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Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας

Νέα δυναμική στις σχέσεις Κύπρου- Ελλάδας στον τομέα του Πολιτισμού

Μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση είχαν το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019, ο
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Κώστας Χαμπιαούρης, με
την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, κα Λίνα Μενδώνη. Οι δύο
Υπουργοί συναντήθηκαν στο γραφείο της κας Μενδώνη, στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, στην Αθήνα, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων.
Κατά τη συνάντηση, έγινε αναφορά στη, μέχρι τώρα, άριστη συνεργασία των Υπουργείων
των δύο χωρών στον τομέα του Πολιτισμού. Επιβεβαιώθηκε η κοινή επιθυμία περαιτέρω
ενδυνάμωσής της και συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν είναι η από κοινού πραγματοποίηση το 2020-21
εκδηλώσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των εορτασμών των
60 χρόνων από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα 200 χρόνια από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε κοινή επιτροπή
τεχνοκρατών από τα δύο Υπουργεία, η οποία θα επεξεργαστεί πρόγραμμα εκδηλώσεων
και θα το υποβάλει στους δύο Υπουργούς προς έγκριση.
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Εκφράστηκε η ανάγκη ενθάρρυνσης της συμμετοχής ελληνικών καλλιτεχνικών σχημάτων
στα Διεθνή Φεστιβάλ της Κύπρου και κυπριακών καλλιτεχνικών σχημάτων στο Διεθνές
Θεατρικό Αναλόγιο της Ελλάδας.
Συζητήθηκαν, ακόμη, τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας των δύο χωρών
στον τομέα του κινηματογράφου, καθώς και το ενδεχόμενο συνεργασίας ΕλλάδαςΚύπρου στον τομέα της Πολιτιστικής Διπλωματίας.
Στη βάση της σύσφιξης των πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών, συζητήθηκε η ανάγκη
περαιτέρω αξιοποίησης του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα, αφού μέσω αυτού
αναπτύσσονται οι διάφορες συνέργειες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα του
Πολιτισμού.
Ο κ. Χαμπιαούρης προσκάλεσε την κα Μενδώνη, να επισκεφθεί την Κύπρο τον προσεχή
Δεκέμβριο. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής θα υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης
μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα των Πολιτιστικών Φεστιβάλ και θα προωθηθεί
περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των δύο υπουργείων, τόσο στον τομέα του Πολιτισμού
όσο και στον τομέα του Αθλητισμού.
Σημειώνεται ότι οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδος και Κύπρου προτίθενται να επιδιώξουν
ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας
Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδος.
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