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Ο πλανήτης είναι για όλους μας και η Μεσόγειος ο ΟΙΚΟΣ μας
Ολοκληρώθηκαν σήμερα, με μεγάλη επιτυχία, οι εργασίες της διήμερης Μεσογειακής Συνόδου
υψηλού επιπέδου με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη
Μεσόγειο», που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, με
τη συνεργασία της UNESCO και του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης. Στη Σύνοδο
συμμετείχαν Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς από 25 χώρες της Μεσογείου, αλλά
και Διεθνείς Οργανισμούς όπως UNESCO, UNEP, UNECE, League of Arab States και Ένωση
για τη Μεσόγειο.
Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση, από όλες τις χώρες και οργανισμούς, του
«Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη
Μεσόγειο», συνεισφέροντας έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια να ενταχθούν τα θέματα της
αειφόρου ανάπτυξης και του περιβάλλοντος στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η Σύνοδος
προχώρησε επίσης στην ομόφωνη ψήφιση της «Διακήρυξης της Λευκωσίας». Ένα από τα
βασικά συμπεράσματα της Διακήρυξης είναι η σύσταση της Μεσογειακής Επιτροπής για την
υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάληψη της
Προεδρίας της εν λόγω Επιτροπής από την Κύπρο, μετά από πρόταση της Ένωσης για τη
Μεσόγειο και της Ιορδανίας και με ομόφωνη θέση όλων των χωρών.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, που προήδρευσε της διήμερης Συνόδου,
χαιρέτησε την υιοθέτηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης σημειώνοντας ότι φιλοδοξεί να
καταστεί παράδειγμα αναφοράς και για άλλες περιοχές του πλανήτη καθώς και να αποτελέσει
σημαντικό «εργαλείο» για την επίτευξη των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών, το οποίο αποτελεί τη βασική πολιτική προτεραιότητα όλων των χωρών παγκόσμια μέχρι
το 2030. Ο κ. Καδής εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς η Κύπρος μέσα από την πρωτοβουλία
διοργάνωσης της Συνόδου και τα πολύ θετικά αποτελέσματά της, μπαίνει δυναμικά στο χάρτη με
τις χώρες που αναλαμβάνουν διεθνείς πρωτοβουλίες στον χώρο της εκπαίδευσης. Η Κύπρος,
ανέφερε ο Υπουργός, διαδραμάτισε έναν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των πρωτοβουλιών
αυτών, από τις οποίες θα υπάρξει μια μεγάλη θετική συνεισφορά για τη χώρα μας, την ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου και τα παιδιά μας.
Η Σύνοδος για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο, διεξήχθη για πρώτη
φορά και το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη,
αφενός επειδή καθιστά την Κύπρο ως ηγήτορα χώρα στην περιοχή της Μεσογείου στο πεδίο της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αφετέρου γιατί θεμελιώνεται με τον πιο επίσημο
τρόπο η διεθνής αναγνώριση και εδραίωση της Κύπρου, ως παραδείγματος καλής πρακτικής στο
πεδίο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Ανοίγοντας χθες τις εργασίες της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ.
Δημήτρης Συλλούρης υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ότι η φιλοξενία της Συνόδου από την
Κύπρο φανερώνει τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναλάβει καθοδηγητικό και
συντονιστικό ρόλο στην προσπάθεια για εδραίωση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

στη Μεσόγειο. Η Παιδεία είναι η κληρονομιά και η ελπίδα όλων μας, για να καταστούν οι
ιδιαιτερότητες μας και η διαφορετικότητά μας, η δύναμη μας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής.
«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», κατέληξε ο κ. Συλλούρης.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού από την πλευρά του, καλωσόρισε χθες τους συνέδρους με
το μήνυμα «Ο πλανήτης είναι για όλους μας και η Μεσόγειος ο ΟΙΚΟΣ μας». «Είμαστε εδώ για
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τις σκέψεις και τη φωνή μας για να δώσουμε προοπτική στη γειτονία
μας», τόνισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού προσθέτοντας: «Είμαι πεπεισμένος ότι με τη
συνεργασία όλων μας και τη συνεισφορά μας, τα αποτελέσματα της Συνόδου 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, σημείωσε ο κ. Καδής, είναι η
δύναμή μας και σε αυτήν πρέπει να επενδύσουμε και να στηριχθούμε.
Στη Σύνοδο αισθητή έκαναν την παρουσία τους οι μαθητές του Δημοτικού Ποταμιάς, οι οποίοι
μετέφεραν προσωπικά το δικό τους μήνυμα στους συνέδρους, ζητώντας να το διαβιβάσουν και
αυτοί, με τη σειρά τους, στις δικές τους χώρες: «Δώστε ευκαιρίες στην Παιδεία, επενδύστε στην
εκπαίδευση και δώστε της την αξία που της αρμόζει. Ελπίδα όλων μας είναι η διαμόρφωση ενός
κόσμου πιο δίκαιου, ειρηνικού, ασφαλή, που θα μας επιτρέπει να ζούμε σε συνθήκες αειφορίας».
Τα δώρα της Συνόδου, που οι ίδιοι οι μαθητές μοίρασαν στους συνέδρους, έφεραν έντονους
συμβολισμούς, καθώς αποτελούν δείγματα της κυπριακής γης και παραπέμπουν στα στοιχεία της
κοινής φυσικής κληρονομιάς που ενώνουν τη Μεσόγειο, και που όλοι έχουμε χρέος να
προστατεύουμε και να σεβόμαστε.
Η Μεσογειακή Σύνοδος Υψηλού Επιπέδου, διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

