∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
Διέξοδο στην περιβαλλοντική και οικονομική κρίση που διανύουμε δίνει το νέο
βιβλίο της Προέδρου και Ιδρύτριας της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, Καθ.
Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη, με τίτλο «Βιοπολιτική – Τουρισμός – Ανάπτυξη».
Μέσα από τα πρότυπα του βιο-τουρισμού – τουρισμός με σεβασμό για το περιβάλλον
και τον πολιτισμό – προσφέρει μια νέα προοπτική τουριστικής ανάπτυξης για τη
χώρα μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και
στην αναγέννηση της οικονομίας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε 13 κεφάλαια και:

αναδεικνύει ευκαιρίες αξιοποίησης κάθε γωνιάς του Ελλαδικού χώρου, ανάλογα
με την πολιτιστική και ιστορική της προσφορά, σε δωδεκάμηνη βάση

δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στις καθαρές μορφές ενέργειας

προβάλει τρόπους σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό

αναλύει σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος διαμέσου του τουρισμού

προτείνει εναλλακτικές μορφές τουρισμού (γεωτουρισμός, δασοτουρισμός,
αγροτουρισμός, πολιτιστικός, ιαματικός, καταδυτικός, εκπαιδευτικός τουρισμός,
κλπ.) και πολιτικές εξειδίκευσης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού

προσφέρει παραδείγματα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την
προβολή του τουριστικού μας προϊόντος στις διεθνείς αγορές

προτείνει λύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

παρουσιάζει εκτενείς αναφορές και παραδείγματα από όλο τον κόσμο
Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation – B.I.O.)
προωθεί από το 1985 πρωτοβουλίες και ηθικές αξίες για την προστασία του βίου και
του περιβάλλοντος και την εμφύσηση ενός οράματος ελπίδας σε κάθε πολίτη της Γης.
Με την κρίση αξιών και τη ζοφερή οικονομική πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε, η
έκδοση αυτού του τόμου είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Η ελπίδα είναι να
δώσουμε λύσεις για την οικονομική ανάκαμψη και για την προστασία της φυσικής
και πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας μας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και
αποτρέποντας την περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Όπως αναφέρει η συγγραφέας, «για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την
επίτευξη μιας ελπιδοφόρας κοινωνίας, αυτό που χρειαζόμαστε πρωτίστως σήμερα
είναι ηγέτες με όραμα που θα βοηθήσουν τη χώρα να εξέλθει από την κρίση. Έχουμε
προικισμένους νέους, έχουμε τους πόρους, χρειάζεται να ξεπεράσουμε τα αρνητικά
πρότυπα και να πορευθούμε δυναμικά και αισιόδοξα προς το μέλλον.»
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις εκδόσεις της Διεθνούς Οργάνωσης
Βιοπολιτικής, καθώς και για το πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο, θα βρείτε
στην ιστοσελίδα www.biopolitics.gr.
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