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Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 

οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ανακοινώνουν ότι την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τελετή έναρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας για 

το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, στη Μεσαιωνική αίθουσα της 

Καστελιώτισσας.  

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας 

Χαμπιαούρης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνών και 

Έργων, κ. Αλέκος Μιχαηλίδης, εκ μέρους της Υπουργού κ. Βασιλικής Αναστασιάδου και 

η κ. Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 

Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στους χαιρετισμούς 

τονίστηκε η σημασία του πολιτισμού, όχι μόνον της Κύπρου, αλλά και του κοινού 

Ευρωπαϊκού πολιτισμού για κοινωνική και οικονομική ευημερία, ανάπτυξη και 

αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς και η 

ανάγκη να προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας, ώστε να διασφαλίσουμε ένα πιο ευοίωνο 

μέλλον.  

Ο κ. Χαμπιαούρης υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που οφείλει να 

διαδραματίσει ο τομέας της εκπαίδευσης, προς αυτή τη κατεύθυνση, ώστε, μέσα από 

εκπαιδευτικά προγράμματα η νέα γενιά να αποκτήσει την απαραίτητη γνώση και 

ευσυνειδησία. Είναι στη βάση αυτών των αρχών που θα διαμορφωθούν πολίτες με ανοχή 

στη διαφορετικότητα, ελεύθερο λόγο και έργα με στόχο το κοινό όφελος. Ο κ. 

Χαμπιαούρης έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ειρήνη, στην οποία βασίζεται και η 

ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, θεμέλιος λίθος της οποίας είναι ο πολιτισμός. Ο κ. 

Μιχαηλίδης τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου που θα στηρίζεται στις 

πολιτιστικές αξίες, ώστε η ανάπτυξη να επιτευχθεί μέσα από το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Εξήρε επίσης τη σημασία των επικοινωνιών στη δημιουργία πολιτισμού, 

εφόσον μέσα από τις επαφές προωθείται ο διαπολιτισμικός διάλογος και η ανταλλαγή 

ιδεών και αξιών ανάμεσα σε πολιτισμούς. Στην υπερηφάνεια που οφείλουμε να έχουμε για 

τον πολιτισμό μας έκανε λόγο η κ. Χριστοφίδου, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς μας, τόσο σε τοπικό όσο και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέροντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί αποτύπωμα 

της κοινής μας ιστορίας, εξήγησε πως είναι αυτή που δεσμεύει την Ευρώπη να παραμείνει 

ενωμένη, μέσα από την πολυμορφία της. Τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

ανέφερε η κ. Χριστοφίδου, οφείλουν να προωθήσουν τη συμμετοχή όλων των πολιτών 

στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά, μέσα από κοινές δράσεις και συνέργειες, ώστε 

να καταστούν οι κοινωνίες μας βιώσιμες. 



Ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση χάρισαν τα παιδιά του Μουσικού Συνόλου του 

Μουσικού Γυμνασίου Λευκωσίας, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Μουσικής κ. 

Μαρίας Λουκαΐδου. Το μουσικό ταξίδι σε παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου, 

αποδοσμένα με ιδιαίτερη ευαισθησία, διανθίστηκε από αποσπάσματα που διάβασαν παιδιά 

που βραβεύτηκαν με τα τρία πρώτα βραβεία για τα άρθρα που συνέγραψαν στο πλαίσιο 

του 2ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τη Β’ Λυκείου, που 

διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Γραφείο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο για το Έτος. Συγκεκριμένα, το πρώτο βραβείο 

έλαβαν από κοινού ο Αναστάσης Τζιόμπανος, μαθητής του Λυκείου Κοκκινοχωρίων 

«Φώτη Πίττα» στην Αμμόχωστο και η Μαρία Μικέλλη, μαθήτρια του Ιδιωτικού 

Γυμνασίου και Λυκείου Ολύμπιον στη Λευκωσία, το δεύτερο βραβείο ο Αχιλλέας 

Καζαμίας, μαθητής του Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία και το τρίτο ο Ραφαήλ 

Αλεξάνδρου, μαθητής του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λεμεσό. Τα 

αποσπάσματα από τα κείμενα που ανάγνωσαν τα παιδιά μετέφεραν και το πιο αισιόδοξο 

μήνυμα, καθότι κατάφεραν να αποδώσουν την ουσία του πολιτισμού, δηλαδή το σεβασμό 

προς τον Άνθρωπο και το όραμα για αλλαγή με βάση τις πανανθρώπινες αξίες, μακριά από 

τον αμοραλισμό και τη διαφθορά. Η αντίληψη αυτή των παιδιών μαρτυρεί ότι και στην 

Κύπρο το παρελθόν μας συναντά το μέλλον, κάνοντας πράξη το σύνθημα του Ευρωπαϊκού 

Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. 

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν βραβεία στους πρώτους τρεις 

βραβευθέντες του Διαγωνισμού Φωτογραφίας “Culture Snap” τον οποίο διοργάνωσε η 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Έτους, με θέμα τον 

πολιτισμό. Πρώτο βραβείο έλαβε η Αίμιλη Ιωάννου για τη φωτογραφία της «Παραδοσιακή 

καλαθοπλεκτική και ανθοδέσμη», δεύτερο βραβείο ο Erven Inançoğlu, για τη φωτογραφία 

του «Σαλαμίνα» και τρίτο βραβείο ο Ηρόδοτος Κακούρης για τη φωτογραφία 

«Σουτζούκος».  

  Τέλος, τονίζεται ότι δράσεις για εορτασμό του Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

προωθούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, από 

διάφορους πολιτιστικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, τοπικούς οργανισμούς κ.ο.κ. Ευχής 

έργον, είναι ότι μέσα από αυτές τις δράσεις θα πετύχουμε τη χάραξη μιας κοινής πορείας 

για μια βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα στηρίζεται στη γνώση, αναγνώριση και προστασία 

του πολιτισμού μας, ο οποίος είναι πλούσιος σε ιστορία, αρχαιολογικά κατάλοιπα, γεύσεις, 

παραδόσεις, αφηγήσεις, χορό και τραγούδι! Όλες οι αξίες του πολιτισμού μας, υλικού και 

άυλου, δεν είναι παρά ένα πλούσιο ψηφιδωτό, το οποίο συνθέτει την ίδια την έννοια της 

Ευρώπης, για σεβασμό και αλληλεγγύη. Σε μια εποχή στην οποία το μέλλον απειλείται 

από πολεμικές συρράξεις, φυσικές καταστροφές και νέες ανακατατάξεις που δημιουργούν 

οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, η προστασία και ανάδειξη του πολιτισμού μας είναι 

πιο αναγκαία από ποτέ.  
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