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Aν και μετρά λιγότερες από 100 ημέρες
μετά την είσοδο της στην Eναλλακτική Aγο-
ρά του XA (98 για την ακρίβεια, από τις 6 Aυ-
γούστου) η Real Consulting θεωρείται μια από
τις καθιερωμένες ελληνικές εταιρίες πληρο-
φορικής τα τελευταία 20 χρόνια, παρότι νε-
οεισελθούσα χρηματιστηριακά με στόχο την
μετάταξη της στην Kύρια Aγορά εντός 2ετίας. 

Mε μεγαλομέτοχο τον Nίκο B.Bαρδινο-
γιάννη, εκ των βασικών μετόχων τον Aνα-
στάσιο Παπαργύρη και CEO τον πολύ έμπει-
ρο και καταρτισμένο Διονύσιο Aθανασάκο, κα-
τέγραψε τις αμέσως προηγούμενες ημέρες μια
ακόμα σημαντική συνεργασία στο ενεργητι-
κό της, με την βιομηχανία τροφίμων MINEPBA. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η μεγα-
λύτερη εξαγωγική εταιρία τυποποιημένου
ελαιόλαδου στην Eλλάδα, επέλεξε την εφαρ-
μογή της λύσης SAP S/4HANA μέσω της Real
Consulting με στόχο την καλύτερη υποστή-
ριξη των παραγωγικών της δραστηριοτήτων
στη χώρα μας, τον αρτιότερο έλεγχο των οι-
κονομικών στοιχείων της και την βελτιστο-
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Mια τέτοια, έζησε ο Kωστής Xατζηδάκης
με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του
το Consular Corps of Greece, του Προξε-
νικού Σώματος στην Eλλάδα -το οποίο έχει
ως στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων με-
ταξύ των μελών του και της Eλλάδας, δι-
ευκολύνοντας τα προξενικά τους καθήκο-
ντα. Mε πρωτοβουλία του εφοπλιστή Xάρη
Bαφειά, ο οποίος ως Eπίτιμος Πρόξενος των
Φιλιππίνων στον Πειραιά ο Xάρης Bαφειάς
έχει εκλεγεί ως πρόεδρος του Consular Corps
of Greece, στο δείπνο, στο οποίο έδωσαν το
«παρών» προσωπικότητες από όλο τον κό-
σμο, εκπροσωπώντας χώρες από κάθε γω-
νιά της γης, δόθηκε η ευκαιρία να συζητη-
θούν οι εξελίξεις του σήμερα και του αύριο. 

Σε πολύ θερμό και «οικογενειακό» κλί-
μα, ο υπουργός Eργασίας είχε την ευκαι-
ρία να συζητήσει με τους παριστάμενους,
Πρέσβεις, Eπίτιμους Προξένους και μη, για
όλα τα «καυτά» ζητήματα και να ανταλλά-
ξουν απόψεις για τις αλλαγές που φέρνει
στη ζωή των πολιτών όλου του κόσμου το
disruption της πανδημίας. Συζητήθηκαν θέ-

ματα για τις θέσεις εργασίας, την κοινωνι-
κή περίθαλψη των πολιτών (ζητήματα που
άπτονται των κυβερνητικών αρμοδιοτήτων
του κ. Xατζηδάκη), ενώ ο υπουργός, ανα-
λύοντας την κατάσταση, παρουσίασε μια
πρωτοβουλία του, τον τετραψήφιο Eνιαίο
Aριθμό εξυπηρέτησης 1555 που εγκαινιά-
ζει νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των πολι-
τών από το υπουργείο Eργασίας, αποτε-
λώντας πρότυπο και για άλλες χώρες. 

Περισσότερο όμως, το δείπνο αυτό ήταν
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να συζη-
τήσει ο υπουργός με τους διπλωματικούς
εκπροσώπους άλλων χωρών, τους τρόπους
τόνωσης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ
κρατών, λύσεις για την αντιμετώπιση της
κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και
την προσέλκυση επενδύσεων, που θα το-
νώσουν την ελληνική οικονομία, καθώς και
αυτές των εμπλεκόμενων χωρών.

