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Με πλούσιες μορφωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις ο φετινός Μήνας Γαλλοφωνίας 

 
Παρουσιάστηκε σήμερα σε Διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, το πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο στην Κύπρο, 
στο πλαίσιο του εορτασμού του Διεθνούς Μήνα Γαλλοφωνίας 2017.  Ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, και οι Πρέσβεις των χωρών που συμμετέχουν στη διοργάνωση 
του καθιερωμένου αυτού πολιτισμικού θεσμού, ανέδειξαν την μορφωτική και ψυχαγωγική αξία 
του καθώς και την ευρύτερη σημασία του ως μέσο ανάπτυξης της συνεργασίας, της 
αλληλοκατανόησης και της πολιτιστικής ανταλλαγής.   Στην κοινή Διάσκεψη Τύπου συμμετείχαν  
οι Πρέσβεις της Γαλλίας, της Ελβετίας και της Βουλγαρίας, ο Πρόξενος της Τυνησίας, 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας καθώς και ο Προσωπικός Αντιπρόσωπος του Προέδρου 
της Δημοκρατίας στο Μόνιμο Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας. 
 
Οι φετινές εκδηλώσεις τίθενται κάτω από το κοινό σύνθημα «Αγαπώ, Μοιράζομαι» («J’aime, je 
partage»). «Δύο λέξεις με πλούσιο εννοιολογικό περιεχόμενο, τις οποίες αν υιοθετήσουμε στην 
καθημερινότητά μας, ως άνθρωποι και ευρύτερα ως κοινωνία, μπορούμε να ελπίζουμε σ’ ένα 
καλύτερο και πιο αισιόδοξο αύριο», επισήμανε στην ομιλία του ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού. 
 
Οι εκδηλώσεις του Μήνα Γαλλοφωνίας οργανώνονται από τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό 
Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τις Πρεσβείες και τα Προξενεία των χωρών-μελών του Διεθνούς 
Οργανισμού της Γαλλοφωνίας.  Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει διαγωνισμούς, 
συζητήσεις, θέατρο, κινηματογράφο, συναυλίες, διαλέξεις, τραγούδια καθώς και εκθέσεις 
ζωγραφικής.  Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την 1η Μαρτίου, με τα εγκαίνια του 12ου Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου χωρών της Γαλλοφωνίας, και θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Απριλίου. Η κυπριακή 
ταινία «Μέλος Οικογένειας» του Μαρίνου Καρτίκκη, θα προβληθεί στις 6 Μαρτίου στο Cine 
Studio και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.  
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 22 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του νεοελληνιστή 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ, κ. Jacques Bouchard, με θέμα «Η νεωτερική 
επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό».  Στις 28 Μαρτίου, 
διοργανώνεται στην Πανεπιστημιούπολη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διάλεξη 
του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Grenoble Alpes, κ. Francois Mangenot, με θέμα 
«Πλεονεκτήματα και περιορισμοί του Web 2.0 στη διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών».  
Επίσης, η Ελβετική Πρεσβεία εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής της γαλλο-ελβετικής ταινίας 
κινουμένων σχεδίων με κοινωνικά μηνύματα με τίτλο «Η ζωή μου σαν κολοκύθα», σε 
σκηνοθεσία Claude Barras, και παραχώρησε αντίτυπα για δανεισμό σε σχολεία όλων των 
επαρχιών. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μαθητές και μαθήτριες Γαλλικών, από 66 Λύκεια και 58 Γυμνάσια 
δημόσια και ιδιωτικά, με 126 συμμετοχές, ανταποκρίθηκαν με τρόπο αξιοσημείωτο και 
δημιουργικό στον ετήσιο Παγκύπριο ενδοσχολικό διαγωνισμό της Γαλλοφωνίας με θέμα 
«Ανακαλύψτε τους δεσμούς μεταξύ της Κύπρου και των άλλων χωρών της Γαλλοφωνίας, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Πάφος 2017».  Η τελετή απονομής των 
βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου. 
 
Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/). 



 
 

 


