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Υπάρχει κρίση ηγεσίας; Έχει εκλείψει το όραμα από τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι αντ’ αυτού 
μετατρέπονται σε γραφειοκρατικά όργανα; Είναι ο κόσμος διατεθειμένος να συμμετάσχει σε μια 
κοινωνία ελπίδας; Θα μπορούσε η εκπαίδευση να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την αντιστροφή της 
ανεργίας και ως μέσο παροχής των αναγκαίων κατευθυντήριων γραμμών που θα φωτίσουν και θα 
σώσουν τον βίο στον πλανήτη; Μπορεί η «βιο-διπλωματία» να μειώσει την αλαζονεία και το μίσος; 
Είναι η κλιματική αλλαγή η κοινή απειλή που μπορεί να μας ενώσει όλους για την λήψη δραστικών 
μέτρων; 
 
Τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα ερωτήματα που έθεσε η Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, 
Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής (ΒΙΟ) και του Ελληνικού 
Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης, κατά την διάρκεια εκδήλωσης την οποία οργάνωσε και 
συντόνισε στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου 2014. Η 
εκδήλωση είχε ως κεντρική ομιλήτρια την Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Μέλος του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος 
της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
για τα Ηνωμένα Έθνη. Χαιρετισμούς απηύθυναν οι Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Ester Sándorfi, Πρέσβης της Ουγγαρίας, 
Ivan Starčević, Πρέσβης της Κροατίας, και Volodymyr Shkurov, Πρέσβης της Ουκρανίας. 
 
Η Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, άνοιξε την εκδήλωση 
τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για την υιοθέτηση μια 
σφαιρικής προσέγγισης στην θεμελίωση πολιτικών για την 
κλιματική αλλαγή προκειμένου να εμπνεύσει την ηγεσία με 
όραμα και να κινηθεί η κοινωνία προς ένα μέλλον όπου ο βίος 
ευδοκιμεί. «Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον πρέπει να βασιστούμε σε νέους ηγέτες που να μπορούν 
να εμπνεύσουν την συμμετοχή και την συμβολή όλων μας 
στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Επί σχεδόν 30 
χρόνια, η B.I.O. έχει προωθήσει στην κοινωνία νέες αξίες που 
ευελπιστεί να κάνουν την διαφορά στον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε τον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής 
δράσης. Η έρευνα, η εκπαίδευση και η συμμετοχή των 
πεφωτισμένων ηγετών, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, 
μπορούν να κινητοποιήσουν την συλλογική γνώση και δράση 
για μετρήσιμα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, την πιο σημαντική παράμετρο συνεχίζει να αποτελεί ο χρόνος. Αν δεν 
δίνουμε σημασία στους χτύπους του ρολογιού, τότε είμαστε ηθικά υπεύθυνοι για τα προβλήματα που 



κληρονομούν οι μελλοντικές γενιές. Η ηγεσία με όραμα είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και 
την ευημερία του βίου στον πλανήτη μας.» 
 
Ο Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ευχαρίστησε την Καθ. 
Βλαβιανού Αρβανίτη και την συνεχάρη για την πρωτοβουλία και το 
όραμά της. Σημείωσε ότι αποτέλεσε προνόμιο για το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να φιλοξενήσει ένα τόσο εκλεκτό 
ακροατήριο και τόνισε την αυξημένη περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σήμερα. «Μια πρόσφατη 
απογραφή στην Ευρώπη τοποθετεί την κλιματική αλλαγή μεταξύ των 
σημαντικότερων προκλήσεων (δεύτερη μετά την φτώχεια και την 
ασφάλεια του νερού) που αντιμετωπίζουν πολίτες της Ευρώπης (68% 
των ερωτηθέντων). Τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής θέτουν σε 
κίνδυνο την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές χώρες οδηγώντας σε 
σημαντικά προβλήματα τους τομείς του τουρισμού και της γεωργίας. 
Επείγει, επομένως, η λήψη διεθνών μέτρων για την άμβλυνση της 
κλιματικής αλλαγής και την δημιουργία κοινωνιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Οι συζητήσεις 
της ΕΕ για ζητήματα, προκλήσεις και λύσεις για την εξασφάλιση μιας ισχυρής διεθνούς συμφωνίας 
για την Δράση για το κλίμα έως το 2015 ολοκληρώθηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα στο 
Παρίσι. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία ολοένα και διοχετεύουν πόρους για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής χρηματοδότησης, καθώς και την προστασία των φυσικών 
πόρων και της βιοποικιλότητας. Στόχος, στον οποίο έχουν κληθεί να συμβάλλουν όλοι οι εταίροι της 
ΕΕ, είναι τα δέκα δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2020. 
 

