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Ευχαριστώ παρά πολύ για την πρόσκληση,  

Ποιος είναι ο κύριος στόχος που αφορά τις συνελεύσεις  , τις συναντήσεις  , τα forum 

διεθνώς και ειδικά στην Ελλάδα ; Είναι να περάσουμε τα  μηνύματα που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για την ζωή την δικιά 

μας, για την ζωή των γενιών που έρχονται , και για ότι έχει σχέση με την ανθρώπινη 

ύπαρξη. 

     Η κλιματική αλλαγή είναι ραγδαία , μπορεί να πει κανείς ασταμάτητα ραγδαία. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τις προηγμένες και εντός εισαγωγικών ευαισθητοποιημένες 

κυβερνήσεις, είναι μπορεί να πει κανείς σε ιλιγγιώδη  κατάσταση σε χώρες που δεν έχουν 

ευαισθητοποιημένες από τα πανεπιστήμια και την παιδεία παραδοχές.  

Ποια είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και να δει τι 

συμβαίνει στον κόσμο ; Βλέπετε ότι το 20% του κόσμου έχει πολύ μικρή δυνατότητα  στο να 

πιει καθαρό νερό. Και επίσης πάνω από 2 εκατομμύρια  άνθρωποι (σίγουρα τα στοιχεία) 

πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη έλλειψη του φυσικού αυτού αγαθού. Στοιχεία που είναι 

ακράδαντα και πολύ δυνατά για να ευαισθητοποιήσουν αυτούς που παίρνουνε τις τύχες 

για τους ποιους εμείς σαν πολίτες ψηφίζουμε. Και μια πολύ μικρή παρένθεση σήμερα αυτοί 

οι άνθρωποι οι οποίοι λέγονται πολιτικοί  η έχουν σχέση με την απόδοση της νομοθεσίας η 

της εφαρμογής λείπουν από αυτά τα συνέδρια από τα οποία πρέπει να αναλάβουμε καλές 

πρακτικές μεθοδολογίες ,καινοτομίες και ότι έχει σχέση με την νομοθεσία και εφαρμογή 

για να τις υλοποιήσουνε από τις οποίες θα πάρουνε σίγουρα το πρώτο καλό μάθημα για να 

ξανά γίνουνε πρωθυπουργοί , υπουργοί , περιφερειάρχες , δήμαρχοι και οτιδήποτε άλλο .  

    Tο μισό ημισφαίριο της γης ξέρουμε ότι έχει χειμώνα το άλλο έχει καλοκαίρι και 

αντίστροφα. Τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή ; Όταν έχουμε πολλή ζέστη , η ζέστη που έρχεται 

κάθε χρόνο είναι πιο δυνατή , έχουμε μεγαλύτερη λειψυδρία ενώ αντίστοιχα εκεί που 

βρέχει πολύ περισσότερο και απότομα με αποτέλεσμα τα νερά να μην μπορούν να 

κρατηθούν. Και αυτό γίνεται και αντίστροφα κάθε έξι μήνες με αποτέλεσμα να έχουμε 

τεράστια φαινόμενα έλλειψης πόσιμου νερού. Βλέπετε ότι τα έθνη προσπαθούν να έρθουν 

σε επαφή με την τεχνολογία , να ζήσουν καλύτερα , να πάρουν περισσότερο κέρδος , αλλά 

δεν αντιλαμβάνονται ότι το αγαθό που πρέπει να έχουν για να χρησιμοποιούν είναι το νερό 

και να μπορεί  να ζήσει κάποιος. Γιατί εάν δεν μπορείς να ζήσεις τι να το κανείς ; Με τα 

χρήματα ; Και πως μπορείς να επιβιώσεις ; Τι να την κανείς την τεχνολογία; 

     Ένα από τα στοιχεία αυτά που αναφέρθηκαν και από τους προηγούμενους ομιλητές 

και ειδικά και από το Πάντειο  πανεπιστήμιο που είναι πιστεύω από τα κορυφαία 

πανεπιστήμια στον κόσμο και όχι μόνο , εκτός του ότι ποτέ δεν έχουν έρθει σε τέλεια  

