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Οργανισμών ως Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να σας 

καλωσορίζω στην Κύπρο και να ανοίγω τις εργασίες αυτή της τόσο σημαντικής συνόδου, η 

οποία έχει ως στόχο τη συζήτηση και την υιοθέτηση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου, γιατί για 

πρώτη φορά σε αυτό το τόσο ευαίσθητο, σύγχρονο και κρίσιμο θέμα, για την παγκόσμια 

κοινότητα και ιδιαίτερα για τη γειτονιά μας, τη Μεσόγειο, επιχειρείται, μια τέτοια 

συνάντηση, η οποία επιδιώκει σε πολιτικό επίπεδο, να ενώσει και να φέρει κοντά τις χώρες 

της Μεσογείου, αλλά και την Ευρώπης, με στόχο την ανάληψη από κοινού δράσης για να 

μπορέσουμε να διασφαλίσουμε συνθήκες αειφορίας στην περιφέρειά μας.  

Τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αποτελούν κατεξοχήν, πολιτικά και 

κοινωνικά προβλήματα. Συνιστούν προβλήματα που μας επηρεάζουν όλους αλυσιδώτα. 

Δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές των εξελίξεων στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. 

Εμείς, οι χώρες της Μεσογείου έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε τόσο στη 

διαμόρφωση των πολιτικών, όσο κυρίως στο καθορισμό κοινών ενεργειών οι οποίες 

μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της αειφορίας στην περιοχή μας.  

Το γεγονός ότι η σύνοδος αυτή επικεντρώνεται σε ένα τόσο ευαίσθητό θέμα, όπως είναι η 

εκπαίδευση, δεν μπορεί παρά να μας καθιστά όλους αντιμέτωπους με την ανάγκη για την 

άμεση υιοθέτηση πολιτικών για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, έχοντας στο 

επίκεντρό τους την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση, ως την κινητήριο δύναμη, που μπορεί να 

δώσει ελπίδα και προοπτική στον κοινό αγώνα για τη διαμόρφωση ενός κόσμου που θα 

διασφαλίζει, στα κράτη και στους πολίτες μας κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική 

αειφορία.  

Η πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη συνάντηση, απορρέει από το γεγονός ότι τα 

θέματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και της Αειφόρου Ανάπτυξης, αποτελούν 

προτεραιότητα του συνόλου των εθνικών πολιτικών της Κύπρου. Θα ήθελα όμως να 

σημειώσω, ότι σε μια χώρα όπως είναι η Κύπρος, που οι βασικές αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης, όπως το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, της ασφάλειας, της ελεύθερης μετακίνησης 

καταπατούνται ως αποτέλεσμα της Τουρκικής Εισβολής και Κατοχής, σε ένα τόπο όπου το 

φαινόμενα της ερημοποίησης και των κλιματικών αλλαγών γίνονται όλο και πιο εμφανή, σε 

ένα τόπο όπου η οικονομική κρίση ανέδειξε της σημασία της διασφάλισης και προστασίας 

του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου, ως το μόνο εχέγγυο για την υπέρβασή της, η 

εκπαίδευση του συνόλου των πολιτών μας σε όλα τα επίπεδα, προς την κατεύθυνση της 



αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί τη δύναμη και το όπλο μας να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο 

τις προκλήσεις της μη αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και να δώσουμε λύσεις σε αυτές.  

Έντιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω θέλω να 

επανατονίσω ότι η συγκεκριμένη σύνοδος έχει ξεχωριστή σημασία για όλους μας. Η 

φιλοξενία της από την Κύπρο φανερώνει και την βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να 

αναλάβει καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο στην προσπάθεια για εδραίωση της 

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Η παρουσία σας στο νησί μας 

αποτελεί για εμένα προσωπικά, αλλά και για την Κυπριακή Δημοκρατία ένδειξη θελήσεως 

να προχωρήσουμε μαζί. Η Παιδεία είναι η κληρονομιά και η ελπίδα όλων μας για να 

καταστούν οι ιδιαιτερότητες μας και η διαφορετικότητά μας, η δύναμη μας.  

Κυρίες και Κύριοι το περιβάλλον και η Αειφόρος ανάπτυξη μας ενώνει, δεν γνωρίζει σύνορα. 

Θέλω να πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή θα είναι η απαρχή για μια Μεσογειακή Συνεργασία 

με στόχο να κληρονομήσουμε έναν κόσμο ειρηνικό και ασφαλή στα παιδιά μας.  

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της συνόδου και αναμένω με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματά της, τα οποία δεσμεύομαι ότι θα παρουσιαστούν 

και θα συζητηθούν στην Κυπριακή Βουλή.  

Σας ευχαριστώ. 

 

 