Η Ester Sándorfi, Πρέσβης της Ουγγαρίας, τόνισε ότι η 
οικονομική κρίση συχνά αποτελεί ανασταλικό παράγοντα σε 
άλλα κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή 
και σίγουρα το μέλλον. «Η κλιματική αλλαγή είναι σίγουρα 
ένας από αυτούς. Έχουμε λάβει επανειλημμένως 
προειδοποιητικά σημάδια από την φύση για επείγουσα δράση. 
Στην Ουγγαρία και άλλες χώρες, ισχυρές βροχοπτώσεις και 
πλημμύρες έκαναν την εμφάνισή τους στο πρόσφατο 
παρελθόν. Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα πολύπλευρο 
ζήτημα με τεράστιες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες και, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο υψηλότερο 
δυνατό πολιτικό επίπεδο. Πριν από τρεις εβδομάδες, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης συμφώνησε επί του νέου πλαισίου 
πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια για το 2030. Οι χώρες 

της Κεντρικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, συμφώνησαν από κοινού για την 
επίτευξη της μέγιστης δυνατής ευελιξίας και οικονομικής στήριξης στον εκσυγχρονισμό των 
ενεργειακών συστημάτων τους και την κάλυψη των μελλοντικών κλιματικών στόχων. Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι που το πακέτο μέτρων της ΕΕ για το κλίμα έλαβε υπόψη τα διαφορετικά μέσα 
των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό κατέδειξε ότι η κοινή βούληση και η αλληλεγγύη μπορούν να 
είναι ισχυρότερες από ό, τι η μεμονωμένη φιλοδοξία, και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της ΕΕ. Αλλά 
η ίδια η ΕΕ δεν είναι αρκετή για να λύσει τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Η μάχη μπορεί να 
είναι επιτυχής μόνο εάν υπάρχει παγκόσμια προσπάθεια. Η Ουγγαρία έχει προβεί σε ισχυρή 
δέσμευση για το σκοπό αυτό και πρόθεσή μας είναι να καταστεί ένα παράδειγμα προς μίμηση για 
την εφαρμογή αυτών των διεθνών στόχων». 
 
Ο Ivan Starčević, Πρέσβης της Κροατίας, εξέφρασε τον θαυμασμό του για το έργο της Διεθνούς 
Οργάνωσης Βιοπολιτικής, η οποία εκτείνεται πέρα από τη βιολογία και περιλαμβάνει κάθε 
ανθρώπινη προσπάθεια. «Το έργο της Β.Ι.Ο. έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεχής 
ανάπτυξη χωρίς ενδιαφέρον για τον πλανήτη. Η ΕΕ έχει συμφωνήσει σε δεσμευτικούς στόχους για 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής τους οποίους οι – πιο έμπειροι στο θέμα - προηγούμενοι 
ομιλητές αναφέρθηκαν λεπτομερώς. Το 1961, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι σε 



ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διακήρυξε ότι 
κάθε κάτοικος αυτού του πλανήτη πρέπει να σκεφτεί την 
ημέρα, που ο πλανήτης δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμος. 
Πολλά χρόνια αργότερα, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη 
σημασία του περιβάλλοντος, και θα ήθελα να συγχαρώ την 
Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη και την Διεθνή Οργάνωση 
Βιοπολιτικής για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας 
συνείδησης όσον αφορά σε αυτά τα κρίσιμα προβλήματα.» 
 
 
 
 
 

Ο Volodymyr Shkurov, Πρέσβης της Ουκρανίας, ευχαρίστησε 
την Καθ. Βλαβιανού Αρβανίτη για την πρόσκληση και τόνισε 
ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, 
ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας. «Είμαστε 
όλοι εδώ σήμερα για να σκεφτούμε και να κατανοήσουμε ότι η 
ανθρωπότητα δεν θα είναι σε θέση να σταματήσει την αλλαγή 
του κλίματος, εάν δεν περιοριστεί η χρήση των ορυκτών 
καυσίμων τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη 
έχουν οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας, έλλειψη 
νερού και υποβάθμιση του εδάφους. Η Ουκρανία εξετάζει τα 
ζητήματα της συμμετοχής της στη Σύμβαση-Πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC) και 
την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για τη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης στην Ουκρανία 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής στον βιομηχανικό τομέα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Καθ. Βλαβιανού Αρβανίτη. Είναι 
συμβολικό το γεγονός ότι η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής ιδρύθηκε στην Ελλάδα και εμπνέει μια 
υπεύθυνη θέση για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο.» 
 