σύμπραξη οι ακαδημαϊκοί με την Πολιτική ηγεσία ούτε ώστε να αναλάβουν αυτό το 

φυτώριο γνώσης το τεράστιο που υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα οποία είναι 

και διεθνώς αναγνωρίσιμα σε όλον τον κόσμο. Η ευρωπαϊκή ένωση με την ποια 

διαχειριστήκαμε ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτήθηκε 100% και για το οποίο θα σας 



αναφέρω αργότερα τις δυνατότητες συνεργασίας εκεί , ολοκληρώσαμε ένα έργο το οποίο 

είχε σχέση με τη ξηρασία και την ερημοποίηση του πλανήτη . 

Παρόλο που βλέπουμε πολλές φορές να βρέχει καταρρακτωδώς , βλέπουμε  ότι 

ξεχειλίζει και πλημμυρίζει ο κόσμος . Τελικά το πόσιμο  νερό δεν συλλέγεται, και σε πολλές 

περιοχές παρόλο που έχουμε βροχές έχουμε και ερημοποίηση. Ερημοποίηση σημαίνει 

πολλά δεινά για το ζωικό βασίλειο. Κοιτάξτε μια εικόνα  για παράδειγμα, η εικόνα είναι 

χίλιες λέξεις! Μια μπουκάλα νερό είναι χίλια άτομα αυτή την στιγμή στην Αφρική. 

Βλέπουμε πως παγκόσμιοι  οργανισμοί όπως world meteorological organisation σημαίνει 

παγκόσμιος οργανισμός μετεωρολογίας. Τα Ηνωμένα έθνη και ο παγκόσμιος οργανισμός 

άρδευσης ήταν εταίροι ενός έργου της ευρωπαϊκής ένωσης που ολοκληρώθηκε με 24 

πανεπιστήμια συνεργαζόμενα , με τα ποια συζητήσαμε τι μπορεί να κάνει κανείς για να 

προλάβει ή να μεθοδεύσει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον  τις επόμενες δεκαετίες ή στα 

επόμενα χρόνια που έρχονται λόγω της λειψυδρίας και της ερημοποίησης.  

   Τέτοιο ενδιαφέρον λοιπόν υπήρξε από τόσο μεγάλους οργανισμούς και τέτοια 

προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως ήταν το 

interned το southeast Europe το leader και το med συνεχίστηκαν με το horizon 2020 ένα 

έργο το οποίο είχε 80 δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα με 100% χρηματοδότηση , το οποίο 

συνεχίζεται από το 20 μέχρι το 27 και λέγεται horizon Europe στο οποίο προσφέρει 100 

δισεκατομμύρια ευρώ για τη καινοτομία . Φανταστείτε λοιπόν  τι  δυνατότητες  έχουν αυτοί 

που έχουν μεθοδολογίες , καινοτομίες , πατέντες αν θέλετε να συμμετέχουν και να 

συνεισφέρουν σε αυτό το έργο για το όποιο έχει ανάγκη και η Ευρώπη αλλά και ολόκληρος 

ο πλανήτης.  

     Χρυσή ευκαιρία λοιπόν για τους ερευνητές , τα πανεπιστήμια και αυτούς που 

έχουν πατέντες να συμμετέχουν σε διαφορά προγράμματα τα οποία είναι 100% 

χρηματοδοτούμενα. Τα οικονομικά μεγέθη είναι τεράστια , 100 δισεκατομμύρια έρχονται 

από το 20-27. Δεν θέλω να πω αλλά πολλά. Θέλω να σταθούμε όχι στην φωτογραφία αλλά 

στην δεύτερη φωτογραφία. Και το θέμα είναι άκρως πολιτικό. Και πολιτικό τι σημαίνει; Να 

δώσουμε στους decisions makers αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον το δικό 

μας και  των παιδιών που έρχονται , την τεχνολογία κι την καινοτομία ούτως ώστε να 

ζήσουμε κάπως καλύτερα για τα χρόνια που έρχονται. 

 Σας ευχαριστώ  

 

 

 


