
9:30-9:45 OPENING CEREMONY-CULTURAL PROGRAM 
 

Έντιμοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Εκπρόσωποι Υπουργείων και Διεθνών 
Οργανισμών σας καλωσορίζω στην Κύπρο. Στη γη της λεμονιάς και της ελιάς. Στη γη του 
πεύκου και του κυπαρισσιού. Σας καλωσορίζω στην Κύπρο της φιλοξενίας και του φωτός, σας 
καλωσορίζω στο νησί μας. Έντιμε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής, Έντιμε Υπουργέ Παιδείας 
και Πολιτισμού της Κύπρου, Έντιμοι κ. Βουλευτές, κ. Πρέσβεις, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας 
καλωσορίζω στην εναρκτήρια τελετή της Υπουργικής Συνόδου για το Στρατηγικό Σχέδιο για 
την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο.  
 

Η Μεσόγειος είναι ο ΟΙΚΟΣ μας» ( το σπίτι μας), «οι χώρες μας οι γειτονιές της, η εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη το κοινό μας μέσο» για να την προστατεύσουμε και να τη 
διασφαλίσουμε, να αναδείξουμε τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό μας πλούτο, να 
πετύχουμε μέσω αυτής την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή μας. Το περιβάλλον και η 
Αειφόρος ανάπτυξη μας ενώνει, δεν γνωρίζει σύνορα. Αυτό είναι και το μήνυμα του 4λεπτου 
φιλμ που ετοιμάσθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου. «Η Μεσόγειος είναι το σπίτι 
μας» 
o Presentation of the film “Mediterranean is our OIKOS”, Coordination: Mr Theodoulos Koullapis, 

CyBC, Production - Directing: Mr, Costas Orthodoxou, Cybc, Editor, Liza Moraitou, Cybc, Script: Dr 
Aravella Zachariou, CPI, Music: Mr Giorgos Xatzipieris 
 

Η Κύπρος όπως και όλη η Μεσόγειος έχει μια πλούσια μουσική παράδοση. Από τους μαθητές του 
Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας, υπό τη διεύθυνση του κ. Λοιζου Λοίζου, θα έχετε την ευκαιρία να 
ακούσετε. Δύο παραδοσιακά τραγούδια την ……….κια …………………….. 

o Traditional Cypriot Songs: “Triantafylleni”, Music M. Christodoulides, words: Demetris Lipertis and 
“Drosoula” Music A. Limpourides, words: Kostas Montis, by the Choir of the Nicosia Music Lyceum, 
Conductor: Mr Loizos s. Loizou 
 
Τα Παιδιά μας είναι το μέλλον και η επένδυση κάθε κοινωνίας. Η εκπαίδευση το μέσο για τη 
διαμόρφωση πολιτών με περιβαλλοντική υπευθυνότητα αλληλεγγύη και κυρίως δράση και 
συμμετοχή για τη διαμόρφωση ενός κόσμου πιο αειφόρου και δημιουργικού. Τα παιδιά του 
Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς Στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την δημιουργία ενός κόσμου με 
ελπίδα και προοπτική βασιμένου στη διασφάλιση της αειφορίας. Τα παιδιά του μικρού δημοτικού 
σχολείου ποταμίας, μόλις 30 παιδιά όλα και όλα, τα παιδιά της Κύπρου, τα παιδιά της Μεσογείου, 
τα παιδιά του κόσμου στέλνουν το δικό τους μήνυμα για να το μεταφέρετε πέρα ως πέρα. Το 
μήνυμα τους αποτυπώνεται με το δικό τους τρόπο. Ακούστε το και πάρτε το μαζί σας κυριολεκτικά 
και μεταφορικά. Το μήνυμα θα διαβάσει εκ μέρους όλων των παιδιών ο ….. 

 
o A Message for a Sustainable Future in the Med Region, on behalf of all the students of Potamia 

Primary School, a student of 6th grade Themis Menelaou 
 
Μαζί με τις κάρτες τους τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς, θα δώσουν σε κάθε ένα από 
εσάς μια μικρή τσάντα. Μια τσάντα με τρία δώρα, έκφραση και σημείο αναφοράς για όλα αυτά που 
μας ενώνουν. Παρακαλώ όπως τα παιδιά μοιράσουν τα τρία δώρα σύμβολο της κοινής μας 
κληρονομιάς. Και εσύ να εξηγήσεις τι έχει μέσα η κάρτα.  

 
o Gifts to Delegations  
 
Παιδιά σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε ελπίδα και προοπτική για εμάς.  



Μετά από αυτό το σύντομο τελετουργικό θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον έντιμο Πρόεδρο της 
Κυπριακής Βουλής…. 
9:45-9:50: Welcome by H.E. the President of the Parliament of the Republic of Cyprus Mr Demetris Syllouris  
 
9:50-10:00 Opening Address by H.E. the Minister of Education and Culture of Cyprus Mr Costas Kadis 
 
10:00-10:03 Welcome message by the Director-General of UNESCO Mrs Irina Bokova 
 
10:03-10:06 Welcome message by the Executive Secretary of UNECE Mr Christian Friis Bach 
 
10:06-10:09 Welcome message by the Assistant Secretary of the League of Arab States Mr Badre Eddine Allali 
 
10:09-10:12 Welcome message by the Coordinator of UNEP/Mediterranean Action Plan Mr Gaetano Leone 
 
10:12-10:15 Welcome message by the Representative of the Union for the Mediterranean  
 
10:15-10:18 Welcome message by the Representative of the Anna Lindh Foundation  

 


