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Θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων και των Μουσικών 
Σχολείων στην ετήσια «Κυπρίων Συναυλία» στη Βιέννη 

«Τα παιδιά μας αποτελούν τους καλύτερους μας πρεσβευτές και με κάθε τους εμφάνιση μάς 
κάνουν όλους υπερήφανους», τόνισε στον χθεσινοβραδινό του χαιρετισμό στη συναυλία της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, 
ανακοινώνοντας παράλληλα την απόφαση που έλαβε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο για 
θεσμοθέτηση της συμμετοχής κλιμακίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου και των 
Μουσικών Σχολείων, στην ετήσια «Κυπρίων Συναυλία» που διοργανώνει το Κυπριακό 
Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης.  

Η συμμετοχή των Μουσικών Σχολείων και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου 
(Σ.Ο.Ν.Κ.) στην «Κυπρίων Συναυλία» τα τελευταία δύο χρόνια κρίθηκε απόλυτα επιτυχής, 
αφού οι μαθητές των δύο Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κέρδισαν 
το απαιτητικό Βιεννέζικο κοινό, προάγοντας την Κυπριακή καλλιτεχνική δημιουργία και 
ταυτότητα.   

Με την καθιέρωση της συμμετοχής τους σε μια τέτοιου βεληνεκούς εκδήλωση, οι μαθητές 
των Μουσικών Σχολείων και οι νέοι της Σ.Ο.Ν.Κ. αποκτούν σημαντικές εμπειρίες και 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις, οι οποίες διευρύνουν τους καλλιτεχνικούς τους ορίζοντες, 
προάγουν την αριστεία, και τους δίνουν τη δυνατότητα συνεργασίας και τριβής με σολίστες 
διεθνούς ακτινοβολίας, σε πραγματικά και απαιτητικά πλαίσια επαγγελματικών συνθηκών. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζει τη σημασία και την προσφορά του  
Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης και υποστηρίζει το έργο και τις δράσεις του, οι 
οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του για τον Πολιτισμό. 
Παράλληλα, η δραστηριότητα του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου στη Βιέννη αποτελεί 
αξιόλογο παράδειγμα καλής πρακτικής προώθησης της πολιτιστικής διπλωματίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Από την ίδρυσή του το 2004, το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης διοργανώνει 
εκδηλώσεις με σπουδαίο μορφωτικό χαρακτήρα, όπως μουσικές, θεατρικές και χορευτικές 
παραστάσεις, εκθέσεις, σεμινάρια και διαλέξεις. Παράλληλα, σε αυτό φιλοξενούνται 
σημαντικοί πνευματικοί άνθρωποι της Κύπρου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ιστορία, την 
παράδοση και την πλούσια πολιτισμική μας κληρονομιά.  

Μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης αποτελεί η 
«Κυπρίων Συναυλία», η οποία,  από το 2010, αποτελεί καθιερωμένο θεσμό, καθώς και ένα 
σημαντικό μουσικό δρώμενο της πολιτιστικής ζωής της Βιέννης. Η συναυλία 
πραγματοποιείται στο παγκόσμια αναγνωρισμένο Μέγαρο Φίλων Μουσικής της Βιέννης 
«Musikverein» με την καλλιτεχνική σύμπραξη καταξιωμένων Κυπρίων και Ελλαδιτών 
καλλιτεχνών.  

 


