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    Τι είναι το INEM , είναι International Network for Environmental Management , έχει έδρα 

το Αμβούργο , έχουμε ιδρυθεί εδώ και 45-50 χρόνια. Είναι από τους πρώτους Eυρωπαϊκούς 

φορείς που έτρεξε Eυρωπαϊκά Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα σε θέματα 

environmental management και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα 

πράγματα.  

    Είμαι 54 ετών, υπήρξα φοιτητής πολύ πρόσφατα , το 2017 αποφοίτησα  από το 

πανεπιστήμιο του Cambridge από το ινστιτούτο ηγεσίας της αειφορίας , πρόεδρος του 

οποίου είναι ο πρίγκιπας Κάρολος. Ήμουν ο πρώτος Έλληνας που συμμετέχει σε αυτό το 

ινστιτούτο ηγεσίας για την αειφορία , ένας οργανισμός του πανεπιστημίου του Cambridge 

που διεθνώς συνδέει την ακαδημαϊκή κοινότητα με την επιχειρηματικότητα. Το αντικείμενο 

μου στο Cambridge ήταν η κυκλική οικονομία ενώ παράλληλα έκανα και διδακτορικό στο 

Πολυτεχνείο του Άχεν στην Γερμανία , έχοντας ένα άλλο τεχνικό αντικείμενο εκεί επάνω 

στην κυκλική οικονομία. Ως φυσικό πρόσωπο έχω τελέσει προσωπικά γύρα στα 250 project 

στην Ελλάδα σε θέματα αειφορίας ως σύμβουλος διοίκησης και στην Euro bank και στην 

Alpha bankκαι στον διεθνή αερολιμένα , στην KLM , στην British airwave, στην Ελληνική 

χαλυβουργία του Μάνεση , στη Koresκαι σε πολλές άλλες εταιρείες και βιομηχανίες. Ενώ 

παράλληλα υπήρξα αιρετός στην περίοδο του 2010 ή του 2014 ως επικεφαλής των 

οικολόγων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ως γραμματέας και περιφερειακός σύμβουλος. 

Βέβαια έχω αποσυρθεί από τους οικολόγους , έχω προσχωρήσει σε άλλον πολιτικό φορέα , 

θεωρώντας ότι τα πράγματα μπορεί πλέον να είναι πιο άμεσα. 

    Η Ελλάδα φαίνεται ότι αλλάζει η νέα κυβέρνηση έχει θέσει το περιβάλλον ως 

προτεραιότητα. Είχα τρία σκέλη στην παρουσίαση αλλά θα μείνω σε ένα. Ουσιαστικά για να 

πιάσω τους στόχους του ΟΗΕ αφού όλοι εκεί υπαγόμαστε , αυτόν επικαλούμαστε όταν 

έχουμε πόλεμο , αυτό όταν έχουμε Ειρήνη , αυτόν όταν δεν έχουμε νερό , αυτό όταν δεν 

έχουμε φαγητό, αυτόν όταν έχουμε ανομία και παρανομία. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν; Να 

μπορέσουμε να είμαστε αποδοτικοί. Ο στόχος είναι παρά πολύ απλός. Είδαμε ότι στη 

γεωργία η Ελλάδα υπολείπεται παρά πολύ στον να έχει μια διαχείριση του νερού βέλτιστη.     

    Το 1998 είχαμε σκεφτεί για πρώτη φορά το Ισραήλ , μια χώρα εξαιρετικά τεχνολογικά 

προηγμένη ως καλεσμένος του τότε υπουργού περιβάλλοντος το INEM είχε κάνει τότε 

διεθνές συνέδριο, πήγα λοιπόν πριν από 20 χρόνια και το πρώτο που μας έκανα οι 

Ισραηλίτες ήταν να μας παρουσιάσουν μια έκταση στην έρημο την οποία την είχαν 

μετατρέψει σε 15-20 χρόνια σε όαση. Υπάρχει λοιπόν τεχνογνωσία, η Ελλάδα δεν 

χρησιμοποίει τεχνογνωσία ούτε του Ισραήλ ούτε άλλων χωρών. Οι πολιτικές στην Ελλάδα 

είναι για τα χαρτιά ακούσαμε χθες τους πολιτικούς να λένε  τα ίδια πράγματα , φιλικά 

άτομα και προσεγμένα και σεβαστά αλλά το ζητούμενο είναι τι γίνεται στην πράξη. Έχω 

προτάσεις να σας πω που μπορούν να γίνουν στην πράξη άμεσα όπως γίνονται σε άλλες 

χώρες.  



