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Σε αναζήιηση
Koivns oipamyiims

Την
τελευταία φορά που οι πολιτικοί

ηγέτες της Νότιας Ευρώπης συναντήθηκαν

για την ετήσια συνοδό τους ο
κόσμος ήταν διαφορετικός Τότε ο έλληνας

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ήταν ο οικοδεσπότης και προσέφερε

στους καλεσμένους του ένα εντυπωσιακό
σκηνικό για τις διαβουλεύσεις τους στην
Αθήνα Η σύνοδος των Νοτιοευρωπαίων τον
Σεπτέμβριο του 2021 ασχολήθηκε κυρίως
με την κλιματική αλλαγή Στο τέλος των
διαβουλεύσεων τους οι πολιτικοί ηγέτες
υιοθέτησαν τη Διακήρυξη της Αθήνας για το

Κλίμα και το περιβάλλον στην
Μεσόγειο Σε τρεις στενά

rNCllVIH γραμμένες σελίδες μπορεί
κανείς να διαβάσει τι πρέπει
να κάνουν ο Νότος η Ευρώπη

και ο κόσμος στο συνολό
του ώστε να συγκρατηθεί η
κλιματική καταστροφή Στη
σύνοδο συμμετείχαν για
πρώτη φορά οι ηγέτες της

ΤΟΥ ΡΟΝΑΛΜΤ Σλοβενίας και της Κροατίας
ΜΑΪΝΑΡΝΤΟΥΣ και έτσι το EU Med 7 έγινε

EU Med 9
Στη διάσκεψη της Αθήνας

κυριάρχησαν οι καταστροφικές
δασικές πυρκαγιές που λίγο νωρίτερα

είχαν προκαλέσει βιβλικές καταστροφές στη
νότια Ευρώπη Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν

να βελτιώσουν τη συνεργασία στον
τομέα αυτό Φέτος το καλοκαίρι είδαμε ότι
δεν έμειναν κενά λόγια μια που βελτιώθηκε
ουσιαστικά η συνεργασία μεταξύ των χωρών
του Νότου

Το
ζήτημα του κλίματος θα διαδραματίσει

ρόλο και στην επόμενη συνάντηση
των πολιτικών αρχηγών της MED 9

Μακροπρόθεσμα η κλιματική αλλαγή παραμένει
η μεγαλύτερη απειλή ο μεγαλύτερος

κίνδυνος για όλες τις χώρες Οι επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής πλήττουν τη νότια
Ευρώπη ακόμη περισσότερο από ό,τι τη βόρεια

Στις οικονομίες του Νότου η ευαίσθητη
στο κλίμα γεωργία διαδραματίζει μεγαλύτερο
ρόλο από ό,τι στον βιομηχανικό Βορρά Για
πολλές οικονομίες του Νότου ο τουρισμός
αποτελεί πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος
Και ενώ οι Ελληνες οι Ιταλοί και οι Ισπανοί
χαίρονται για τα φετινά αποτελέσματα ρεκόρ
στον τουρισμό σφυγομετρήσεις προβλέπουν

ότι λόγω των αναμενόμενων κυμάτων
καύσωνα ως αποτέλεσμα της κλιματικής
αλλαγής η πλειονότητα των Βρετανών δεν
θέλει να περάσει τις διακοπές της στο νότιο
τμήμα της Ευρώπης από το 2027 και πέρα
επειδή όπως φοβούνται αυτό το τμήμα
της ηπείρου θα είναι τότε πολύ ζεστό

Εκτός από το κλίμα βέβαια υπάρχουν οι
επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία
Οι εθνικές οικονομίες υποφέρουν από τις
υψηλές τιμές ενέργειας το φάντασμα της
ύφεσης στοιχειώνει την Ευρώπη Μέχρι
στιγμής η νότια Ευρώπη έχει επιδείξει ένα
ενιαίο μέτωπο κατά του Πούτιν Ενα μεγάλο

ερώτημα θα είναι αν αυτή η ενότητα θα
διατηρηθεί και μετά τις ιταλικές εκλογές
Πριν από ένα χρόνο στην Αθήνα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης προειδοποιούσε ακόμη για
τους κινδύνους του λαϊκισμού Τώρα αυτές
οι δυνάμεις ετοιμάζονται να αναλάβουν την
εξουσία στην Ιταλία

Ο Δρ Ρόναλντ ΜαϊνάρντουΒ είναι ηολιτικόβ avaÀuTrts
και σχολιαστήε και επικεφαλήδ του Προγράμματοε Μεσογείου

του ΕΛΙΑΜΕΠ
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