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Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή με την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας κ. Λυδία Κονιόρδου 

 
Τη συνεργασία τους στον τομέα του Πολιτισμού ενίσχυσαν σήμερα Κύπρος και Ελλάδα, με την 
υπογραφή Μνημονίου από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή και την 
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, κα Λυδία Κονιόρδου.  Η τελετή υπογραφής 
του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.   
 
«Με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου προχωρούμε ένα βήμα πιο πέρα και ενισχύουμε 
περαιτέρω τους στενότατους, μακροχρόνιους και ακατάλυτους δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και 
της Κύπρου», τόνισε ο κ. Κώστας Καδής κατά την υπογραφή του Μνημονίου. «Οι πολιτιστικοί 
δεσμοί μεταξύ των χωρών μας έχουν βαθιές ρίζες και οι πρωτοβουλίες συνεργασίας είναι ήδη 
πολλές και ποικίλες. Το Μνημόνιο συστηματοποιεί και θέτει σε ένα πιο συγκροτημένο πλαίσιο την 
ήδη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών», υπογράμμισε ο Υπουργός. 
 
Τη μεγάλη της ικανοποίηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, εξέφρασε και η κ. 
Κονιόρδου, επισημαίνοντας ότι «θα δώσει καινούργιες δυνατότητες για μεταλαμπάδευση της 
πολιτιστικής παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου στις νεότερες γενιές, με ενθουσιασμό και 
ευαισθησία». Τόνισε επίσης την ετοιμότητα της Ελλάδας για στενή και παραγωγική συνεργασία 
σε όλες τις πτυχές που περιλαμβάνει το Μνημόνιο. 
 
Ο τομέας του Πολιτισμού, όπως περιγράφεται στο Μνημόνιο, περιέχει τόσο θέματα Τεχνών όσο 
και θέματα Αρχαιοτήτων. Στους δύο αυτούς τομείς, Κύπρος και Ελλάδα διατηρούν ισχυρούς, 
διαρκείς και μακροχρόνιους δεσμούς, οι οποίοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με την 
υπογραφή του Μνημονίου.  Επίσης, περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας 
αναμένεται να δοθεί και στον τομέα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενόψει και του 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομίας το 2018.   Επίσης, ανοίγει ο δρόμος για προσφορά 
τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από την Πάφο ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017, 
προς την Ελευσίνα που έχει οριστεί ως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021.   

 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε την υπογραφή του Μνημονίου, ο κ. Καδής 
αναφέρθηκε στη σημασία τη Σύμβαση της Λευκωσίας για τα Αδικήματα που αφορούν Πολιτιστικά 
Αγαθά, η οποία υπογράφτηκε τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ότι 
Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να συνεργαστούν για την εφαρμογή της Σύμβασης της Λευκωσίας 
και της παράνομης εκσκαφής, κλοπής και διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.  Ο Υπουργός 
αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Κύπρος στον τομέα της Ψηφιοποίησης 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τόνισε τη σημασία της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ 
των δύο χωρών. 
 
Η κα Λυδία Κονιόρδου παρουσίασε μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις που 
αναλαμβάνονται από διάφορους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας, σε όλους τους τομείς του 
Πολιτισμού. Οι πρωτοβουλίες αυτές, σημείωσε η Ελληνίδα Υπουργός, στόχο έχουν να 
ενισχύσουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτιστική αποκέντρωση, δημιουργώντας 
πυρήνες πολιτισμού που ενώνουν όλες τις Τέχνες, δίνουν στους νέους καλλιτέχνες βήμα 
έκφρασης και πειραματισμού και ενισχύουν τοπικές, εθνικές αλλά και παγκόσμιες συνεργασίες.  
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης συμφωνήθηκε η σύσταση Μεικτής Επιτροπής, με εκπροσώπους των 
Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών, για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του 
Μνημονίου Συνεργασίας.  



 
 

 



 
 

 