    Καταρχήν η κυκλική οικονομία ξεκίνησε από τα σκουπίδια αλλά ουσιαστικά είναι το 

resource efficiency , το profitability πάντα μας ενδιαφέρει. Χωρίς το κέρδος δεν υπάρχει 

επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει φορέας κρατικός , δημόσιος, ιδιωτικός, ΜΚΟ που να μην 

την ενδιαφέρει το κέρδος. Η κυκλική οικονομία λοιπόν δεν είναι μόνο ότι χάνουμε τα 

ποσοστά εκείνων των υλικών που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε, έχουμε βρει ένα νέο 

τρόπο για να κερδίσουμε περισσότερα χρήματα. Να απεξαρτηθούμε και να κερδίσουμε 

περισσότερα χρήματα. Ουσιαστικά είναι ένα license του operated ,δηλαδή είναι μια άδεια 

για να παραμείνεις σε λίγα  χρόνια.  Θα δείτε ότι τα αυτοκίνητα που παράγονται πλέον θα 

είναι όλα ηλεκτρικά την επόμενη δεκαετία ,αλλά εν πάση  περίπτωση θα δείτε ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό μέρους των ανταλλακτικών των οχημάτων θα προέρχονται από 

επαναχρησιμοποίηση. Είναι πολιτική της Mercedes Benz και άλλων εταιρειών. Η Mercedes 

Benz είναι μέλος του INEM όπως και γύρω στις 2.5 περίπου χιλιάδες βιομηχανίες στην 

Γερμανία. Άρα τα κρούσματα που έχουμε είναι κατευθείαν από την βιομηχανία και προς 

αυτά μπαίνουμε προς την κυκλική οικονομία. Έξι κύριοι δείκτες, η ενέργεια, το υλικό το 

νερό ,τα σκουπίδια, η βιοποικιλότητα και οι εκπομπές ρύπων. Αυτά είναι τα έξι κυρία 

στοιχεία που αφορούν τα θέματα περιβάλλοντος σε  παγκόσμιο επίπεδο.  

      Εάν  θέλουμε να επικεντρωθούμε στο νερό πολύ ευχαρίστως , σήμερα αυτό θα 

κάνουμε. Θα πρέπει να έχουμε όμως την έννοια του management στην Ελλάδα την οποία 

δεν την έχουμε. Η έννοια του management είναι ότι μετράω , ελέγχω, βελτιώνω και έχω 

αποτελέσματα. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πολιτική ασυλίας στην Ελλάδα . Άρα το 

κόστος  το πληρώνει η Ελλάδα, οι πολίτες και οι επισκέπτες της Ελλάδα μόνιμοι ή 

προσωρινοί. Άρα τι σημαίνει ότι σαν χώρα μένουμε πίσω στη ανταγωνιστικότητα , 

κατρακυλούμε στους διεθνούς δείκτες και μετά ψάχνουμε επενδυτές για να έρθουν στην 

Ελλάδα.  

     Είχα την τύχη την προηγούμενη εβδομάδα να είμαι στην Κίνα και στον Χονγκ Κονγκ 

μίλησα σε 200 κινέζους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στην 

Ελλάδα. Όταν απευθύνθηκα σε ελληνικούς φορείς μιλάμε για υψηλής τεχνολογίας κινεζικές 

επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα , τι δυσκολίες βρίσκουν εν έτη 2019. 

Δηλαδή έχουμε από την μια μεριά μια ηγεσία που θέλει να ανοίξει δρόμους, ο 

πρωθυπουργός φαίνεται ότι θέλει να ανοίξει δρόμους αλλά το υπόλοιπο σύστημα είναι 

έτοιμο να ανοίξει δρόμους για την Ελλάδα; Δεν εννοούμε για τους κινέζους για την Ελλάδα 

για να βρούνε δουλειά οι Έλληνες εδώ.  

    Πάμε λοιπόν πιο πέρα από την νομοθεσία , πρέπει να είμαστε πάνω από την νομοθεσία. 

