεστιβάλ. 
 

Στιγμιότυπο χορευτικής παράστασης νέων. 



Οι νέοι συμμετέχοντες από τη Σερβία με την 
αντιπρόσωπο της Β.Ι.Ο.  

 
Οι νέοι παρουσίασαν επιστημονικές εργασίες. 

Η καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη συζητά με 
τους καθηγητές και την κριτική επιτροπή.

 
Μερικοί από τους νέους που παρουσίασαν την 
έρευνά τους. 

 
Η έκθεση καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από τα δεξιά προς τα αριστερά: Καθ. Alexander 

Shishkin, Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Καθ. 
Emil Constantinescu.

Καθηγητές και δάσκαλοι που βοήθησαν τους 
νέους συμμετέχοντες στην προετοιμασία τους 
για την Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων.  

 
Η προετοιμασία της απονομής των βραβείων από 
τον Καθ. Alexander Shishkin, την Καθ. Αγνή 
Βλαβιανού Αρβανίτη και τον τ. Πρόεδρο της 
Ρουμανίας Καθ. Emil Constantinescu. 



Απονομή βραβείου από τον Καθ. Emil 
Constantinescu, τ. Πρόεδρο της Ρουμανίας.

 
Απονομή βραβείου από τον κ. Erol User, Πρόεδρο 
της USER Corporation Τουρκίας. 

Απονομή βραβείου από την Καθ. Αγνή 
Βλαβιανού Αρβανίτη, Πρόεδρο και Ιδρύτρια 
της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής.

 
Απονομή βραβείου από τον Δρ. Θεοχάρη 
Προβατάκη, τ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού.

Απονομή βραβείου από τον Δρ. Στυλιανό 
Συρμόγλου, Πρόεδρο του Έργου Πολιτών.

  
Απονομή βραβείου από την Καθ. Αγνή Βλαβιανού 
Αρβανίτη.  

 
Απονομή βραβείου από τον Καθ. Αθανάσιο 
Αγγελόπουλο, Πρόεδρο του Ιδρύματος 
Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. 

 
Απονομή βραβείου από τον κ. Μιχαήλ Πουλάκη, 
Υπεύθυνο Προγραμματισμού και Σχεδιασμού του 
Έργου Πολιτών.



Απονομή βραβείου από την κα. Claudia Lolas 
του Hellenic American University. 
 

Απονομή βραβείου από τον κ. Δημήτριο 
Κουτρούλα, Διευθυντή του Ιδρύματος Εθνικού και 
Θρησκευτικού Προβληματισμού. 

Απονομή βραβείου από την κα. Μαρία 
Παρασχάκη, Σύμβουλο της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης.

  
Απονομή βραβείου από την Καθ. Eileen Hoesly 
του Hellenic American University. 

 


