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Συμμετοχή του Δ/ντή και Προέδρου Δ.Σ ΕΙΕ, Δρ. Βασίλειου 

Γρηγορίου στο συνέδριο του Economist «The Sustainability 

Summit for Southeast Europe and the Mediterranean: Adapt 

or Die», Αθήνα 30.11.2016 

 

 

 

Αθήνα, 30.11.2016 

 

Ανάμεσα σε σημαντικές προσωπικότητες και διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό βρέθηκε ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, κατά τη συμμετοχή του στο Συνέδριο του Economist «The 

Sustainability Summit for Southeast Europe and the Mediterranean: Adapt or Die». To 

συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, στις 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα.  

 

Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών του Sustainability Summit 

του Economist ήταν η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική 

αλλαγή και η στρατηγική των ΗΠΑ για την παγκόσμια ανάπτυξη μετά τις προεδρικές 

εκλογές, καθώς και η ευρύτερη διερεύνηση προκλήσεων και ευκαιριών που 

διαμορφώνονται μέσα από συνδυαστικές πολιτικές στους τομείς της τεχνολογίας και του 

περιβάλλοντος. 

 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο αναπληρωτής υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ο τομεάρχης Eνέργειας, 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο 

αναπλ. γενικός διευθυντής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 

(UNEP) και βοηθός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Ibrahim Thiaw, ο επίτροπος της COP22 
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του Μαρόκου Abdeladim Lhafi, ο αναπλ. γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Rintaro Tamaki, 

o γενικός γραμματέας της Λέσχης της Ρώμης (Club of Rome) Graeme Maxton, ο 

καθηγητής αρχιτεκτονικής Haim Dotan – μεταξύ άλλων σημαντικών ομιλητών από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό – συμμετείχαν σε ένα πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου, ο οποίος 

αποσκοπεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις, σε μία κρίσιμη στιγμή που η ανθρωπότητα 

καλείται να κρίνει, να διακρίνει και να επιλέξει την πορεία της. 

 

Κατά την εισήγησή του με θέμα «The State of Climate Diplomacy Following the US 

Presidential Election», o Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου αναφέρθηκε στις επενδύσεις στην 

«καθαρή» ενέργεια παγκοσμίως, οι οποίες έχουν αυξηθεί από 62 δις δολάρια το 2004 σε 

329 δις δολάρια το τελευταίο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε για να αναδείξει 

τη δυναμική σε έναν τομέα - «κλειδί» για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ο Δρ. Γρηγορίου εξέφρασε την άποψη ότι, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας για 

το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση σε χαμηλότερο άνθρακα θα αποτελέσει 

το πεδίο για τις οικονομικές μάχες του 21ου αιώνα. 

«Οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να διαφοροποιηθούν από αυτήν την πορεία και μαζί με την 

Ευρώπη και την Ασία θα πρέπει να συνεχίσουν να απεξαρτητοποιούν τις οικονομίες τους 

από τον άνθρακα και να επενδύουν στη νέα ενεργειακή οικονομία», σημείωσε ο Δρ. 

Γρηγορίου. 

 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Δρ. Γρηγορίου στο σύνδεσμο: 

http://www.livemedia.gr/video/264496  
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