Άρα όταν έχουμε ένα στόχο .Όταν πας ίσα βάρκα ίσα νερά θα βουλιάξεις. Όταν έχεις ένα 

φιλόδοξο σχέδιο τότε θα πετύχεις , σπάνια η Ελλάδα είχε φιλόδοξα σχέδια με ποδάρια 

συγκεκριμένα. Για να δούμε το θέμα ολιστικά το νερό δεν είναι κάτι ξεκομμένο , δηλαδή 

εάν δούμε μόνο το νερό ή την μόλυνση του νερού ή το γεωργικό τομέα , θα εστιάσουμε 

εκεί θα μπούμε βαθιά και να πολεμήσουμε βαθιά. Το ζητούμενο είναι να το  δούμε στο 

σύνολο του περιβάλλοντος που υπάρχει στη χώρα.  

  Πάμε λοιπόν λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσοι οργανισμοί δήμιοι υπάρχουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν είναι λίγοι είναι 90 χιλιάδες οργανισμοί με 55 εκατομμύρια 

υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας 

περνάει μέσα από τον κρατικό τομέα γιατί το κράτος δεν είναι συνυφασμένο με αυτό που 

έχουμε βιώσει στην Ελλάδα . Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κράτος είναι 



συν-επίκουρος του ιδιωτικού τομέα και υποστηρικτής του ιδιωτικού τομέα. Στην Ελλάδα 

δυστυχώς είναι μίζερος, διεφθαρμένος εν πολλοίς και δημιουργεί προβλήματα στον 

ιδιωτικό τομέα για να έχει ίδια οφέλη. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι στη κορυφή , αυτά 

δεν είναι τυχαία πράγματα , κάποιος δίνει και κάποιος παίρνει. Πως θα μπορούσε να 

βασιστεί σε environmental performance. Καταρχάς έχετε δει ποτέ δήμιους οργανισμούς 

στην Ελλάδα εκτός από ΕΥΔΑΠ ΔΕΗ που κάνουν κάποια environmental report και αυτά 

αμφιλεγόμενα εν πολλοίς αλλά εν πάση περίπτωση , έχετε δει δημόσιους οργανισμούς , 

υπουργεία ακόμη να παρουσιάζουν για το τι κάνουν με τα θέματα ενέργειας των κτηρίων 

τους. 

  Το θέμα ενέργειας στην ευρωπαϊκή ένωση και στην Ελλάδα ,  είναι τεράστιο θέμα. Όμως η 

ενεργειακή αναβάθμιση είναι τεράστιο θέμα για την Γερμανία για την Δανία για το 

Ηνωμένο Βασίλειο , για την Γαλλία , για την Ελλάδα όμως είναι τόσο σημαντική η 

ενεργειακή αναβάθμιση; Όχι! Για την Ελλάδα τι είναι πιο σημαντικό; Οι σεισμοί! Η σεισμική 

θωράκιση που κανείς δεν ασχολείται. Πρόσφατη έρευνα του ΤΕΕ έδειξε ότι μόνο το 25% 

των  δημοσίων κτηρίων της χώρας έχουν λεχθεί αντισεισμικά με βάση την νομοθεσία όχι 

εθελοντικά. Για να καταλάβατε την υποκρισία του ελληνικού  κράτους. Και ερχόμαστε τώρα 

στο νερό. Πολύ σημαντικό θέμα φυσικά για την οικιακή  κατανάλωση ας μη το δούμε ότι 

είναι το 10% της συνολικής κατανάλωσης νερού είναι στο οικιακό τομέα. Εάν είσαι σε ένα 

ξενοδοχείο στη Σαντορίνη ή στην Μήλο και δεν έχεις νερό το καλοκαίρι για να κανείς  

μπάνιο είναι σημαντικό θέμα; Είναι δυσφήμιση για την οικονομία; Άρα να βλέπουμε ότι ένα 

ατύχημα υδατικό είναι τεράστιο θέμα. Μια δηλητηρίαση ενός τουρίστα από νερό! Είναι 

τεράστιο θέμα; Δυσφημεί τι χώρα; Άρα μα μάθουμε να σκεφτόμαστε ότι ένα μικρό τοπικό 

συμβάν μπορεί να έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο.  

