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Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Σκοπός της σημερινής μας συνάντησης
είναι να σας ενημερώσουμε για το Green Tank.
Το Green Tank που ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο, από ανθρώπους με μεγάλη
πολιτική

εμπειρία

και

αξιόλογη

επιστημονική

δραστηριότητα,

φιλοδοξεί

να

λειτουργήσει ως τράπεζα ιδεών, ως think tank περιβάλλοντος. Επιθυμεί να
συμβάλλει, με τις μικρές του δυνάμεις, στην καλλιέργεια ενός γόνιμου και
ουσιαστικού διαλόγου για το εγχείρημα της πράσινης ανάπτυξης.
Κατά την άποψή μας, οι πράσινες πολιτικές δεν είναι αυτονόητες ούτε πασπαρτού.
Απαιτούν σοβαρή ερευνητική, επιστημονική, πολιτική μελέτη και διερεύνηση.
Προϋποθέτουν τη γόνιμη συνάντηση της πολιτικής με την οικολογία. Επαναφέρουν
την έννοια της ατομικής ευθύνης του πολίτη, την οποία υποτίμησε η ιστορική
αριστερά.
Το έλλειμμα βιωσιμότητας που εμφανίζει ο σύγχρονος κόσμος είναι απόρροια ενός
κορεσμένου αναπτυξιακού μοντέλου. Ενός μοντέλου –που ακολούθησε και η χώρα
μας τα τελευταία 60 χρόνια- και το οποίο παράγει και αναπαράγει την οικονομική,
κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και θεσμική υστέρησή του.
Για το λόγο αυτό, η πράσινη ανάπτυξη είναι για τη χώρα μας η μεγάλη πρόκληση,
στην οποία οφείλουμε να ανταποκριθούμε με νέες ιδέες, με σύγχρονες προσεγγίσεις,
με τεκμηριωμένες προτάσεις.
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Η Ελλάδα γυρίζοντας σελίδα μπορεί με σχέδιο, μέθοδο και όραμα να αξιοποιήσει τα
μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματά της θέτοντας ως μεγάλο στοίχημα για την
επόμενη δεκαετία το στοίχημα της πράσινης ανάπτυξης.
Η χώρα μας μετά την επιτυχία της ΟΝΕ στερείται εθνικού στόχου. Το εγχείρημα της
πράσινης ανάπτυξης μπορεί να είναι ο νέος μεγάλος και μετρήσιμος εθνικός στόχος.
Κατά τη γνώμη μου η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να είναι μια νέα συλλογική
προσδοκία για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.
Φίλες και φίλοι,
Η πράσινη ανάπτυξη δεν συνιστά πολιτικό και ιδεολογικό εφεύρημα. Αντίθετα, είναι
το νέο στρατηγικό υπόδειγμα που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις
προκλήσεις, τις ευκαιρίες, τις ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος.
Το Green Tank, σε συνεργασία με μια πλειάδα επιστημόνων, τεχνοκρατών,
εμπειρογνωμόνων, μελετητών και λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια εμπειρία, τα
αποτελέσματα

μελετών

και

ερευνών,

καθώς

και

τις

υπάρχουσες

θεσμικές,

οικονομικές και πολιτικές δυνατότητες, επεξεργάστηκε και καταθέτει την πρότασή
του για τον Πράσινο Φάκελο «Ελλάδα 2020» και σήμερα έχει την τιμή να σας τον
παρουσιάσει.
Σας ευχαριστώ.
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