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Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας - ΟΕΛΜΕΚ 

Τ. Θ. 51786, 3508 ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ 

Τηλ: 99667692 

efstathioumargarita@hotmail.com 

Association Panchypriote des Professeurs de français – OELMEK 

B.P. 51786, 3508 LIMASSOL - CHYPRE 

Tél : 99667692, Email : efstathioumargarita@hotmail.com, Site: www.appf.com.cy 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  5/20.12.2019 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

1. Οι συμμετοχές σας στον Παγκύπριο Διαγωνισμό «Fête des Talents en chanson
française 2020» έχουν ξεπεράσει κάθε μας προσδοκία. Λάβαμε 22 αιτήσεις για 
Λύκεια και 36 για Γυμνάσια και έχουμε ήδη αποστείλει σε όλους τον μυστικό κωδικό 
για την κάθε συμμετοχή ξεχωριστά. Μέχρι τις 10/1/2020, θα πρέπει να έχουν φτάσει 
στην Ταχυδρομική θυρίδα του συνδέσμου μας (Association Panchypriote des 
Professeurs de Français B.P. 51786, 3508 Limassol, Chypre), οι τελικές σας 
συμμετοχές βιντεογραφημένες (για να έχουμε και ήχο και εικόνα) σε USB ή CD. Σας 
υπενθυμίζουμε πως στον φάκελο με τα USB ή CD θα πρέπει να εσωκλείσετε και τα 
έντυπα συγκατάθεσης υπογραμμένα από τους γονείς των παιδιών που θα 
διαγωνιστούν. Σας επισυνάπτεται επίσης η αφίσα που ετοιμάσαμε για την 
εκδήλωσή μας, την οποία μπορείτε να τυπώσετε και να αναρτήσετε στις πινακίδες 
του σχολείου σας! 

2. Σας υπενθυμίζουμε επίσης την ύπαρξη 2 ακόμη διαγωνισμών που διοργανώνονται
από την FIPF, την Διεθνή Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και για τους 
οποίους μπορείτε να πληροφορηθείτε από την ιστοσελίδα fipf.org στο σημείο που 
λέει CONCOURS.  

α) Για τον πρώτο διαγωνισμό Concours Haïkus – version internationale, μπορείτε 
να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://ceo.fipf.org/actualite/concours-haikus-2019-
2020. Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020 και τα Haïkus των 
μαθητών/τριών σας θα πρέπει να σταλούν μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2020.  

β) Για τον δεύτερο διαγωνισμό, «Concours mondial d’écriture créative collective 
Florilège-FIPF » οι εργασίες θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 30 Απριλίου, στις 
ηλ.διευθύνσεις: frederic.miquel@ac-montpellier.fr και  vivianeyoux@gmail.com 
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3. Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια
Γενική Συνέλευση του ΠΣΚΓΓ στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ Κωνσταντίνου Σπυριδάκη 5, 
στη Λευκωσία. Στη συνέλευση θα παραστούν και θα χαιρετήσουν η επιθεωρήτρια 
του κλάδου, Δρ. Ειρήνη Κουκάν και ο νέος  Πρόεδρος  της ΟΕΛΜΕΚ κ. Κώστας 
Χατζησάββας, ο οποίος στη συνέχεια θα δεχθεί ερωτήσεις για θέματα που 
απασχολούν τον κλάδο. Της συνέλευσης θα προηγηθεί καφές και η κοπή της 
βασιλόπιτας. Συνάδελφοι, τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης πολλά και καθοριστικά 
για το μέλλον και την υπόσταση του κλάδου μας. Η παρουσία ΟΛΩΝ κρίνεται 
απαραίτητη. 

4. Μετά τη Γενική Συνέλευση, στη 1:00 μ.μ.  θα ακολουθήσει γεύμα στο εστιατόριο
Ευωχία, έναντι του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia (πρώην Hilton), στο οποίο θα 
τιμηθούν οι ακόλουθοι συνάδελφοι που αφυπηρέτησαν κατά το 2019: 

 Χατζηχαραλάμπους Ελένη και Πασχάλη Μαίρη από Λευκωσία
 Σταύρου Γιάννης, Διευθυντής, από Λεμεσό
 Γαβαλά Δέσποινα, Β.Δ. και Ιερωνυμίδου Άντρη, Β.Δ. από Λάρνακα
 Ιωάννου Βάσος, Β.Δ., Νικολαίδου Γιαννούλα, Β.Δ και Γεωργίου

Βάσος από Πάφο.
Στο ίδιο γεύμα θα τιμηθεί και η πρώην Επιθεωρήτρια του κλάδου μας κα Νίκη 
Παπαδοπούλου Παπά, η οποία αφυπηρέτησε στις 31/08/2019 από τη θέση της 
Πρώτης Λειτουργού του ΥΠΠΑΝ για ευρωπαϊκά θέματα. 
Για δηλώσεις συμμετοχής στο γεύμα (20 ευρώ) παρακαλείσθε όπως  απευθύνεστε με 
sms στους συναδέλφους : 
Βασίλη Παυλίδη (99497738) ή Σάββα Ευαγγέλου (99028268) - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Ερμιόνη Χαρίτου (99495993) - ΛΕΜΕΣΟ 
Γλυκερία Βασιλείου (99599889) ή Έλενα Λευκαρίτου (99617600)- ΛΑΡΝΑΚΑ-
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ 
Αγάθη Χρυσοστόμου (99615563) – ΠΑΦΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΓΕΥΜΑ 15/01/2019.  

Κλείνοντας θα θέλαμε να στείλουμε σε όλες και όλους τις θερμές μας ευχές για 
Χαρούμενα Χριστούγεννα και ένα Νέο Έτος γεμάτο υγεία, προσωπική και 
οικογενειακή ευτυχία. Είθε το 2020 να φέρει την πολυπόθητη ειρήνη και στο νησί μας. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  
Η Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

Μαργαρίτα Ευσταθίου  Γλυκερία Βασιλείου 