    Τι γίνεται  στο εξωτερικό;; Καταρχήν υπάρχουν επιχειρηματικά μοντέλα που εδώ δεν 

υπάρχουν στην χώρα , τώρα κάτι προσπαθεί να κάνει ο υφυπουργός ανάπτυξης ο κύριος 

Δήμας αλλά είμαστε παρά πολύ πίσω. Τώρα προσπαθούμε να δημιουργηθούν. Και σας το 

λέω γιατί ένα κύριο μέρος της ομιλίας μου που το απέσυρα με βάση την νομική συμβουλή 

ενός φίλου δικηγόρου επειδή είμαι στο στάδιο να μια συγκεκριμένη  διαδικασία για την 

επαναχρησιμοποίηση νερού , το απέσυρα αλλά θα σας δώσω έτσι μία γενική εικόνα. Πάμε 

λοιπόν τώρα στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη των 28. 26 εκατομμύρια επιχρίσεις με 144 

εκατομμύρια εργαζόμενους , συγκρίσιμα τα δεδομένα 1 προς 5 , 1 προς 3 , συγκρίσιμα τα 

δεδομένα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Άρα απαραίτητα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Τι 

εργαλεία έχει η ευρωπαϊκή επιτροπή όχι μόνο για το νερό αλλά και για όλα τα θέματα που 

είπα πιο πριν του περιβάλλοντος. Έχει κάποια πιστοποιήσιμα σήματα , ίσως να έχετε 

ακούσει τον κανονισμό IMAS στο εξωτερικό με μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα με μια 

αδιαφορία.  

   Το 1999 και το 2000 ήμουν ο σύμβουλος εκείνος ο οποίος έφτιαξε το σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον διεθνή αερολιμένα στα Σπάτα. Με είχαν προσλάβει 

Γερμανοί ως φυσικό πρόσωπο. Και πετύχαμε το 2000 να είναι το πρώτο αεροδρόμιο στην 

χώρα που πιστοποιήθηκε περιβαλλοντικά γιατί το απαιτούσε ο  κυρωτικός νόμος του 1995. 

Μετέπειτα στην χώρα , σκεφτείτε το σύστημα μας το οποίο είναι ένα σύστημα πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης από όλη την διαφάνεια να εφαρμόζονταν από όλους τους 

δήμους της χώρας από όλες τις περιφέρειες της χώρας από  όλα  τα υπουργεία της χώρας 

υποχρεωτικά. Ξέρετε πως θα άλλαζε το τοπίο περιβαλλοντικά στην Ελλάδα; Γιατί δεν το 



κάνουν; Αυτό είναι και ένα πρόσφατο άρθρο μου αγαπητέ κύριε δημοσιογράφε στο 

capitalgr τον προηγούμενο μήνα που μιλούσε για κλιματική μετανάστευση. 

   Το επόμενο που θα δούμε στην χώρα μας είναι η κλιματική μετανάστευση λόγω της 

λειψυδρίας. Και τότε με βάση τις συνθήκες που υπογράψαμε και στο Μαρακές , ο κύριος 

Αβραμόπουλος και ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορούμε να αρνηθούμε με κανέναν τρόπο τη 

είσοδο μεταναστών , κλιματικών μεταναστών. Και ποια προετοιμασία έχουμε κάνει σαν 

χώρα; Καμία! Πάμε λίγο πιο κάτω , τα προβλήματα ποια είναι; Για να αντιμετωπίσουμε 

ακόμα και το νερό αλλά και όλα τα επαναλαμβάνοντα θέματα , να τα δούμε ολιστικά τα 

θέματα όχι επιμέρους. Το επιμέρους ξέρετε αυτό που κάνουν και οι επιστήμονες και στα 

πανεπιστήμια είναι: πηγαίνεις βαθιά και στο χωράφι , βαθιά στα έγκατα , αλλά χάνεις την 

επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό προσπαθώ αυτήν την στιγμή να κάνω, να ενωθούμε. 

Γραφειοκρατία δεν υπάρχει στον ελληνικό δημόσιο τομέα; Διαφθορά δεν υπάρχει; Μη 

εφαρμογή των ποντικών δεν υπάρχουν; Αυτά πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα , οι εποχές 

πέρασαν. Ιδού η Τουρκία έχει γίνει πιο προηγμένη τεχνολογικά χώρα από την Ελλάδα! Τα 

Τουρκικά πανεπιστήμια γίνονται πιο ανταγωνιστικά από τα ελληνικά. Οι Τουρκικές 

βιομηχανίες πιο ανταγωνιστικές από τις ανύπαρκτες Ελληνικές. Και κανείς δεν λέει τίποτα , 

τόσα χρόνια!  

