
Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στη συνέντευξη 
Τύπου για τον Διεθνή Μήνα της Γαλλοφωνίας στην Κύπρο 
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, που διεξάγεται με αφορμή την 
έναρξη του Διεθνούς Μήνα της Γαλλοφωνίας στην Κύπρο, οι εκδηλώσεις του οποίου 
πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι φετινές 
δράσεις τίθενται κάτω από το κοινό σύνθημα: «Αγαπώ, Μοιράζομαι». Δύο λέξεις με σπουδαίο 
εννοιολογικό περιεχόμενο, τις οποίες αν υιοθετούμε στην καθημερινότητά μας, ως άνθρωποι και 
ευρύτερα ως κοινωνία, μπορούμε να ελπίζουμε σ’ ένα καλύτερο και πιο αισιόδοξο αύριο. 

Ιδιαιτέρως χαιρετίζω και ευχαριστώ τους Πρέσβεις και τους Πρόξενους των χωρών μελών του 
Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας, που βρίσκονται σήμερα μαζί μας και μας τιμούν με την 
παρουσία τους. 

Φέτος συμπληρώνονται 47 χρόνια από την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας, στον 
οποίο η Κύπρος συμμετέχει ως συνδεδεμένο μέλος από το 2006. Από την υπογραφή της ίδρυσης του 
παγκόσμιου αυτού οργανισμού, στις 20 Μαρτίου 1970 μέχρι τις μέρες μας τα σύνορα του 
γαλλόφωνου χώρου έχουν επεκταθεί και έχουν συμπεριλάβει λαούς και έθνη από κάθε γωνιά του 
πλανήτη. Στον Διεθνή Οργανισμό της Γαλλοφωνίας συμμετέχουν σήμερα 84 κράτη και κυβερνήσεις, 
που αντιπροσωπεύουν συνολικά πληθυσμό 900 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρόκειται για έναν 
αδιαμφισβήτητου κύρους Διεθνή Οργανισμό, που έχει ως κοινή γλώσσα τα Γαλλικά, και ο οποίος 
προάγει μεταξύ των μελών του τον διάλογο, την αλληλεγγύη και την ειρήνη. Πρωταρχικό του μέλημα 
αποτελεί η αντιμετώπιση διαφόρων ανθρωπιστικών προβλημάτων, η στήριξη της παιδείας, της 
έρευνας, του πολιτισμού και της αειφόρου ανάπτυξης. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία, εδώ και έντεκα χρόνια συμμετέχει στον Διεθνή Μήνα Γαλλοφωνίας και 
διοργανώνει εκδηλώσεις, παγκύπρια, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες και τα Προξενεία των χωρών 
μελών της Γαλλοφωνίας που εδρεύουν στον τόπο μας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μεγάλη ήταν 
η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και μαθητών μας να εμπλακούν σε σχετικές 
δημιουργικές και μορφωτικές δραστηριότητες, ενώ αξιοσημείωτες υπήρξαν και οι συνέργειες που 
αναπτύξαμε για τον σκοπό αυτό ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με Πανεπιστήμια και άλλους 
εκπαιδευτικούς φορείς. Θα έχετε την ευκαιρία στη συνέχεια να ενημερωθείτε λεπτομερώς από την 
κα Νίκη Παπά, Πρόεδρο της Διατμηματικής Επιτροπής Γαλλοφωνίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού για την εμπλοκή και τις προγραμματισμένες μας δράσεις στις εκδηλώσεις του Μήνα 
Γαλλοφωνίας. 

Κλείνοντας, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στις Πρεσβείες και στα Προξενεία των χωρών 
μελών της Γαλλοφωνίας στην Κύπρο τόσο για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις όσο για την 
εποικοδομητική συνεργασία που ανέπτυξαν με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με στόχο την 
όσο το δυνατόν καλύτερη διοργάνωση του καθιερωμένου αυτού πολιτιστικού θεσμού. 

Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνω τις ευχαριστίες μου και σε όλους εσάς τους εκπροσώπους των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την εδώ παρουσία σας, αλλά και για την ουσιαστική συμβολή σας 
στην επιτυχία των εκδηλώσεών μας.  


