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Ολοκληρώθηκε με Μεγάλη Επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή που 
Διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου 

 
Στις 18 και 19 Μαΐου 2018, το Ινστιτούτο Κύπρου (www.cyi.ac.cy) διοργάνωσε το Διεθνές Συνέδριο 
«Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: Προκλήσεις και Λύσεις» 
(www.climatechange2018.org). Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την Αιγίδα του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.  
 
Στο συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 300 συνέδρων από 35 χώρες, στους οποίους 
περιλαμβάνονταν μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και  διεθνείς διακεκριμένες 
προσωπικότητες, όπως ο Laurent Fabius (πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο οποίος προέδρευε 
κατά την περίοδο επίτευξης της COP21 - Συμφωνίας του Παρισιού), ο καθ. Jeffrey Sachs 
(Διευθυντής του Δικτύου Λύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ), ο Petteri Taalas (Γενικός 
Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας), ο Lassina Zerbo, Εκτελεστικός 
Γραμματέας της Οργάνωσης της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO), ο 
Χρήστος Στυλιανίδης (Επίτροπος της ΕΕ για ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων), και 
πολλοί άλλοι. Λόγω της σημασίας του λόγω Συνέδριου, υπήρξε σημαντική κάλυψη τόσο από 
τοπικούς αλλά και από διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς. 
 
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και κλιματικές προβλέψεις, 
ώστε να συζητηθεί η περαιτέρω εξέλιξη τους, και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στην υγεία, γεωργία, 
οικονομία και σταθερότητα στην περιοχή. Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται σταδιακά στη νέα 
απειλή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, και όλες οι χώρες στη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο θεωρούνται πλέον ευάλωτες. Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν πως τώρα είναι η ώρα για 
να ληφθούν άμεσα μέτρα. Με βάση τις επιστημονικές εκτιμήσεις, ακολούθησε προβληματισμός και 
εισηγήσεις για αντιμετώπιση της επερχόμενης κρίσης και τις συνέπειες της. 
 
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Laurent Fabius, άσκησε κριτική στην απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ 
Donald Trump να αποχωρήσει από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Ανακοίνωσε μια νέα 
διεθνή πρωτοβουλία, που στόχο έχει να εδραιώσει μέσω συνθήκης που θα έχει νομική ισχύ, 
θεμελιώδεις περιβαλλοντικές αρχές που θα ισχύουν για όλες τις χώρες. Η πρωτοβουλία ονομάζεται 
Global Pact for the Environment (Παγκόσμιο Σύμφωνο για το Περιβάλλον) και έχει την θερμή 
υποστήριξη του Προέδρου της Γαλλίας, κ. Emmanuel Macron, και αναμένεται να ολοκληρωθεί τα 
επόμενα δυο με τρία χρόνια. Ο κ. Fabius τόνισε ότι «το υψηλού επιπέδου πρόγραμμα αλλά και οι 
εξαιρετικοί συμμετέχοντες σε αυτό το συνέδριο, υπογραμμίζουν την δυναμική του Ινστιτούτου 
Κύπρου και την ηγετική του θέση σε θέματα περιβάλλοντος και κλίματος».  
 
Ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, Petteri Taalas επισήμανε ότι 
τα προβλήματα του περιβάλλοντος έχουν κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες, και ενισχύουν τις 
κρίσεις που υπάρχουν σε διάφορα κράτη. Φαινόμενα όπως η Αραβική άνοιξη, το μεταναστευτικό, 
ακόμη και η άνοδος του λαϊκισμού στην Ευρώπη συνδέονται με τις κοινωνικοπολιτικές συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής. 
 
Με τη σειρά του, ο Επίτροπος της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, 
Χρήστος Στυλιανίδης, αποκάλεσε την κλιματική αλλαγή ως την μεγαλύτερη πρόκληση που 
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αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και ο πλανήτης, και εξήγγειλε το πρόγραμμα RescEU ως την 
άμεση και συλλογική απάντηση της Ευρώπης στις ολοένα και αυξανόμενες φυσικές καταστροφές 
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.  
 