     Τι χρειαζόμαστε εδώ; Αλλαγές , σαρωτικές αλλαγές! Εάν δεν αλλάξουμε θα πεθάνουμε 

όχι μόνο λόγω ελλείψεις νερού , από πιέσεις που θα δεχθούμε. Φιλοξενούμε κάθε χρόνο 

στην χώρα 30 εκατομμύρια τουρίστες και φυσικά υπάρχουν έμποροι και super market που 

κάνουν τις εισαγωγές από το εξωτερικό, δεν παράγει η Ελλάδα όλα αυτά τα προϊόντα. Για 

το νερό όμως τι έχουμε σκεφτεί; Πρέπει να το παράξουμε εδώ. Ποιο είναι λοιπόν το 

σκεπτικό; Στην Γερμανία πριν από 40 χρόνια παρόλο  που η Γερμανία δεν έχει ιδιαίτερο 

πρόβλημα έλλειψης νερού, έχει πρόβλημα στην ποιότητα του νερού αλλά στην έλλειψη δεν 

έχει λόγω των βροχών. Παρά πολλές κατοικίες και δημόσια κτήρια έβαλαν σύστημα 

επαναχρησιμοποίησης του νερού. Δηλαδή το νερό που φεύγει από την  κουζίνα ή από το 

ντου που κάνουμε με ειδικά φίλτρα , μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα κήπου. Και το 

έκανε αυτό ο Γερμανία όχι επειδή είχε πρόβλημα στην τιμή του νερού ή στην ποσότητα του 

νερού αλλά γιατί ήθελε να είναι πράσινος , ήθελε να είναι οικολογικός. 

    Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα 40 χρόνια μετά. Τεχνολογίες υπάρχουν 

δοκιμασμένες στο εξωτερικό εδώ και 40 χρόνια. Σε ξενοδοχεία δεν έχουν μπει τέτοια 

συστήματα  επαναχρησιμοποίησης  σε κατοικίες δεν έχουν μπει. Και κάποιος πρέπει να 

κάνει πολιτική για αυτά , οι πολιτικές είναι 2 : ή είναι commanded control δηλαδή βγάζω 

μια νομοθεσία και λέω αυτήν την νομοθεσία σας δίνω εντολή και θα την ελέγχω 

εφαρμόστε την αλλά σε μια χώρα χρεοκοπημένη και  ηθικά και οικονομία και πολιτικά 

κοινωνικά  πολύ δύσκολο να ελέγξεις το commanded control δεν έχει αντοχές ο κόσμος 

ούτε η κοινωνία ούτε οι επιχειρηματίες. Ποιος θα ακολουθήσει; Κανείς! Άρα τι χρειάζεται; 

Χρειάζεται επιδοτήσεις market base tools , εργαλεία της αγοράς αυτό κάνει η κυβέρνηση 

εδώ και χρόνια.  Οι ελληνικές  κυβερνήσεις δηλαδή ενεργειακή αναβάθμιση , επιδότηση να 

έχουν δουλειά οι μηχανικοί!  Αντισεισμική θωράκιση; Κλείνουν τα μάτια! Κατά περίεργο 

τρόπο. Νερό; Και καλά στη βόρεια Ελλάδα μπορεί τα ξενοδοχεία ή οι οικίες να μην έχουν 

πρόβλημα νερού να είναι επαρκές το νερό αλλά στα νησιά του Αιγαίου του Νοτίου Αιγαίου 

; Κλιματική αλλαγή; Η Ολλανδία έχει ολόκληρα σχέδια εφαρμόσει εδώ και 20 χρόνια για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μια χώρα που είναι κάτω χώρα , είναι κάτω από την 

επιφάνεια του νερού η Ολλανδία όπως και το Βέλγιο κάτω από το νερό. Και όμως δεν 



φοβούνται να βουλιάξουν. Και εμείς που είμαστε  επάνω από το νερό είναι σχεδόν βέβαιο 

ότι θα βουλιάξουμε. 

