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20 Μαρτίου 2017 

Οι Υπουργοί Παιδείας της Ευρώπης και της Μεσογείου συζητούν στη Λευκωσία τη 
διασφάλιση της Δημοκρατίας μέσω της Εκπαίδευσης 

 

Διάσκεψη Υπουργών Παιδείας με θέμα τη «Διασφάλιση της δημοκρατίας μέσω της 

Εκπαίδευσης», διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, στις 22 και 23 Μαρτίου 2017.  Η Διάσκεψη πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

αποτελεί μια από τις εμβληματικές διασκέψεις της Κυπριακής Προεδρίας γενικά. Η μεγάλη 

σημασία της διάσκεψης έγκειται τόσο στο περιεχόμενό της, όσο και στην σύνθεση των 

συμμετεχόντων.   

 

Η Διάσκεψη, της οποίας θα προεδρεύσει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας 

Καδής, θα φέρει μαζί Υπουργούς Παιδείας από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 

καθώς και Υπουργούς Παιδείας των χωρών της Νότιας Μεσογείου. Στη Διάσκεψη θα 

συμμετέχουν, επίσης, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. 

Gabriella Gragoni και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας 

και Αθλητισμού, κ. Tibor Navracsics.  Θέματα συζήτησης θα αποτελέσουν οι προκλήσεις που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα τα εκπαιδευτικά συστήματα: Η καταπολέμηση του βίαιου 

εξτρεμισμού και η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία, η δημιουργία κοινωνιών 

χωρίς αποκλεισμούς και η ανάπτυξη του σεβασμού στη διαφορετικότητα είναι τα κυριότερα απ’ 

αυτά.   

 

Η Κύπρος συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος της Διάσκεψης με βασική 

μέριμνα την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής καθώς και της ποικιλίας των 

απόψεων.  Στη Διάσκεψη θα συμμετέχουν περίπου 200 σύνεδροι εκ των οποίων πέραν των 

δεκαπέντε θα είναι Υπουργοί, Υφυπουργοί και Προϊστάμενοι Διεθνών Οργανισμών. 

Ταυτόχρονα, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, ώστε η Διάσκεψη στη Λευκωσία να αποτελέσει 

ευκαιρία για όλους τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων χωρών να πραγματοποιήσουν στο 

περιθώριό της διμερείς επαφές. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κώστας Καδής, θα πραγματοποιήσει, 

σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους του από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης καθώς και των χωρών της Νότιας Μεσογείου ενώ προγραμματίζεται να υπογραφεί  

και Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της Παιδείας. 

 

Στον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία», κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης, 

θα φιλοξενηθούν εικαστικές δημιουργίες Κύπριων μαθητών, συμπεριλαμβανομένου του 

βραβευμένου έργου «Μετανάστες», που προωθούν την ισότητα και τον σεβασμό, στο πλαίσιο 

της εκστρατείας κατά της ρητορικής του μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης.   Με τον τρόπο 

αυτό τα παιδιά της Κύπρου αποδεικνύουν ότι δεν είναι παθητικοί δέκτες των όσων συμβαίνουν 

στον κόσμο γύρω τους, αντίθετα, έχουν λόγο, άποψη και ευαισθησίες, τις οποίες εκφράζουν 

δυναμικά και μοναδικά, δηλώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία τους στην Κυπριακή 

Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 