Ο καθηγητής Jeffrey Sachs υπογράμμισε τη διεθνή σημασία του συνεδρίου, δεδομένου του πόσο 
ευάλωτη είναι η Μέση Ανατολή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και της σημασίας της περιοχής στα 
διεθνή δρόμενα. Πρότεινε όπως το Ινστιτούτο Κύπρου, σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση της 
Κύπρου, αναλάβει την πρωτοβουλία για την δημιουργία μιας κοινής δέσμης ενεργειών για την 
περιοχή, που θα περιλαμβάνει την μαζική παραγωγή και την μετάδοση ανανεώσιμης ενέργειας. 
 
Σε γραπτό χαιρετισμό του προς τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, ο πρώην πρωθυπουργός της 
Ελλάδας, Γιώργος Παπανδρέου, υπογράμμισε ότι "σε κάποιο σημείο η ανθρωπότητα, και ειδικά 
εμείς στην περιοχή, θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο ασήμαντες είναι οι αντιπαραθέσεις μεταξύ 
μας, καθώς αντιμετωπίζουμε την σίγουρη καταστροφή του πολιτισμού μας εξαιτίας των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής." 
 
Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, καθ. Κώστας Παπανικόλας, δήλωσε ότι η επιτυχία του 
Συνεδρίου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι η Κύπρος, με την στρατηγική της τοποθεσία αλλά και 
λόγω των κάλων σχέσεων που έχει με όλες τις χώρες της περιοχής, αποτελεί τον πλέον κατάλληλο 
τόπο για συνεργασία μεταξύ των κρατών της ΝΑ Μεσογείου. Ανακοίνωσε επίσης ότι το Ινστιτούτο 
Κύπρου θα προχωρήσει στην δημιουργία τοπικού φορέα του Δικτύου Λύσεων για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDSN), το οποίο θα λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος, το οποίο θα 
προστεθεί στο περιφερειακό γραφείο της πρωτοβουλίας "Future Earth" που ήδη στεγάζεται στο 
Ινστιτούτο. 
 
Στον χαιρετισμό του στο δείπνο του συνεδρίου που φιλοξενήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο 
Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε τη σοβαρή του ανησυχία, αλλά και την ευθύνη για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και τόνισε τη μεγάλη σημασία του συνέδριου και των 
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Κύπρου για προώθηση της δράσης ενάντια στην κλιματική 
αλλαγή. Επισήμανε ότι "καθώς βρισκόμαστε στο επίκεντρο αυτής της γεωγραφικής περιοχής, ως η 
μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής στην ΕΕ, γνωρίζουμε την ευθύνη να είμαστε πρωτοπόροι τόσο στην 
εφαρμογή μέτρων προσαρμογής για το νησί μας, όσο και στην ανάληψη ηγετικού ρόλου για την 
άμβλυνση του αντίκτυπου στην ευρύτερη περιοχή".  
 
 

 
Φωτογραφίες από το Συνέδριο: 
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/28444142408/in/album-72157696585946244/ 
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/42207068871/in/album-72157696367421634/  
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/28444140298/in/album-72157696585946244/  
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/41595047084/in/album-72157696585946244/  
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/42316891671/in/album-72157696585946244/  
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/42162915862/in/album-72157693847275202/  
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/41487583904/in/album-72157667096945277/ 
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/41487250844/in/album-72157667096945277/ 
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/41529487744/in/album-72157691286961600/ 
https://www.flickr.com/photos/changecyprus/41529309714/in/album-72157691286961600/ 
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Εξωτερικοί σύνδεσμοι:  
Conference Website:  
https://www.climatechange2018.org/ 
 
CTBTO Press Statement: 
https://www.ctbto.org/press-centre/highlights/2018/executive-secretary-official-visit-to-cyprus/ 
 
Euronews Coverage: 
http://gr.euronews.com/2018/05/18/klimatiki-alagi-i-nea-apili-gia-ti-na-mesogio 
http://gr.euronews.com/2018/05/20/resceu-i-apantisi-tis-ee-stin-klimatiki-allagi 
 
Associated Press Coverage: 
https://www.cyi.ac.cy/index.php/cyi-news/international-media-coverage-of-the-climate-change-
2018-conference.html 
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