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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

 

16 Μαρτίου 2021 

 

Διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου για τις Εκδηλώσεις  

της «Σεζόν Γαλλοφωνίας 2021» 

 

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος  

Προδρόμου μαζί με την Πρέσβη της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Κύπρο κ. Salina 

Grenet- Catalano και Πρέσβεις και Προξένους των χωρών μελών της Γαλλοφωνίας 

στην Κύπρο παραχώρησε, σήμερα, διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου για την 

παρουσίαση του προγράμματος των εκδηλώσεων της «Σεζόν Γαλλοφωνίας 2021».  

Στον χαιρετισμό του ο κ. Προδρόμου μίλησε για τις ιδιάζουσες συνθήκες που έχει 

διαμορφώσει η υγειονομική κρίση, δηλώνοντας ότι, πάρα τις δυσκολίες που 

αναφύονται, οι εκδηλώσεις εορτασμού της Γαλλοφωνίας θα διεξαχθούν, 

καλύπτοντας την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. Στην ομιλία του, εξήρε, 

επίσης, το έργο του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας που σε περιόδους κρίσης, 

όπως αυτή που διάγουμε σήμερα, προασπίζεται τις οικουμενικές αξίες, που 

βρίσκονται σε κίνδυνο. Τέλος, έκανε λόγο για τη γυναίκα, το πρόσωπο που έχει 

δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία και θα τιμηθεί τη φετινή χρονιά από 

τον Γαλλόφωνο Κόσμο, καλώντας όλους και όλες να συνεισφέρουν με δωρεές στο 

μεγάλο ταμείο αλληλεγγύης, που έχει δημιουργηθεί διαδικτυακά, με σκοπό την 

οικονομική στήριξη και την ισότιμη πρόσβαση, ευάλωτων κοινωνικά, γυναικών στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Σαββίδης, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις που 

θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια  του μήνα Μαρτίου, κάνοντας λόγο και για κάποιες 

από τις δράσεις που προγραμματίζονται για το καλοκαίρι, χωρίς να δώσει 
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ημερομηνίες, αφού αυτές λόγω των συνθηκών δεν έχουν καθοριστεί. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, κάλεσε το κοινό να ενημερώνεται για τις διάφορες εκδηλώσεις μέσω, κυρίως, 

της ειδικής σελίδας  «Francophonie» στο Facebook και μέσω των ιστοσελίδων του 

Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου και των συμμετεχόντων κρατών και Συνδέσμων.   

Μετά την παρουσίαση του προγράμματος των εκδηλώσεων, πήρε τον λόγο η 

Πρέσβης της Γαλλίας, κ. Salina Grenet Catalano, λέγοντας ότι αυτή η συνέντευξη 

Τύπου αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για να μεταδώσει στη νεολαία το μήνυμα ότι η 

επιλογή των γαλλικών, σήμερα, είναι καλή επιλογή, αφού ανοίγει νέες προοπτικές 

για επαγγελματική σταδιοδρομία. Στην ομιλία της παρουσίασε τις εκδηλώσεις 

Μαρτίου, και αναφέρθηκε στις δράσεις που προγραμματίζονται για το καλοκαίρι, 

κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ενδεχόμενη επίσκεψη του γελοιογράφου Guy Delisle, 

που θα πραγματοποιηθεί, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.  

Το βήμα δόθηκε στη συνέχεια, στον Πρέσβη της Ελβετίας κ. Pierre-Yves Fux, ο 

οποίος παρουσίασε στη γαλλική αλλά και στην ελληνική γλώσσα, τη συμμετοχή της 

χώρας του στο φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη Γαλλοφωνία, με την ταινία «Le 

Grand Soir» (Η μεγάλη νύχτα, 1976), την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στο Ριάλτο 

Λεμεσού και την ταινία «Le vent qui tourne» (Ο άνεμος που γυρίζει, 2018), που θα 

προβληθεί στη Λευκωσία σε κατοπινό στάδιο. Τέλος, κάλεσε το κοινό να 

επισκέπτεται τακτικά την σελίδα  «Mois de la Francophonie à Chypre» στο 

Facebook, για να ενημερώνεται για το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκδηλώσεων 

της Γαλλοφωνίας.  

 

Η τηλεδιάσκεψη έκλεισε με την ομιλία της Πρέσβεως της Αυστρίας κ. Εvas-Marias 

Zeigler, η οποία αναφέρθηκε στους μακραίωνους δεσμούς που ενώνουν την Αυστρία 

με τη Γαλλοφωνία και στη σπουδαία θέση που κατέχει η γαλλική γλώσσα εκεί, όπως 

και στη σημασία συμμετοχής της χώρας της ως παρατηρητή στον ΔΟΓ. Κλείνοντας 

την ομιλία της, παρουσίασε την ταινία «Angelo» με την οποία θα συμμετέχει φέτος 

στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Η ημερομηνία προβολής δεν έχει 

καθοριστεί, λόγω των συνθηκών, αλλά πρόκειται να προβληθεί κάποια στιγμή μέσα 

στον Μάιο ή τον Ιούνιο.  

 

 


