
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ 

 

Το τέλος της χιλιετίας αποτέλεσε μια ευκαιρία για να ληφθούν αποφάσεις σε βάθος χρόνου 

και που αφορούν όλο τον πληθυσμό της γης. Τον Σεπτέμβριο του 2000 αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων συναντήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη για να απευθύνουν έκκληση ανάληψης 

δράσης για ένα «πιο ειρηνικό ευήμερο και δίκαιο κόσμο». Αυτή η απόφαση που 

ονομάζεται Διακήρυξη της Χιλιετίας (Millennium Declaration) πλαισιώθηκε από μια σειρά 

θεμελιωδών αξιωμάτων ανάληψης δράσης από τις χώρες τόσο συλλογικά όσο και ατομικά. 

Οι αξίες στις οποίες δίνεται έμφαση προέρχονται από την χάρτα των Ηνωμένων Εθνών που 

οι εκπρόσωποι αναγνώρισαν ότι έχει διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα. Στη 

σχετικότητά του και εμπνευστική του ποιότητα σε έναν κόσμο ο οποίος «γίνεται ολοένα πιο 

διασυνδεδεμένος και αλληλοεξαρτώμενος» δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση. Συγκεκριμένες αξίες 

θεωρήθηκαν κεντρικής σημασίας για τις διεθνείς σχέσεις στη καινούρια φάση της 

παγκόσμιας αλληλοεξάρτησης. Αυτές είναι: 

• Ελευθερία 

• Ισότητα 

• Αλληλεγγύη 

• Ανεκτικότητα 

• Σεβασμός στη φύση και στο περιβάλλον 

• Αμοιβαία ευθύνη 

 

Στη Διακήρυξη της Χιλιετίας οι αξίες αυτές συνδέονται  για τη διεθνή κοινότητα με τις 

κάτωθι έννοιες-κλειδιά: 

• Ειρήνη, ασφάλεια και αφοπλισμός 

• Ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας 

• Προστασία του κοινού περιβάλλοντος 

• Διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία και καλή διακυβέρνηση 

• Προστασία των ευάλωτων  

• Ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες της Αφρικής. 

 

Για την επίτευξη όλων  αυτών των  στόχων απαιτείται η ενίσχυση και η ενδυνάμωση 

διεθνών θεσμών και οργάνων των Ηνωμένων Εθνών στο ρόλο οργάνου που ενσαρκώνει τη 

συλλογική βούληση της παγκόσμιας κοινότητας. Στη Διακήρυξη της Χιλιετίας 

συμπεριλαμβάνονται διαπιστωμένες ανάγκες για: 

• Εκδημοκρατισμό του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 

• Ανάδειξη της Γενικής Συνελεύσεως σε κύριο αντιπροσωπευτικό όργανο της υφηλίου. 

• Ενδυνάμωση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και του Διεθνούς 

Δικαστηρίου. 

 

Στο τμήμα της Διακήρυξης της Χιλιετίας που αναφέρεται στην ανάπτυξη και στην εξάλειψη 

της φτώχειας δόθηκαν λεπτομερείς στόχοι, σκοποί, δείκτες και παράμετροι που θα 

οδηγούσαν σε πρόοδο. Αυτό το σύνολο των οκτώ σκοπών και των λεπτομερών τους 

επιμέρους στόχων ονομάστηκε Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας. Από τους οκτώ στόχους 

οι επτά επικεντρώνονται στη βελτίωση των ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης σε διάφορες 

περιοχές: φτώχεια και διατροφή, εκπαίδευση και περιβάλλον. Ο όγδοος στόχος αναφέρεται 

στην παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη που θα μπορούσε να ενώσει αναπτυγμένα 

και αναπτυσσόμενα έθνη, τους φτωχούς και τους πλούσιους σε μια κοινή υπόθεση.  

 

 



Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας είναι οι εξής: 

 

Στόχος 1: Εξάλειψη της ακραίας ένδειας & της πείνας 

Στόχος 2: Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Στόχος 3: Προώθηση της ισότητας γένους & ενδυνάμωση γυναικών 

Στόχος 4: Μείωση της παιδικής θνησιμότητας 

Στόχος 5: Βελτίωση της μητρικής υγείας 

Στόχος 6: Αγώνας ενάντια στο HIV/ΑIDS, την ελονοσία & άλλες ασθένειες 

Στόχος 7: Εξασφάλιση της διατήρησης του περιβάλλοντος  

Στόχος 8: Ανάπτυξη της παγκόσμιας συνεργασίας για την ανάπτυξη 

 

Μένει να επιτευχθούν. 

 