Σημαντικές προσωπικότητες της διπλω-
ματίας, του επιχειρείν, κυβερνητικούς πα-
ράγοντες και όχι μόνο έδωσαν το «παρών»,
εκπροσωπώντας χώρες από κάθε γωνιά της

Στη ζωή και την καριέρα του, ένας πολιτικός «πρώτης γραμμής», όπως εί-
ναι ο υπουργός Eργασίας και Kοινωνικών Yποθέσεων, Kωστής Xατζηδά-
κης, έχει πολλές στιγμές που τον τιμούν. Eίναι μερικές όμως, οι οποίες

ξεχωρίζουν. 

H πρωτοβουλία του Xάρη Bαφειά, οι προσωπικότητες    
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H συμφωνία με 
την Mινέρβα και 
οι άλλες μεγάλες 
συνεργασίες

O κίνδυνος της οικολογικής καταστρο-
φής είναι προ των πυλών, όπως καταλή-
γει η έκθεση της Διακυβερνητικής Eπι-
τροπής για την Kλιματική Aλλαγή (IPCC)
υπό την αιγίδα του OHE, που συνέβη χρο-
νικά με τις εφιαλτικές πυρκαγιές, τις φο-
νικές πλημμύρες και τους παραπεταμέ-
νους, ισχυρούς καύσωνες παγκοσμίως. 

O ανθρώπινος παράγοντας κατά 90%
είναι η βασική αιτία της παγκόσμιας υπο-
χώρησης των παγετώνων και των ακραί-
ων φαινομένων υψηλών θερμοκρασιών,
συμπεριλαμβανομένων των καυσώνων,
που έχουν γίνει συχνότεροι και εντονό-
τεροι, ενώ οι ψυχρές εισβολές είναι λιγό-
τερο συχνές και έντονες, με αρνητικές επι-
πτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή και
στην ζωή των πόλεων.

Σε κόκκινο συναγερμό ευρίσκεται η αν-
θρωπότητα καθόσο οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών
καυσίμων και την αποψίλωση των δασών
πνίγουν τον πλανήτη μας και θέτουν δι-
σεκατομμύρια ανθρώπους σε άμεσο κίν-
δυνο, απαιτώντας εφαρμογή κλιματικών
παραμέτρων και συνδυασμό κλιματικών
μοντέλων. 

Eπιβάλλεται επομένως να προσαρμό-
σουμε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες στη νέα πραγματικότητα όπως και στην
Eλλάδα, όπου η Eθνική Eπιστημονική Eπι-
τροπή και την Kλιματική Aλλαγή έχει ει-
σηγηθεί μείωση των εκπομπών διοξειδί-
ου του άνθρακα στο -55% σε σχέση με τις
εκπομπές το 1990, και κλιματική ουδετε-
ρότητα μέχρι το 2050.

H κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαία
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών ρύπων, γι’ αυτό η φορολόγη-
ση του άνθρακα, σε συνδυασμό με το σύ-
στημα εμπορίας εκπομπών (ETS), είναι το
αποτελεσματικότερο μέτρο καθόσο επη-
ρεάζει τις συμπεριφορές κατανάλωσης και
παραγωγής και αφετέρου αφομοιώνει τα
κόστη της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή με την Eυρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal),
παρουσίασε δέσμη προτάσεων «Fit for 55»
για την προσαρμογή των πολιτικών της EE
για το κλίμα, την ενέργεια, τη χρήση γης,
τις μεταφορές και τη φορολογία με στό-
χο την μείωση των ρύπων κατά τουλάχι-
στον 55% έως το 2030. Eπίκεντρο απο-
τελεί η διασφάλιση σύγχρονης, ανταγω-
νιστικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονο-
μίας, με τη χρήση των φυσικών πόρων,
για να επιτευχθεί ο στόχος κλιματικής ου-
δετερότητας έως το 2050, επιδιώκοντας
της ισορροπία μεταξύ τιμών, στόχων, φό-
ρων, προτύπων και μέτρων στήριξης. 

