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Η πραγματοποίηση της Διεθνούς Διάσκεψης του Ο.Η.Ε. για το κλίμα στη Μαδρίτη 

 

Η 25η Διεθνής Διάσκεψη του Ο.Η.Ε. για το κλίμα, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην 

πρωτεύουσα της Χιλής, το Σαντιάγο, μεταξύ 2 και 13 Δεκεμβρίου τ.έ. Παρόλα αυτά, όπως ήδη 

έγινε γνωστό, λόγω των τελευταίων αρνητικών εξελίξεων και έντονων πολιτικών και κοινωνικών 

αναταραχών στη χώρα, ο Πρόεδρός της αναγκάστηκε να ακυρώσει τη διεξαγωγή του και η 

Ισπανία άδραξε την ευκαιρία να προτείνει την ανάληψη της διοργάνωσης στην πρωτεύουσά της, 

τη Μαδρίτη. 

Συγκεκριμένα, η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Ifema, επίσημου διοργανωτή 

εκθέσεων της Μαδρίτης, κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εδώ 

υπηρεσιακής Κυβέρνησης, η ανάληψη της διοργάνωσης γίνεται εξαιτίας της άμεσης ανάγκης για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ η διεξαγωγή της στην Ισπανία ενισχύει τις διμερείς 

σχέσεις της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής γενικότερα και ειδικότερα ως προς την 

προσπάθεια της οικολογικής μετάβασης του πλανήτη. 

Σύμφωνα με την Ifema, η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε επτά περίπτερα, συνολικής έκτασης 

που θα ξεπερνά τα 100.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 13.000, θα διατεθούν αποκλειστικά για χώρους 

ομιλιών και συναντήσεων. Το σύνολο των επισκεπτών αναμένεται να φθάσει τους 250.000 από 

200 χώρες του πλανήτη. Αν και η Χιλή είχε ήδη προετοιμάσει το μεγαλύτερο μέρος της 

διοργάνωσης, η ισπανική πλευρά εργάζεται σκληρά προκειμένου να καταφέρει να διοργανώσει 

τη διάσκεψη με επιτυχία, δεδομένου ότι διαθέτει ελάχιστες μέρες για την προετοιμασία του 

ευμεγέθους εγχειρήματος. 

Eπισημαίνεται, για μία ακόμη φορά, ότι η πρόταση της υπηρεσιακής Κυβέρνησης έγινε μόλις λίγες 

εβδομάδες πριν από τις εθνικές εκλογές της Ισπανίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εχθές, 

ουσιαστικά εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Αποτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, η 

αποφασιστικότητα και η ετοιμότητα που επιδεικνύει η Ισπανία να φιλοξενήσει διεθνείς οργανώσεις, 

από τις οποίες προκύπτουν πολλά οικονομικά, εμπορικά και τουριστικά οφέλη καθώς επίσης και 

του πρωταρχικού ρόλου που επιθυμεί να διαδραματίσει στο στοίχημα της οικολογικής μετάβασης 

και της ενεργειακής βιωσιμότητας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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