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Επί δεκαετίες, οι σύγχρονες οικονομίες οικοδομούνται σε πρότυπα που αγνοούν τη φυσική βάση των μεθόδων
παραγωγής και κατανάλωσης και  οδηγούν σε συσσωρευμένα ελλείμματα, τόσο οικονομικά, όσο και
οικολογικά. Είναι ανάγκη να αναστοχαστούμε το κυρίαρχο αναπτυξιακό πρότυπο που έχει οδηγήσει το φυσικό
μας κεφάλαιο, τις κοινωνίες και τις οικονομίες σε αυτή την παγκόσμια κρίση.

Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αγνοήσει πόσο εξαρτημένη είναι από τον θαυμάσιο φυσικό της πλούτο: η
πλούσια βιοποικιλότητα, τα όμορφα τοπία, οι φυσικοί πόροι, ο άφθονος άνεμος και ήλιος είναι τα κύρια
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο διεθνές σκηνικό.

Μετά από δεκαετίες μαζικής και ανυπολόγιστης δημόσιας σπατάλης και εξωτερικού δανεισμού, που
υποστήριζε ένα καταστροφικό οικονομικό μοντέλο εσωστρεφούς ιδιωτικής και δημόσιας υπερκατανάλωσης με
δανεικά και μια μη ανταγωνιστική παραγωγική δραστηριότητα που σχεδιάστηκε μυωπικά και υποστηρίχθηκε
από έναν δυσκίνητο και αναποτελεσματικό μηχανισμό διακυβέρνησης, η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος της
ΕΕ που κατέρρευσε. Τώρα είναι η ώρα να οραματιστούμε και να ξεκινήσουμε την άμεση οικονομική,
κοινωνική και οικολογική ανασυγκρότηση της ρημαγμένης ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί
με τρόπο βιώσιμο, τόσο για τις τωρινές όσο και για τις επόμενες γενιές.

Στόχος της ημερίδας είναι η διαμόρφωση του οράματος για μια ζωντανή οικονομία και ενεργή κοινωνία με
αποτύπωμα εντός των φυσικών ορίων του πλανήτη, που διατηρεί για τις επόμενες γενιές το φυσικό κεφάλαιο,
παράγει την αναγκαία ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και δημιουργεί συνθήκες καλής ποιότητας ζωής για
όλους.

Κάθε κρίση είναι αγγελιοφόρος της ανάγκης για αλλαγή. Η δύσκολη αυτή περίοδος της οικονομικής ύφεσης
δεν αφήνει περιθώρια για επιστροφή στα παλιά και ξεπερασμένα αναπτυξιακά πρότυπα και τις πολιτικές που
μας έφεραν στη σημερινή, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, επώδυνη κρίση. Για μια περιβαλλοντική οργάνωση
με εμπειρία και γνώση δεκαετιών, όπως το WWF Ελλάς, είναι αυτονόητο ότι η μόνη πραγματικά βιώσιμη
διέξοδος από την κρίση περνάει μέσα από τη φύση. Ως ελάχιστη δική μας κατάθεση σε έναν δημόσιο διάλογο
που οφείλει να γίνει, διαμορφώσαμε έναν οδικό χάρτη που βλέπει ρεαλιστικά τη σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα: μια οικονομία και μια πολιτεία με πήλινα πόδια, που όμως έχει τεράστιες δυνατότητες για
καλή διακυβέρνηση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Με αυτό το όραμα ανοίγουμε τον διάλογο και
ελπίζουμε να τοποθετήσουμε όλοι μαζί τον πήχη για το μέλλον της Ελλάδας εκεί όπου πρέπει: ψηλά!

http://www.wwf.gr/images/pdfs/LivingEconomyVisionInGreece-GR.pdf

http://www.wwf.gr/images/pdfs/LivingEconomyVisionInGreece-GR.pdf


Πρόγραμμα ημερίδας

9:00 Προσέλευση

9:30 – 11:00 Εισαγωγή

Στόχος της ημερίδας
Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής, WWF Ελλάς

Πλαίσιο για τη ζωντανή οικονομία
Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής πολιτικής, WWF Ελλάς

EU policies for a resource efficient economy
Tony Long, Διευθυντής, WWF European Policy Office

Σχολιασμός του πλαισίου για τη ζωντανή οικονομία
Βασίλης Αντωνιάδης, Διευθυντής, Boston Consulting Group

11:00-12:30 Α. Πολιτεία για τη ζωντανή οικονομία

Ασφάλεια δικαίου ως βάση για μια ζωντανή οικονομία
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ

Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντική διακυβέρνηση
Χαράλαμπος Κουταλάκης, Επίκ. Καθηγητής διοικητικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικοί δείκτες
Ευτύχης Σαρτζετάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Φυσικό κεφάλαιο ως βάση για μια ζωντανή οικονομία
Ιόλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, WWF Ελλάς

Συντονίστρια:  Λούση Κιουσοπούλου, δικηγόρος

12:30-13:00 Διάλειμμα για καφέ

13:00-14:30 Β. Αναπτυξιακές πολιτικές και πολιτική πραγματικότητα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ζωντανή πρωτογενής παραγωγή
Γιώργος Βλάχος, Επίκ. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη τοπική ανάπτυξη
Λευτέρης Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης

Συντονιστής:  Γιώργος Λιάλιος, δημοσιογράφος
14:30 – 15:30 Ελαφρύ γεύμα

15:30 – 17:00 Γ. Ζωντανή πραγματική οικονομία

Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία
Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής, Τράπεζα Πειραιώς

Βιώσιμη αλιεία στην Καβάλα ως υπόδειγμα «υπεύθυνου επιχειρείν»
Διονύσης Διονυσόπουλος, Προϊστάμενος διασφάλισης ποιότητας, ΑΒ Βασιλόπουλος

Η κοινωνική οικονομία ως λύση σε περιβαλλοντικά προβλήματα
Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Κοινωνική οικονομία στον τομέα της ενέργειας
Βασίλης Μπέλλης, Ενεργειακή Συνεταιριστική Επιχείρηση Καρδίτσας

Συντονίστρια:  Ελεάνα Γιαμπανά, Partner, Deloitte