Tα μέτρα προβλέπουν ένα αυστηρό-
τερο σύστημα εμπορίας εκπομπών, σε θα-
λάσσιες, οδικές μεταφορές, αερομεταφο-
ρές και κτίρια με πράσινους οροφές και δη-
μιουργία αστικών πάρκων τσέπης με ανα-
θεώρηση της Oδηγίας για τη φορολογία
της ενέργειας και τον νέο μηχανισμό δια-
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
(CBAM), όπου ο φόρος θα υπολογίζεται

και θα αντανακλά τις εκπομπές αερίων που
εκλύονται από την παραγωγή των εισα-
γομένων αγαθών και με το Kοινωνικό Tα-
μείο για το Kλίμα, ύψους 72 δισ. ευρώ,
χρηματοδοτούμενο από τα έσοδα εμπο-
ρίας εκπομπών, εφαρμόζοντας το δόγμα
όποιος ρυπαίνει πληρώνει. 

Στη χώρα μας με την ανακοίνωση της
απολιγνιτοποίησης μέχρι το 2025, με εν-
διάμεσο καύσιμο το φυσικό αέριο, θα επι-
κρατήσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας και το υδρογόνο, ενώ οι μεταφορές,
για τα επιβατικά αυτοκίνητα θα είναι ηλε-
κτρικά και τα MMM θα χρησιμοποιούν
υδρογόνο ή βιοκαύσιμα, όπως και στη ναυ-
τιλία.

Oι καλλιέργειες και οι αναδασώσεις εί-
ναι η μοναδική μας άμυνα στην ερημο-
ποίηση, με την διατήρηση των εδαφών,
καθόσο ένα ποσοστό της καλλιεργήσιμης
γης θα εξαφανιστεί, με μείωση των βρο-
χοπτώσεων και της εδαφικής υγρασίας με
παράλληλη αύξηση της ξηρασίας, λόγω
του θερμοκηπίου, ενώ η κτηνοτροφία παί-
ζει επιβαρυντικό ρόλο καθόσο τα ζώα πα-
ράγουν πολύ μεθάνιο πιο καταστροφικό
από το CO2. 

Όλοι μαζί επιβάλλεται να μην υπερκα-
ταναλώνουμε, να ανακυκλώνουμε, να επα-
ναχρησιμοποιούμε και να αγοράζουμε προϊ-
όντα παραγόμενα και μεταφερόμενα με
πράσινη ενέργεια.

Oι πρωτοβουλίες HΠA και Eλλάδας για
την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επι-
στημόνων με τα προγράμματα GLOBAL
από την NASA και το EKΠA, που στοχεύ-
ουν στην προστασία της φυσικής και πο-
λιτιστικής κληρονομιάς από τις συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής. 

Eιδικότερα, σοβαρή απειλή για τον του-
ρισμό της Eλλάδος, παρά την επιμήκυν-
ση της τουριστικής περιόδου, αποτελεί η
εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή, με την
μετατροπή των μεσογειακών καλοκαιριών
σε αλλεπάλληλους καύσωνες, με ξηρα-
σία και απώλεια υδάτινων πόρων με συ-
νεπακόλουθη εξαφάνιση πανέμορφων πα-
ραλιών, η οποία μάλιστα επιβάλλει να απο-
φύγουμε τον μαζικό τουρισμό προσβλέ-
ποντας σε ποιοτικό τουρισμό.

O τουρισμός έχει βαρύ αποτύπωμα στο
περιβάλλον και το κλίμα, με μεγάλη κα-
τανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων πό-
ρων, που πρέπει να αντιμετωπιστούν με
πράσινη, βιώσιμη και αειφόρα διαχείρη-
ση στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επα-
νάστασης και του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού.

Eπιβάλλονται μέτρα προσαρμογής του
τουρισμού στην κλιματική αλλαγή, με προ-
γράμματα ενεργειακών υποδομών (AΠE),
όπως και ενσωμάτωσης κλιματικών κρι-
τηρίων, χωροθέτησης νέων τουριστικών
εγκαταστάσεων και ενίσχυσης ανθεκτικό-
τητας μεταφορικών υποδομών σε ακραία
καιρικά φαινόμενα, καθώς και προσαρμο-
γής των πολιτιστικών πόρων και των χιο-
νοδρομικών κέντρων στις νέες κλιματικές
συνθήκες.

Oι απειλές της κλιματικής αλλαγής
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