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Στόχοι της Β.Ι.Ο. 
 
Η ∆ιεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation – Β.Ι.Ο.) είναι µια 
µη-κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1985, µε σκοπό την προώθηση της 
διεθνούς συνεργασίας και εκπαίδευσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Σήµερα, η Β.Ι.Ο. 
αριθµεί µέλη σε 150 χώρες και έχει συµβάλλει καθοριστικά στην παγκόσµια περιβαλλοντική 
αφύπνιση διαµέσου πολυάριθµων εκδόσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 
εκδηλώσεων (επιστηµονικών και καλλιτεχνικών). Προωθούνται οι ακόλουθοι στόχοι: 
 
∆ιεθνείς εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο τη µετάβαση από το ανθρωποκεντρικό στο 
βιοκεντρικό πρόγραµµα σπουδών, θέτοντας τον σεβασµό και την καλύτερη γνώση του βιο-
περιβάλλοντος στο κέντρο ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού συστήµατος. H χρήση 
δορυφόρων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως το Internet, αποτελεί πρωταρχική 
διάσταση αυτής της προσπάθειας.  
∆ιεθνής συνεργασία για την προστασία του βίου και του  περιβάλλοντος. O βίος δεν 
αναγνωρίζει γεωγραφικά ή ιδεολογικά σύνορα, Βορρά-Νότο, Ανατολή-∆ύση, και παρέχει µια 
δύναµη ενότητας, όπου επιτυγχάνεται η αρµονική συνύπαρξη όλων των µορφών ζωής. 
Παράλληλα προς τα εσωτερικά τους προβλήµατα, τα έθνη θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού 
µια παγκόσµια ευθύνη για τη διάσωση του πλανήτη. 
∆ιεθνής νοµοθεσία για τα δικαιώµατα του βίου. Η καταστροφή του βιο-περιβάλλοντος συνιστά 
απειλή για όλες τις µορφές ζωής. Καθώς η τεχνολογική πρόοδος δηµιουργεί την ανάγκη για 
νέους τρόπους αντιµετώπισης του κόσµου, η ανθρώπινη δηµιουργικότητα και η οικονοµική 
ανάπτυξη µπορούν να διοχετευθούν στην προσπάθεια να προστατεύσουµε όλες τις µορφές 
ζωής, να ελαττώσουµε τους κινδύνους για το βιο-περιβάλλον και να συµβιβάσουµε την 
τεχνολογική ανάπτυξη και τη µέριµνα για το βιο-περιβάλλον. 
Βιο-πολιτισµός και βιο-περιβάλλον είναι αλληλένδετες έννοιες. Το πνεύµα του βίου 
αντανακλά µια πανίσχυρη ενωτική δύναµη που στο µέλλον θα χαρακτηρίζει την συνεξέλιξη 
ανθρωπίνου πολιτισµού και βιο-περιβάλλοντος και την αρµονική συνύπαρξη όλων των µορφών 
ζωής. 
∆ιεθνής βιο-θεώρηση της τεχνολογίας µε στόχο τη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στην 
τεχνολογική πρόοδο και τις κοινωνικές αξίες. Eίναι αναγκαία η εξέταση της προόδου υπό το 
πρίσµα του βίου στη νέα χιλιετία για να συγκρατούµε τα στοιχεία εκείνα της τεχνολογίας που 
συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε µια διαλεκτική ανταλλαγή απόψεων, 
εκπρόσωποι κάθε ειδικότητας θα παρουσιάζουν τη θέση και την αντίθεση για να καταλήξουν 
στη σύνθεση των αξιών. Η προσπάθεια θα είναι η επισήµανση των παραγόντων που οδηγούν 
στην κρίση των αξιών και στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
Η Ελλάδα προτείνεται ως ιδανικός τόπος συνάντησης ειδικών. Κάθε γωνιά της, ανάλογα µε 
την πολιτιστική της προσφορά στην ανθρωπότητα, µπορεί να χρησιµεύσει ως κέντρο 
αναζήτησης νέων αξιών. Oι ∆ελφοί ως κέντρο των φιλοσόφων που αναζητούν τις απαραίτητες 
µελλοντικές αξίες, η Πάτµος ως κέντρο για τους θεολόγους, οι οποίοι θα διερευνούν τις 
επιπτώσεις της τεχνολογίας στις θρησκευτικές αντιλήψεις και θα προτείνουν αξίες για το 
µέλλον, η Oλυµπία για την αναζήτηση των αξιών του αθλητισµού και της ευγενούς άµιλλας σε 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, η Ικαρία για την αεροναυπηγική, η Ρόδος για τον τουρισµό 
κλπ. 
Βραβεία του βίου ένας φόρος τιµής στην ειρήνη και το βιο-περιβάλλον. Θα δίνονται κάθε 
τέσσερα χρόνια, µε την ευκαιρία των Ολυµπιακών Αγώνων. Η λέξη άθλος σηµαίνει επίτευγµα, 



