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Συναντήσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στη Βιέννη
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, πραγματοποιεί επίσκεψη στη
Βιέννη στις 24-25 Νοεμβρίου 2016. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αυστριακή
πρωτεύουσα, την Πέμπτη (24/11/2016), ο κ. Καδής συναντήθηκε με την ομόλογό του, κα
Sonja Hammerschmid, Υπουργό Παιδείας και Γυναικείων Υποθέσεων, στην ομοσπονδιακή
κυβέρνηση της Αυστρίας.
Στη συνάντηση των δύο Υπουργών επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο σχέσεων των δύο
χωρών και έγινε αλληλοενημέρωση για τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στα δύο
εκπαιδευτικά συστήματα. Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης περαιτέρω δράσεις για υλοποίηση
του Μνημονίου Συναντίληψης για την Εκπαίδευση, τις Τέχνες και τον Πολιτισμό μεταξύ των
δυο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση της τεχνικής
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη και τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στην Κύπρο. Στη συνέχεια ο
Υπουργος συναντήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό άνευ Χαρτοφυλακίου, αρμόδιο για
θέματα Πολιτισμού και και Τεχνών κ. Thomas Drozda.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι προώθησης των άρθρων του Μνημονίου Συναντίληψης
των δύο χωρών που αφορούν τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, με έμφαση στην ανταλλαγή
καλλιτεχνών από τις δυο χώρες και την κοινή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα
Πάφος 2017 και τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.
Το βράδυ της Παρασκευής (25/11/2016), o Yπουργός θα παρακολουθήσει την καθιερωμένη
πλέον μεγάλη ετήσια «Κυπρίων Συναυλία» που διοργανώνει το Κυπριακό Πολιτιστικό
Κέντρο στη Βιέννη και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η
συναυλία πραγματοποιείται στο παγκόσμια αναγνωρισμένο Μέγαρο Φίλων Μουσικής της
Βιέννης.
Με αφορμή την καθιερωμένη αυτή διοργάνωση παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην
Brahms - Saal δύο κυπριακά μουσικά σύνολα νέων συντελεστών, το κλιμάκιο της
Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων της Κύπρου υπό τη Διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη και
το φωνητικό σύνολο του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας υπό τη Διεύθυνση και διδασκαλία
του Λοΐζου Λοΐζου. Μαζί με τα νέα παιδιά της Κύπρου συμμετέχουν επίσης οι καλλιτέχνες
Κύρος Πατσαλίδης, Ζωή Νικολαϊδου, Κατερίνα Κουρή, Γιούλη Καραγκούνη, Έλσα
Γιαννουλίδου, και Μπάμπης Βελισσάριος, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στη φημισμένη αυτή
σκηνή έργα μεγάλων κλασσικών συνθετών καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου.