   Όλα αυτά λοιπόν τα λέω με ποια έννοια; Ότι το νερό είναι ένα θαυμάσιο θέμα , μπράβο 

σας κυρία Ζηλεμένου που είχατε αυτήν την έμπνευση , είναι εξαιρετικό θέμα και πρέπει να 

είναι η απαρχή δράσεων. Και  απαρχή δράσεων κι όχι δημοσίων σχέσεων. Άρα ποια είναι η 

εικόνα ταπεινά που θέλω να πω; Ότι πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ως χώρα.  

      Η γεωργία είναι ένα κομμάτι που θα μπορούσε να ασχοληθούν συγκεκριμένοι 

επιστήμονες. Ο αστικός τομέας , ο οικιακός τομέας είναι τεράστιο το θέμα γιατί μέσα από 

εκεί εκπαιδεύω τον πολίτη. Ο πολίτης έχει μάθει για τον νερό να το κλείνει; Δεν έχει μάθει 

να το κλείνει. Υποχρεωτικά το κλείνουμε το νερό όταν πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία που είναι 

προ ρυθμισμένο το νερό. Αν δείτε ο νεροχύτης του ξενοδοχείου ο νιπτήρας πλημμυρίζει 

πολύ πιο σύντομα γιατί το έχουν ρυθμίσει ούτως ώστε να μην πλημμυρίσει το ξενοδοχείο. 

Υπάρχουν μετρητικά συστήματα ; Δηλαδή ένα ξενοδοχείο ξέρει ποσό καταναλώνει την 

δεδομένη στιγμή νερό; Ποσό νερό θα καταναλώσει την επόμενη μέρα; Μηδέν! Γιατί δεν 

τους ενδιαφέρει, γιατί δεν υπάρχει αυτή κουλτούρα. Και η κουλτούρα πως έρχεται; Για να 

περιμένουμε και να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά θα περιμένουμε αλλά 30 χρόνια και 

δεν θα την εκπαιδεύσουμε όπως δεν εκπαιδεύτηκε η προηγούμενη γενιά. Γιατί ουσιαστικά 

δεν μας ενδιαφέρει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο γιατί τον κόσμο το εκπαιδεύουμε δια του 

παραδείγματος όχι δια των λόγων.  

   Όταν βλέπεις δημάρχους , Ούγγρους να πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα , κυκλοφοριακό 

ρεύμα , αυτό είναι παράδειγμα; Όταν βλέπεις δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες 

να πετάνε τα σκουπίδια δεξιά και αριστερά όπου βρουν στη προσωπική του ζωή εννοώ , ο 

φακός του τα συλλαμβάνει ,αυτό είναι καλό δείγμα; Έτσι φτιάχνεις την κουλτούρα και 

υπάρχουν τέτοια παραδείγματα  γιατί ήμουν και στην ένωση περιφερειών. Άνθρωποι να 

μιλάνε για το περιβάλλον και μετά να τους βλέπεις το πακέτο τσιγάρα να το πετάνε όπου 

βρουν. Και όταν τους κανείς παρατήρηση να σε λοιδορούν. Άρα ολοκληρώνοντας αυτό που 

πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά τι είναι να αλλάξουμε εικόνα , συνεργασία , μείωση της 

κατανάλωσης , εργαλεία από τη κυβέρνηση, εργαλεία που να επιδοτήσουν την μείωση της 

οικιακής κατανάλωσης νερού , εργαλεία που να μάθουν τον πολίτη να σέβεται την 

κατανάλωση του νερού ως αγαθό. Και να σας πω και το εξής κάτι που στην Ελλάδα το 

έχουμε γλιτώσει για την ώρα και ίσως με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα την επόμενη δεκαετία να 

γλιτώσουμε οριστικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις είναι τεράστιο θέμα. 

   Εν κατακλείδι θέλω να ευχαριστήσω την κυρία ζηλεμένου που με κάλεσε σήμερα στο 

συνέδριο. Είμαι στην διάθεση σας με όποιον τρόπο θέλετε. Έχω κάνει και παραστάσεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα του Ασωπού ποταμού Βοιωτίας , ένα τεράστιο θέμα 

ο Ασωπός ποταμός Βοιωτίας. Είχα επισκεφθεί τον κύριο Μπακογιάννη παραμονές 

Χριστουγέννων το 2014 όταν ήταν περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και μου έδωσε 

συνέντευξη για το πανεπιστήμιο του Cambridge για μια  εργασία μου. 

Σας ευχαριστώ!  

 


