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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020 

 

 

Η σημερινή μας συζήτηση έχει ιδιαίτερη επικαιρότητα γιατί διεξάγεται μέσα στη 

χρονική συγκυρία που η Ελλάδα διεξάγει σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας 

στην Ε.Ε. και με το ΔΝΤ, αναζητώντας το δρόμο για την ανάπτυξη. 

Ο προβληματισμός της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αφορά τον πυρήνα 

του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε ως χώρα. Πως θα οδηγηθούμε από τη σημερινή 

κατάσταση της ύφεσης και της παραγωγικής αποδιοργάνωσης (για να μην πω διάλυσης του 

παραγωγικού ιστού) σε μια τελείως διαφορετική. 

Η έννοια της Βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα είναι πολυσήμαντη. Υπάρχει 

βέβαια η αυτονόητη περιβαλλοντική διάσταση την οποία προνομιακά έχει στο εξωτερικό. 

Όταν μιλάμε στα αγγλικά για “sustainable development” ή “sustainable growth” στο μυαλό 

μας έρχονται οι έννοιες της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, της αξιοποίησης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, της ανακύκλωσης κλπ. 

Πέραν αυτών, όμως, στην πατρίδα μας αντιμετωπίζουμε το θέμα της βιωσιμότητας 

της ανάπτυξης σε σχέση με την υιοθέτηση ενός παραγωγικού μοντέλου το οποίο δεν θα 

στηρίζεται κυρίως στη μεγέθυνση των καταναλωτικών δαπανών, στην οικοδομή και στον 

τουρισμό.  

Ενός αναπτυξιακού μοντέλου, δηλαδή, το οποίο δεν θα αρκεστεί στην προσωρινή 

τόνωση της ζήτησης αλλά θα φροντίσει για την αντίστοιχη τόνωση της προσφοράς.  

Γιατί είναι αυτόματη αντίδρασή μας μπροστά στις συνέπειες της καταστροφικής 

λιτότητας των τελευταίων ετών και στην σωρευτική ύφεση πάνω από 25%, να προτείνουμε 

σχεδόν αποκλειστικά πολιτικές τόνωσης της ζήτησης είτε με τη μορφή της ενίσχυσης της 

ιδιωτικής κατανάλωσης είτε με τη μορφή δημόσιων επενδύσεων οποιουδήποτε τύπου,  

ακόμη και εκείνων που κυρίως βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών χωρίς να 

συνεισφέρουν μετά την ολοκλήρωσή τους στο ΑΕΠ. 

Πλάι σ’ όλα αυτά, ένα σχέδιο βιώσιμης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, το 

οποίο ελπίζουμε όλοι να προκύψει από την μακροπρόθεσμη συμφωνία με τους εταίρους 
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που είναι ταυτόχρονα και πιστωτές, πρέπει να περιλαμβάνει και την εγκαθίδρυση στην 

Ελλάδα δυναμικών οικονομικών δραστηριοτήτων με παραγωγικό αντικείμενο. 

Προφανώς, λοιπόν, χρειάζεται να διαμορφώσουμε το κατάλληλο θεσμικό 

περιβάλλον για την υποδοχή, τη διευκόλυνση, την αρμονική ένταξη στην οικονομία νέων 

επενδύσεων.  

Θα σταθώ στη συνέχεια της ομιλίας μου σε δυο  πλευρές της πολυσύνθετης έννοιας 

της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Η μια πλευρά αφορά τα θέματα της διαφάνειας. Πέραν της προφανούς ηθικής 

διάστασής του, το πρόβλημα που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να αποκαλούμε 

διαπλοκή, έχει σημαντική ευθύνη για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Οι 

υπερκοστολογήσεις δημόσιων έργων και προμηθειών αλλά και οι στρεβλώσεις στη 

λειτουργία του αμιγώς ιδιωτικού τομέα λόγω της διαφθοράς και της διαπλοκής, 

υποστηρίζεται ότι ευθύνονται για απώλεια πολλών μονάδων σωρευτικά στο ΑΕΠ της χώρας.  

Ακόμη περισσότερο, ένα τέτοιο περιβάλλον είτε λειτουργεί αποτρεπτικά για την 

προσέλκυση επενδύσεων στο μέλλον είτε προσελκύει τις λάθος επενδύσεις και 

αντιλαμβάνεστε καλά τι εννοώ.  

Κάποιος έχει πει ότι το πρόβλημα της Ελλάδας κάποια στιγμή έγινε η 

κοινωνικοποίηση της διαφθοράς. Φαινόμενο όχι αποκλειστικά δικό μας αλλά παρόν σε όλα 

τα κράτη όπου κυριάρχησε το λαϊκιστικό μοντέλο, με πολλά παραδείγματα από τη Λατινική 

Αμερική. 