σωµατικό και πνευµατικό. Τα Βραβεία του Βίου, ένας παγκόσµιος θεσµός για την προστασία 
του περιβάλλοντος, προορίζονται για όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στη 
χιλιετία. 
Εκεχειρία κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Η πρόταση αυτή της Βιοπολιτικής 
έγινε αποδεκτή από 80 χώρες στον Ο.Η.Ε. Η προστασία του βιο-περιβάλλοντος µπορεί να γίνει 
η ενωτική δύναµη της ανθρωπότητας. 
Παράλληλα µε τη θεωρητική αναζήτηση των αναγκαίων αξιών για τη χιλιετία, προτείνονται και 
πρακτικά βήµατα για τη διάσωση του περιβάλλοντος, όπως: 
 
– ∆ιοργάνωση Παγκόσµιου ∆ηµοψηφίσµατος, που θα επιτρέψει στους πολίτες της Γης να 
εκφράσουν οµόφωνα την επιθυµία τους «να διασωθεί ο βίος στον πλανήτη». 

– Eπαναπροσδιορισµός της έννοιας του κέρδους, ώστε να περιλάβει διαστάσεις όπως ο 
εσωτερικός πλούτος, ο βιο-πολιτισµός, η διαφύλαξη των φυσικών πόρων ως µετρήσιµο 
τµήµα του A.E.Π., η καλύτερη υγεία και η προστασία της βιοποικιλότητας, οι οποίες 
αποτελούν ένα «αυθεντικό» κέρδος για τη κοινωνία 

– Ίδρυση Γενετικών Τραπεζών σε τοπικό επίπεδο για να διασωθεί η βιοποικιλότητα της 
ενδηµικής χλωρίδας και πανίδας. 

– Υιοθέτηση Πράσινου Μισθού. Σε αντικατάσταση των επιδοµάτων ανεργίας είναι δυνατό να 
χορηγούνται πράσινοι µισθοί σε όσους επιθυµούν να εργαστούν για τη διάσωση του 
περιβάλλοντος. 

– ∆ηµιουργία βιο-πόλεων ως πρότυπα πόλεων µηδενικών εκποµπών ρύπων 
– ∆ηµιουργία µιας Τράπεζας Ιδεών, µε τη βοήθεια της πληροφορικής, όπου θα γίνεται 

"κατάθεση" ιδεών για το περιβάλλον, από κάθε ενδιαφερόµενο άτοµο, και θα 
εµπλουτίζονται διαρκώς τα αποθέµατα γνώσεων και αντιλήψεων για τα περιβαλλοντικά 
θέµατα. Θα διευκολύνεται έτσι η διάδοση της τεχνογνωσίας σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 
 
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο για το Βιο-Περιβάλλον 
 
Τονίζοντας ότι τα πανεπιστήµια θα πρέπει να είναι, εξ’ ορισµού «πανεπιστηµονικά» η 

