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Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων 

Έντιμοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Κρατών και Διεθνών 

Οργανισμών 

Εκπρόσωποι Κρατών, Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών 

Σας καλωσορίζω στην Κύπρο. Είναι μεγάλη η χαρά μας που αυτή η 

πρωτοβουλία της Κύπρου ευοδώνεται με επιστέγασμα τη διήμερη αυτή 

σύνοδο. Η ανταπόκρισή σας ήταν σημαντική, αφού περισσότερες από 20 

χώρες, όπως επίσης και Διεθνείς και Περιφερειακοί Οργανισμοί 

ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση, για να ενώσουμε δυνάμεις και να 

προσθέσουμε ακόμη ένα λιθαράκι στην παγκόσμια προσπάθεια για να 

διαμορφώσουμε ένα κόσμο που μπορεί να δίνει ελπίδα και προοπτική, στη 

βάση των αρχών και των αξιών της αειφόρου ανάπτυξης.  

Αποτελεί μεγάλη τιμή για την Κύπρο και εμένα προσωπικά η παρουσία σας 

στο νησί μας, δεδομένου ότι αυτή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα 

δύσκολή και ευαίσθητη πολιτικά περίοδο για όλο τον πλανήτη και ειδικότερα 

για την περιοχή μας. Η διοργάνωση της συνόδου αυτής αποτελεί πραγματικό 

επίτευγμα, συνιστώντας παράλληλα και το ξεκίνημα μιας νέας Μεσογειακής 

συνεργασίας στα θέματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη.  

Η παιδεία αποτελεί το πιο δυνατό και αποτελεσματικό μέσο για να 

μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα κόσμο πιο ασφαλή, ειρηνικό και δίκαιο. 

Ένα κόσμο που θα ζει αρμονικά, προστατεύοντας το περιβάλλον. Δεν είναι 

τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε 

επιστημονικό επίπεδο και σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με 



τη διαχείριση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, 

είναι στην εκπαίδευση που δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε πολιτική και 

στρατηγική που αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Και 

αυτό κυρίες και κύριοι γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι για την επίτευξη 

του στόχου της αειφορίας, πιο σημαντική από τη θέσπιση νομοθεσιών και την 

επιστημονική πρόοδο, είναι η συμβολή – μέσω της εκπαίδευσης - στη 

διαμόρφωση πολιτών που θα λειτουργούν στη βάση ενός κώδικα αξιών, 

βασισμένου στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αλληλεγγύη, 

στο σεβασμό της διαφορετικότητας, της θρησκείας, του πολιτισμού, της 

εθνικότητας, στο σεβασμό σε κάθε ζωντανό οργανισμό, στην αγάπη για τη ΓΗ, 

στη διατήρησης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.  

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Ζητούμενο για όλους μας είναι να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, μέσα 

από την εκπαίδευση, για ένα μέλλον πιο δημιουργικό και αειφόρο, 

στηριζόμενοι στα δεδομένα του παρόντος και αξιοποιώντας παράλληλα τις 

εμπειρίες και τα μαθήματα του παρελθόντος. Σε αυτό το πλαίσιο δομείται και 

το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

για τη Μεσόγειο. Μια προσπάθεια η οποία στην ουσία αποτελεί απόρροια 

των διεθνών πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν την τελευταία δεκαετία για 

την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και συνεχίζονται ακόμη πιο έντονα 

στις μέρες μας. Παράλληλα, δομείται και προσανατολίζεται στις νέες 

επιδιώξεις που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για τους στόχους της 

Αειφόρου Ανάπτυξης μέχρι το 2030, στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για 

την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της UNESCO, όπως επίσης και στο 

νέο μελλοντικό πλαίσιο δράσης για την Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη της UNECE.  



Κυρίες και Κύριοι,  

την τελευταία δεκαπενταετία κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει όλα όσα 

έχουν γίνει και έχουν επιτευχθεί στο πεδίο της Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτά που 

παραμένουν ως προκλήσεις, ειδικά για τη Μεσόγειο. Ζούμε σε μια περιοχή με 

ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά που αντανακλώνται στην 

κοινή πολιτιστική, ιστορική και φυσική μας κληρονομιά. Αυτά όλα μας 

ενώνουν και πάνω σε αυτά είναι σημαντικό να βαδίσουμε, για να 

μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις.  

Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας έχουμε να αναφέρουμε πολλά και αξιοσημείωτα 

παραδείγματα καλών πρακτικών. Και αυτό βεβαίως είναι πολύ σημαντικό 

γιατί έχουμε να μάθουμε και να κερδίσουμε πολλά ως κράτη και ως άτομα. 

Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι τα φαινόμενα 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης καθώς και μη αειφόρων πρακτικών εντείνονται 

στην περιοχή μας. Η ένταση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και της 

ερημοποίησης αποτελεί πρόβλημα όλων μας, η μετανάστευση, οι κίνδυνοι για 

την εξάλειψη της βιοποικιλότητας και της εξάντλησης των φυσικών πόρων, η 

θαλάσσια ρύπανση και η ρύπανση των ακτών, τα απόβλητα, η καταστροφή 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η ασφάλεια και η ειρήνη στην περιοχή μας 

δεν αποτελούν ζητήματα της μιας χώρας και όχι της άλλης. Είναι δικά μας 

προβλήματα, είναι κοινά ζητήματα. Είναι για αυτό το λόγο ακριβώς που η 

ανάπτυξη μιας μεσογειακής συνεργασίας ανάμεσα στα Κράτη είναι όσο ποτέ 

άλλοτε αναγκαία.  

 

Κυρίες και κύριοι, 

Η σύνοδος αυτή φιλοξενείται στη Λευκωσία, την τελευταία μοιρασμένη 

πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην κορύφωσή της 



μια προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και επανένωση της 

χώρας μας. Η κυπριακή κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, 

ώστε να οδηγηθούμε σε μια λύση που θα διέπεται από τις Ευρωπαϊκές αρχές 

και αξίες, θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 

ελευθερίες σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου και θα την 

απαλλάσσει από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικά συστήματα 

εξωτερικών εγγυήσεων. Μια λύση που θα αναδείξει περισσότερο την Κύπρο 

ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της 

Μεσογείου. Μια τέτοια λύση είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει καλύτερες 

προοπτικές για ένα πιο αειφόρο μέλλον, αφού τα μεγάλα περιβαλλοντικά 

προβλήματα δεν γνωρίζουν διαχωριστικές γραμμές και η διαχείρισή τους 

σίγουρα μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε μια επανενωμένη Κύπρο. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη 

Μεσόγειο, αποτελεί ένα δυναμικό, προοδευτικό και ευέλικτο κείμενο 

πολιτικής, το οποίο ετοιμάστηκε με γνώμονα να μπορεί να εφαρμοσθεί στο 

ειδικό πλαίσιο της κάθε χώρας, δίνοντας επίσης έμφαση και σημασία στην 

ανάπτυξη της Μεσογειακής Συνεργασίας προς την κατεύθυνση της Αειφόρου 

Ανάπτυξης. Είναι στο χέρι μας να εργασθούμε προς την κατεύθυνση της 

εφαρμογής και της υλοποίησής του. Η παρουσία όλων σας σήμερα, εδώ στην 

Κύπρο, με κάνει να αισθάνομαι σιγουριά ότι όλοι μας μοιραζόμαστε τις ίδιες 

ανησυχίες και προβληματισμούς. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας, τις σκέψεις και τη φωνή μας για να δώσουμε προοπτική στη γειτονία μας. 

Τα παιδία του Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς, τα παιδιά μας, τα οποία 

συγχαίρω για τη δύναμη των έργων και των λόγων τους. Είμαι σίγουρος ότι το 

μήνυμα τους θα το μεταφέρετε στις δικές σας χώρες. Είμαι πεπεισμένος ότι με 



τη συνεργασία όλων μας και τη συνεισφορά μας, τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης συνάντησης μπορούν να μας κάνουν όλους πιο αισιόδοξους 

για την αειφορία και την ποιότητα ζωής που οραματιζόμαστε για τη Μεσόγειο, 

την Ευρώπη και τον Πλανήτη μας. Η Εκπαίδευση είναι η δύναμή μας και σε 

αυτήν πρέπει να επενδύσουμε και να στηριχθούμε.  

 

Σας ευχαριστώ.  