Στο υπόδειγμα αυτό του πελατειακού κράτους, η διαφθορά δεν αφορά μόνον 

κάποια ανώτατα στελέχη που έχουν το δικαίωμα υπογραφής στις συμβάσεις έργων και 

προμηθειών. Απλώνεται και αγκαλιάζει διευθυντές που καταρτίζουν τις εισηγήσεις, τεχνικά 

στελέχη που υπογράφουν τις μελέτες, ταμειακούς υπαλλήλους που επιταχύνουν ή 

καθυστερούν τις πληρωμές, σύμφωνα με μια έκφραση ακόμη και ο καφετζής του 

Υπουργείου ή του Δήμου παίρνει το φιλοδώρημά του. 

Ενώ ο αμιγώς ιδιωτικός τομέας μαθαίνει να συναλλάσσεται με εφοριακούς που 

συμβιβάζονται εξωδιαδικαστικά, με επιθεωρήσεις εργασίας που κάνουν τα στραβά μάτια, 

με τραπεζικά στελέχη που εγκρίνουν δάνεια χωρίς εγγυήσεις αλλά έναντι ποσοστών κλπ. 
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Η έξοδος από αυτό το υπόδειγμα προϋποθέτει μια αλλαγή μεγάλου βάθους, μια 

μικρή πολιτιστική επανάσταση. Γιατί καταρχήν απαιτείται να κοπούν οι δεσμοί όλων αυτών 

των κυκλωμάτων με το πολιτικό σύστημα, να εκλείψει το φαινόμενο του παράγοντα – 

κομματάρχη.  

Επίσης, απαιτείται η σωστή λειτουργία των ρυθμιστικών μηχανισμών. Ώστε να είναι 

όλοι οι παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας ίσοι απέναντι στους νόμους και το 

κράτος και να μην ευνοούνται οικονομικές μονάδες που υπό κανονικές συνθήκες είναι 

αντιπαραγωγικές και δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη.  

Θα έρθω στο δεύτερο ζήτημα στο οποίο θέλω να αναφερθώ, στις πρακτικές που 

ακολουθούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφορούν την περιβαλλοντική και την 

κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει γίνει ένα μείζον πρόβλημα για τη χώρα μας. 

Αφενός λόγω του διαρκούς αυξανόμενου κόστους, αφετέρου λόγω των προφανών 

αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, είτε από τις χωματερές είτε από συστήματα 

καύσης. 

Όλο και περισσότεροι Δήμοι υλοποιούν προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή 

στην πηγή. Έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος των λεγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων που 

σήμερα καταλήγουν στους ΧΥΤΑ.  

Η επέκταση των προγραμμάτων αυτών, η γενίκευση της κομποστοποίησης, η 

ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων, και βέβαια η πραγματική αξιοποίηση 

των ανακυκλώσιμων υλικών, πρέπει να αποτελούν τα βασικά στοιχεία των Τοπικών Σχεδίων 

Διαχείρισης Απορριμμάτων που εκπονούνται αυτόν τον καιρό. 

Μια άλλη πλευρά της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης είναι οι πρακτικές 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών. Με τη στήριξη του ΕΣΠΑ 

έχει γίνει σοβαρή δουλειά στους Δήμους στον τομέα αυτόν, αντικατάσταση λαμπτήρων, 

φωτισμός με ηλιακούς συλλέκτες, μικρά φωτοβολταϊκά σε δημόσια κτίρια, θέρμανση 

σχολείων με βιομάζα που συλλέγεται από τις οικογένειες των μαθητών και άλλα πολλά. 

Θα αναφερθώ, επίσης, στα πολλά βιοκλιματικά  έργα που έχουν εκτελεστεί. Με τη 

χρήση βιοκλιματικών υλικών αποτρέπεται το φαινόμενο της θερμικής νησίδας στις πόλεις 

και επίσης μειώνεται το κόστος θέρμανσης και ψύξης των δημοσίων κτιρίων. 



4 

Περνώντας στην κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης, προφανώς οι πρακτικές της 

Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια της κρίσης είναι αμυντικές, δηλαδή επικεντρωνόμαστε 

στη στήριξη των ανέργων και απόρων, μέσα από Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία, 

Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φροντιστήρια κλπ. 

Ενδιαφέρον έχει η συνεισφορά σε αυτή την προσπάθεια μορφών της κοινωνικής 

οικονομίας, όπως οι Τράπεζες Χρόνου, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί και οι ΜΚΟ. Γιατί μέσα 

από αυτές τις μορφές δεν παράγεται μόνον το όποιο κοινωφελές αποτέλεσμα αλλά 

δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης. 

Ευελπιστούμε ότι μεγάλο μέρος του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθεί σε έργα και 

πρακτικές όπως αυτές που ανέφερα, προσανατολίζοντας τις τοπικές μας οικονομίες στην 

κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 