∆ιεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής ίδρυσε, το 1990, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο για το Βιο-
Περιβάλλον (International University for the Bio-Environment – I.U.B.E.) µε στόχο να 
προωθήσει ένα πρότυπο βιο-εκπαίδευσης µε την εισαγωγή περιβαλλοντικών διαστάσεων σε 
όλους τους ακαδηµαϊκούς κλάδους, σε παγκόσµια κλίµακα. Το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο για το 
Βιο-Περιβάλλον έχει σκοπό, σε συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και προσωπικότητες σε 
όλον τον κόσµο, να εξασφαλίζει ισόβια περιβαλλοντική παιδεία για κάθε πολίτη της Γης. Τα 
επιτεύγµατα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, όπως είναι η επικοινωνία µέσω δορυφόρων 
και το Internet, θεωρούνται από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για την πραγµατοποίηση αυτού του 
εγχειρήµατος. 
Το πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης e-learning του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου για το Βιο-

Περιβάλλον πραγµατοποιείται µε µεγάλη επιτυχία από το 2002 µε συµµετοχή από 119 χώρες. 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει πολυάριθµα µαθήµατα που καλύπτουν περιβαλλοντικούς 
προβληµατισµούς σε ποικίλα θέµατα όπως η αρχιτεκτονική, η διπλωµατία, η γεωργία, η 
τεχνολογία, η ιστορία, η οικονοµία, η υγεία, η αστική ανάπτυξη, η ενέργεια, η βιοηθική, ο 
βιοτουρισµός, η µυθολογία, οι κλιµατικές αλλαγές, κλπ. και αφορούν στον εµπλουτισµό της 
βιώσιµης ανάπτυξης µε νέες διαστάσεις. ∆ιπλώµατα παρακολούθησης απονέµονται µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση κάθε µαθήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 
πρόγραµµα και τη διαδικασία εγγραφής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.biopolitics.gr  
 
 
Η B.I.O έχει φίλους και συνεργάτες στις ακόλουθες 150 χώρες: 
 
Αφρική: Αγκόλα, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ακτή Ελεφαντόδοντου, Αλγερία, Γκάµπια, Γκάνα, 
Γουινέα, Ζιµπάµπουε, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, Καµερούν, Κένυα, Κογκό, Λιβερία, Λιβύη, 
Μαδαγασκάρη, Mαλάουι, Μάλι, Μαρόκο, Μαυρίκιος, Μαυριτανία, Μοζαµβίκη, Μπενίν, 
Μποτσουάνα,  Μπουρκίνα Φάσο, Ναµίµπια, Νιγηρία, Ν. Αφρική, Ουγκάντα, Ρουάντα, 
Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Σιέρρα Λεόνε, Σοµαλία, Σουδάν, Τανζανία, Τσαντ, Τόγκο, Τυνησία 



 
Αµερική: Άγιος ∆οµίνικος, Αγκίλλα, Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βερµούδες, Βολιβία, Βραζιλία, 
Γουατεµάλα, Γουιάνα, ΗΠΑ, Ισηµερινός, Καναδάς, Κολοµβία, Κούβα, Μεξικό, Μπαρµπάντος, 
Μπαχάµες, Ονδούρα, Ουρουγουάη, Παναµάς, Περού, Σουρινάµ, Τζαµάικα, Τρινιντάντ & 
Τοµπάγκο, Χιλή 
 
Ασία: Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Βιετνάµ, Γεωργία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, 
Ινδονησία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Καζακστάν, Καµπότζη, Κίνα, Κιργιστάν, Κορέα, 
Κουβέιτ, Λίβανος, Μαλαισία, Μογγολία, Μπανγκλαντές, Μπαχρέιν, Νεπάλ, Ντουµπάι, 
Ουζµπεκιστάν, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Συρία, Ταϊλάνδη, 
Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Φιλιππίνες 
 
Ευρώπη: Αλβανία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία,  Κόσσοβο, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, 
Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, 
ΠΓ∆Μ, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία 
 
Ωκεανία: Αυστραλία, Βανουάτου, Ναούρου, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Σολοµώντα, Παπούα Νέα 
Γουινέα, Σαµόα, Φίτζι 

 


