
Παγκόσμια Σύνοδος Δημάρχων C40  
Η Παγκόσμια Σύνοδος Δημάρχων C40 έλαβε χώ-
ρα, στο Μπουένος Άιρες, στις 19-21 Οκτωβρίου, 
με βασικό θέμα την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.  Συμμετείχαν περισσότεροι από 100 δή-
μαρχοι από διάφορες μεγάλες πόλεις του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου Αθη-
ναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, καθώς επίσης 
πολυάριθμοι δήμαρχοι πόλεων της Αργεντινής, 
εκπρόσωποι της διεθνούς επιχειρηματικής και 
επιστημονικής κοινότητας, αντιπρόσωποι ΜΚΟ.  
Στη Σύνοδο C40 εξετάστηκαν σημαντικά ζητήμα-
τα για τις βιώσιμες πόλεις, την αειφόρο ανάπτυ-
ξη και την «πράσινη» χρηματοδότηση (που αφο-
ρά αστικά έργα που στοχεύουν στην καταπολέμη-
ση της κλιματικής αλλαγής). Η σύνοδος C40 λαμ-
βάνει χώρα κάθε τρία χρόνια και καταδεικνύει 
τον ρόλο των τοπικών αρχών στον  αγώνα για την 
αντιμετώπιση ης κλιματικής αλλαγής.  
Σημειώνεται ότι, το Μπουένος Άιρες, από το 
2006, αποτελεί ενεργό μέλος του δικτύου C40 και 
έχει παρουσιάσει ένα Σχέδιο Δράσης για το Κλί-
μα, στο οποίο υπάρχει δέσμευση για μείωση, κα-
τά το ήμισυ,  των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα έως το 2030, ενώ η πόλη αναμένεται 
να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.  

Ο Δήμαρχος Αθηναίων συμμετείχε σε διάφορα 
πάνελ και, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη σημα-
σία συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για 
υλοποίηση επενδυτικών  δράσεων σε αστικά κέ-
ντρα, ενώ αναφέρθηκε και στη δημιουργία 
του μουσείου της πόλεως της Αθήνας, το οποίο 
θα είναι το πρώτο πράσινο μουσείο στην Ελλάδα. 
Επίσης αναφορά έγινε και στην πρωτοβουλία του 
Δήμου Αθηναίων να δημιουργήσει θέση  αξιωμα-
τούχου αρμόδιου για την αντιμετώπιση της αστι-
κής υπερθέρμανσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συμ-
μετείχε επίσης στο κεντρικό πρόγραμμα της συ-
νόδου με θέμα την ανάπτυξη και δημιουργία πό-
λεων που θα παρέχουν υπηρεσίες προσβάσιμες σε 
όλους τους κατοίκους χωρίς περιορισμούς.  
Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση στην Πρεσβευτική κατοικία, 
προς τιμή του κ. Μπακογιάννη, στην οποία είχε 
τη δυνατότητα να γνωρίσει μέλη της  ομογένειας 
στην Αργεντινή και να τους ενημερώσει σχετικά 
με την παρούσα κατάσταση στην Αθήνα. Ο κ. 
Μπακογιάννης ανέφερε ότι η πρωτεύουσα της 
Ελλάδας προσελκύει επενδύσεις όσο ποτέ άλλοτε 
στο παρελθόν και σημειώνει ρεκόρ προσέλευσης 
τουριστών. Τέλος, έγινε αναφορά και σε διάφορα 
έργα υποδομών που υλοποιούνται στην Αθήνα.  
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