Κεντρική Ομιλία 
 
Μετά από τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, η Δρ. Διονυσία-
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, κεντρική ομιλήτρια της 
εκδήλωσης, ευχαρίστησε τους διοργανωτές, το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο, καθώς και τους συναδέλφους της για την 
υποστήριξή τους στην δέσμευσή της να φέρει το μήνυμα της 
βιωσιμότητας για τη χιλιετία στις διεθνείς θεσμικές ατζέντες. 
Τόνισε, επίσης, τον ιστορικό ρόλο της Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης για τα Ηνωμένα Έθνη, στης οποίας την Μόνιμη 
Επιτροπή προεδρεύει, συγκεντρώνοντας τα μέλη όλων των 
πολιτικών κομμάτων για την επιδίωξη κοινών στόχων στο 
όνομα της δημοκρατίας και της παγκόσμιας ειρήνης. Στη 
συνέχεια εξέτασε τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά 
στην προσαρμογή ενός νομικά δεσμευτικού οργάνου για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, που θα συζητηθεί την 
προσεχή εβδομάδα στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και σε 
τρεις εβδομάδες στην Διεθνή Διάσκεψη για την Κλιματική 
Αλλαγή στη Λίμα του Περού. «Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά 
με την προσαρμογή και την έναρξη μιας σειράς Στόχων 
Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) δίνουν την ελπίδα ότι θα αποτελέσει το κυρίαρχο πλαίσιο σε όλες τις 
διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή. Σε αυτή την προσπάθεια είναι απαραίτητη η 
διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ενδιαφερομένων και η συμβολή της κοινωνίας των 
πολιτών σε μια ποικιλία προοπτικών και εμπειριών. Οι 17 Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) 



αφορούν στην: 1) εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της και σε όλο τον κόσμο 2) 
καταπολέμηση της πείνας και της επισιτιστικής κρίσης και στην βελτίωση της διατροφής και την 
προώθηση της αειφόρου γεωργίας 3) εξασφάλιση υγιούς διαβίωσης και προώθηση της ευημερίας για 
όλους και για κάθε ηλικία 4) εξασφάλιση δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικής εκπαίδευσης 
και προώθηση των ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους 5) επίτευξη της ισότητας και ενδυνάμωση 
όλων των γυναικών και των κοριτσιών 6) εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του νερού και της 
αειφόρου διαχείρισης και ποιότητάς του προς όλους 7) εξασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες ενεργειακές πρακτικές για όλους 8) προώθηση 
διαρκούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης με πλήρη και παραγωγική 
απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους 9) κατασκευή ανθεκτικών υποδομών, προώθηση της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς εκβιομηχάνισης και προώθηση καινοτομιών 10) μείωση των 
ανισοτήτων εντός και μεταξύ χωρών 11) μετατροπή των πόλεων και των οικισμών σε χωρίς 
αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες κοινωνίες 12) εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων 
κατανάλωσης και παραγωγής 13) ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της 14) διατήρηση και αειφόρο χρήση των ωκεανών, των 
θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη 15) προστασία, αποκατάσταση και 
προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση δασών, 
καταπολέμηση της ερημοποίησης και ανάσχεση της υποβάθμισης του εδάφους και της απώλειας της 
βιοποικιλότητας 16) προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για την αειφόρο 
ανάπτυξη με ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και οικοδόμηση αποτελεσματικών και χωρίς 
αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα και 17) ενίσχυση των μέσων υλοποίησης και 
αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργατικής δομής για την αειφόρο ανάπτυξη. Κρατάμε όλοι την 
αναπνοή μας για να δούμε αν θα καταλήξουμε σε ένα δεσμευτικό όργανο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Μια σπουδαία εκδήλωση έλαβε χώρα κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής 
στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με εκατομμύρια παρευρισκόμενους. Κανένας ηγέτης δεν ήταν 
σε θέση να αρνηθεί την ανάγκη μιας δεσμευτικής συμφωνίας, ενός νομικού εγγράφου που δεσμεύει 
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για μια διεξοδική προσπάθεια για να μειωθεί η 
παγκόσμια θερμοκρασία κατά δύο βαθμούς και να τεθούν στόχοι για μια οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα. Θα πρέπει όλοι μας να πορευτούμε μαζί για να πετύχει. Λαοί και οι ηγέτες πρέπει 
να υποστηριχθούν σε αυτή την προσπάθεια». 
 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν αξιωματούχοι από τις Πρεσβείες της Αιγύπτου, της Ιαπωνίας, της 
Ινδονησίας, και της Αλβανίας, Βουλευτές, διπλωμάτες, καθηγητές επιστήμονες, δημοσιογράφοι και 
επιχειρηματίες. Την εμπνευσμένη ομιλία της Δρος Αυγερινιπούλου ακολούθησε συζήτηση και 
παρεμβάσεις από το διακεκριμένο κοινό. 
 
