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Οι συνέργειες Παιδείας και Πολιτισμού στο επίκεντρο συνάντησης του Κώστα Καδή με 
αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 
Με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
είχε ως επικεφαλής την Πρόεδρο της Επιτροπής, κα Petra KAMMEREVERT, συναντήθηκε χθες 
ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
συμβολικά στην Πάφο, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αφού η οχταμελής 
αντιπροσωπεία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο με την ευκαιρία του Πάφος 2017.  
 
Καλωσορίζοντας τους Ευρωβουλευτές, ο Υπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη 
σημασία του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και στηρίζει έμπρακτα και με 
ποικίλους τρόπους το πρόγραμμα του Πάφος 2017.  Αναφερόμενος στο θεματικό πρόγραμμα 
των δράσεων του Πάφος 2017, τόνισε ότι  αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις συνέργειες της 
Παιδείας με τον Πολιτισμό, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο έθεσε ως υπό έμφαση στόχο για τη 
φετινή σχολική χρονιά την ενδυνάμωση της σχέσης ανάμεσα στην Παιδεία και τον Πολιτισμό.   
 
Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι το πολιτιστικό πρόγραμμα του Πάφος 
2017 αναδεικνύει τη διαπολιτισμική διάσταση του σύγχρονου πολιτισμού της Πάφου, γεγονός 
που δικαιολογεί και το σύνθημα «Συνδέοντας Ηπείρους, Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς».  Σε μια 
χρονική περίοδο, πρόσθεσε, που η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μάστιγα της 
τρομοκρατίας, γειτονικές μας περιοχές πλήττονται από ένοπλες συρράξεις, μετανάστες 
παλεύουν καθημερινά σε αντίξοες συνθήκες με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, η 
Πολιτιστική Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017, στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα, προάγοντας την 
ειρήνη διαμέσου της Τέχνης και του Πολιτισμού. «Την ειρήνη και την επανένωση, την οποία 
επιδιώκουμε κι εμείς για την πατρίδα μας», υπογράμμισε ο κ. Καδής προσθέτοντας ότι η 
προώθηση του πολιτισμού της ειρήνης αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. «Ευελπιστούμε στην εξεύρεση μιας λύσης που να επιτρέπει σε όλους 
τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου να μπορούν να συνυπάρχουν σε συνθήκες ασφάλειας και 
ευημερίας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα», εξήγησε.  
 
Ο Υπουργός ενημέρωσε επίσης τα μέλη της αντιπροσωπείας για τον ρόλο που διαδραματίζει το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και για τις δράσεις που διοργανώνει στο 
πλαίσιο αυτό.  Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα "Διασφάλιση της 
δημοκρατίας μέσα από την Εκπαίδευση», που θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Μαρτίου 2017 
στη Λευκωσία.  Στόχος της εν λόγω Διάσκεψης, σημείωσε ο κ. Καδής, είναι να φέρει κοντά 
Υπουργούς Παιδείας από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και Υπουργούς από τις 
χώρες της Νότιας Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ώστε να συζητήσουν τις νέες προκλήσεις 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα εκπαιδευτικά  συστήματα σήμερα, όπως η καταπολέμηση 
του βίαιου εξτρεμισμού και η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία καθώς και η 
δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.   
 
Ο κ. Καδής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Κύπρου στις κατεχόμενες περιοχές, η οποία υφίσταται βανδαλισμούς και συλήσεις επιφέροντας 



καταστροφές που σε πολλές περιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες. «Η συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής Πολιτισμού είναι σημαντική, ούτως ώστε να γίνουν 
σεβαστές από όλους οι ρητές συμβατικές διατάξεις που δεσμεύουν τα κράτη και αποσκοπούν 
στη διαφύλαξη και τη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», επισήμανε ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.   
 
Τα μέλη της Επιτροπής εκφράστηκαν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για το γεγονός ότι οι αρμόδιες 
κυβερνητικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ένθερμα τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 
Εντυπωσιάστηκαν, επίσης, από τη συμμετοχή των πολιτών στο Πάφος2017.  Εξήγησαν, τέλος, 
ότι το Ευρωπαϊκό Έτος 2018 μπορεί να αξιοποιηθεί για να προωθηθούν ενέργειες για 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 
 
 


