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Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
στην 41η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO
«Το όραμα της UNESCO και η ανάγκη για διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη είναι πιο
επίκαιρα και πολύτιμα από ποτέ», τόνισε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, από το βήμα της 41ης Γενικής Διάσκεψης της
UNESCO, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, στο Παρίσι.
Η 41η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, η οποία πραγματοποιείται στο Παρίσι από τις 9 - 24
Νοεμβρίου 2021, σηματοδοτεί

την 75η επέτειο του Οργανισμού. Αρκετές σημαντικές

αποφάσεις αναμένονται από τα 193 κράτη μέλη της, ιδίως σε σχέση με τις πολιτικές

προστασίας του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, το μέλλον της εκπαίδευσης
και τη θέση της επιστήμης και της τεχνολογίας στις κοινωνίες μας.
Ο κ. Προδρόμου εξέφρασε την ανησυχία της Kυπριακής Kυβέρνησης για την απόφαση του
ελεγχόμενου από την Τουρκία κατοχικού καθεστώτος να ανοίξει μέρος της κλειστής
περιοχής για εμπορική εκμετάλλευση, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο αρχαιολογικούς χώρους
και μοναδικά ιστορικά και εκκλησιαστικά μνημεία ανεκτίμητης αξίας.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις πολιτικές που εφαρμόζονται για την εκπαίδευση για

το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και στην 9η Υπουργική Σύνοδο της
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) με θέμα
«Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία και Αειφόρος Τουρισμός», η
οποία θα διεξαχθεί από τις 5-7 Οκτωβρίου 2022, στη Λευκωσία.
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Ο Υπουργός ανέφερε ότι η 75η επέτειος της UNESCO συμπίπτει με την 60ή επέτειο της
ένταξης της Κύπρου στην UNESCO, τονίζοντας τη βαθιά προσήλωση της Κύπρου στις
προτεραιότητες του Οργανισμού.
«Η συστηματική και ενεργή υποστήριξη του Οργανισμού υπήρξε καταλυτική στη
διαμόρφωση του τοπίου του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στην Κύπρο» ανέφερε ο κ.
Προδρόμου και πρόσθεσε ότι «Η ενεργός συμμετοχή της Κύπρου στα όργανα και τα δίκτυα
του Οργανισμού από το 1961 άλλαξε τη ζωή των συμπολιτών μας».
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