Ο Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τόνισε ότι η επίτευξη της πράσινης ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς συχνά οδηγεί σε προβλήματα και ανισότητες. «Χρειαζόμαστε άτομα με εξειδίκευση 
και τεχνογνωσία για την παροχή συμβουλών σχετικά με την αυξημένη ανάγκη ενεργούς εμπλοκής 
της κοινωνίας των πολιτών στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Εκδηλώσεις όπως η παρούσα 
είναι ζωτικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση. Η εκπαίδευση είναι επίσης απαραίτητη. Ως εκ 
τούτου, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το πρώτο ελληνικό κρατικό πανεπιστήμιο που 
προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, διαθέτει ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα για την αειφόρο ανάπτυξη». 
 
Ο Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας, έθεσε το ζήτημα της 
κλιματικής αλλαγής και της διαφθοράς. «Η κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη 
πρόκληση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ. Η κλιματική αλλαγή έχει προκύψει από τη διαφθορά, 
αλλά επίσης τεράστιες δαπάνες είναι αναγκαίες για να αποφευχθούν και να αντιμετωπιστούν οι 
συνέπειές της. Αυτό συνεπάγεται δελεαστικές ευκαιρίες για διαφθορά από μη συντονισμένους 
κύκλους και αυξημένο κίνδυνο εκμετάλλευσης από διεφθαρμένα συμφέροντα. Τα θέματα αυτά είναι 
ζωτικής σημασίας και πρέπει να αντιμετωπιστούν σοβαρά». 
 
Τέλος, ο Αλέξανδρος Βραχνός, πρ. Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές, 
τόνισε την ανάγκη να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της πράσινης τεχνολογίας, η οποία είναι ζωτικής 



σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. «Δεν θα πρέπει να αποθαρρυνόμαστε από το 
κόστος των νέων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων αναπτύσσονται τα τελευταία 150 
χρόνια, επομένως το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Οι νέες τεχνολογίες είναι μεν πιο ακριβές, αλλά θα 
πρέπει να υποστηριχθούν και να γίνει δεκτές ως η μόνη βιώσιμη λύση. Για παράδειγμα, η Toyota 
αναπτύσσει υδρογονοκίνητα οχήματα που κινούνται με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Μπορούν να 
ανεφοδιαστούν σε σταθμούς υδρογόνου, είναι πολύ ήσυχα και οι μόνες εκπομπές αποτελούν 
υδρατμούς». 
 
 
Η Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου κατέχει J.S.D. (Ph.D.) στο Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος από τη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Columbia και μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M) στη Νομική Σχολή του 
Georgetown στην Ουάσινγκτον. Είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, Επιστήμης και 
Τεχνολογίας και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των 
Ελλήνων και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης για τα Ηνωμένα Έθνη. 
Τον Μάρτιο του 2011 περιελήφθη από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός (W.E.F) στους 
“Young Global Leaders” και πρόσφατα κατετάγη στις 40 πιο υποσχόμενες προσωπικότητες της ΕΕ κάτω 
των 40 ετών. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων για περιβαλλοντικά και διεθνή θέματα, έχει παρουσιάσει τη 
δουλειά της σε πλήθος διεθνών συνεδρίων και έχει λάβει σειρά από τιμητικές διακρίσεις. 
 
Ο στόχος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής – Β.Ι.Ο. (www.biopolitics.gr) και του Ελληνικού 
Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης (www.clubofrome.gr) είναι να δράσουν ως καταλύτες και να 
εμποτίσουν την κοινωνία με νέες αξίες. Ο κόσμος έχει πληγεί από επικές κρίσεις που επηρεάζουν τόσο την 
παγκόσμια οικονομία όσο και το παγκόσμιο περιβάλλον. Η επίλυση της κλιματικής αλλαγής και τη 
συμμετοχή όλων των κοινωνικών συντελεστών σε ένα όραμα ελπίδας απαιτεί ένα πρωτοφανές επίπεδο της 
διεθνούς συνεργασίας. Η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για να 
επανεξετάσουμε τις αξίες μας, να εγκρίνουμε μια νέα ηθική και να οικοδομήσουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον. 
Μέσω του εκτεταμένου προγράμματος e-learning (http://elearning.biopolitics.gr/) η B.I.O. σε συνεργασία 
με τους φίλους σε 150 χώρες προσφέρει σειρά μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού δωρεάν στο διαδίκτυο 
κάνοντας προσιτή την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη την υδρόγειο. 
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