
Γιορτάζοντας μαζί τη
Γαλλοφωνία 
Μάρτιος 2023



Μουσική
 

Γαστρονομία
 

Κονσέρτο κλασικής μουσικής, 
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Τετάρτη 1η Mαρτίου 2023 – 20:30, Λευκωσία – Θέατρο Παλλάς (Ρηγαίνης και
Αρσινόης, Πύλη Πάφου)
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 – 20:30, Λεμεσός- Θέατρο Ριάλτο (Αντρέα
Δρουσιώτη 19, 3040)
Παρασκευή 3 Mαρτίου 2023 – 20:30, Λάρνακα -Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
(Λεωνίδα Κιούπη ) 
Είσοδος με χρέωση.

Συναυλία Môme Piaf – Βάκια Σταύρου
Κυριακή 19 Mαρτίου 2023 – 20:30, Λεμεσός- Θέατρο Ριάλτο (Αντρέα
Δρουσιώτη 19, 3040) 
Για όλες τις ηλικίες, Είσοδος με χρέωση.
Διοργανωτής Alliance Française Λεμεσού με την υποστήριξη της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού Κύπρου
 

Ημερίδα : « Επιστημονική Ζαχαροπλαστική» 
 Δευτέρα 20 Mαρτίου 2023,  Γαλλοκυπριακό

Σχολείο Λευκωσία
(Κωνσταντίνου Καβάφη 20, Αγλαντζιά 2121) 

Ημερίδες γαστρονομίας γαλλόφωνων
χωρών στα εστιατόρια των δημόσιων

τεχνικών και επιστημονικών λυκείων (ΤΕΛ)
  Mαρτιος 2023 – Είσοδος με χρέωση, ανοιχτά στο

κοινό κατόπιν κρατήσεων 
( για περισσότερες πληροφορίες στο παράρτημα σελ.10)  

Γαλλική κλασική μουσική : Fauré, Saint-Saëns, Bizet



ΔιαλέξειςΔιάλεξη πάνω στον Valéry Larbaud και οι
επιρροές ελληνικών διαλέξεων στο έργο του
Ομιλήτρια : Dr. Jasmine Boularan
Παρασκευή 17 Mαρτίου 2023 – 18:00, Λευκωσία Nicosie – Γαλλικό Ινστιτούτο
Κύπρου (Λεωφόρος Στροβόλου 59, 2018) 
Είσοδος Ελεύθερη

Διάλεξη "Γαλλία-Κύπρος, διαπολιτισμικές διαδράσεις "
CΟμιλητής : M. Γιάννης Ιωάννου
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 – 18:30, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κτίριο
Συμβουλίου-Γερουσίας "Aναστάσιος Γ. Λεβέντης " Πανεπιστημιούπολη
Αίθουσα Β108 . Είσοδος ελεύθερη.
Διοργανωτής Σύνδεσμος Πτυχιούχων Γαλλικών και γαλλόφωνων Πανεπιστημίων)
(ADUFF). 

Εκθέσεις

EΈκθεση Φωτογραφίας – Χριστιάνα
Δράκου 

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 18:30, Λεμεσός,
Lumière Contemporary Art Gallery (Λεωφόρος
Βασιλέως Γεωργίου Α 20 , 4047). Είσοδος
ελεύθερη .
Διοργανώνει η Alliance française Λεμεσού.

Έκθεση « Ονειρικό ταξίδι» - Ανδρέας Μόρφης

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 - 18:00, Λευκωσία -
Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου (Λεωφόρος
Στροβόλου 59, 2018).
Είσοδος ελεύθερη.

Συνέδριο για τον Francesco Porto, από την Κρήτη στη Γενεύη
Ομιλήτρια : Dr. Cléopâtre Montandon
Τρίτη 21 Mαρτίου 2023 – 19:30, διαδικτυακά.
Διοργανώνεται από το Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Τμήμα
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και την
Σύνδεσμος Πτυχιούχων Γαλλικών και γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (ADUFF).



Alliance française Λεμεσού. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον προγραμματισμό στο παράρτημα σελ. 10

Διεθνής Ημέρα Δικαιωμάτων της Γυναίκας - Νύχτα Ιδεών

Φεστιβάλ γαλλόφωνου
κινηματογράφου 

Τετάρτη 8 Mαρτίου 2023 – 19:00, Θέατρο του Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως
75, 1678)
Προβολή "Οι παίχτριες" της Stéphanie Gillard . Θα ακολουθήσει συζήτηση πάνω στη
θέση των γυναικών στο χώρο του αθλητισμού στην Κύπρο 
Είσοδος ελεύθερη 
Διοργάνωση: Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Ταινία έναρξης. "Patchwork" του Πέτρου Χαραλάμπους 
Πέμπτη 9 Mαρτίου 2023 – 20:00, Λευκωσία - Θέατρο Πάνθεον ( Διαγόρα 29 ) -
ακολουθούμενη από συζήτηση με θέμα "Περισσότερες... γυναίκες στον
αθλητισμό".
Είσοδος Δωρεάν. 
Παρουσιάζεται από την Κρατική Γραμματεία Πολιτισμού της Κύπρου σε συνεργασία με
την Εταιρεία Φίλων του Κινηματογράφου.

Προβολές στη Λευκωσία 
Χώρες μέλη της Γαλλοφωνίας με τη συνεργασία της Εταιρείας Φίλων του
Κινηματογράφου. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον προγραμματισμό στο παράρτημα σελ. 7 -9 

Προβολές στη Λεμεσό

Προβολές στη Λευκωσία
Πολιτιστικό εργαστήρι Αγίων Ομολογητών . 
Περισσότερες πληροφορίες για τον προγραμματισμό στο παράρτημα σελ. 12



Βραβεύσεις – Σχολικός διαγωνισμός Γαλλοφωνίας - 2023

Διαγωνισμοί και Βραβεύσεις

Τετάρτη 22 Mαρτίου 2023 – 15:00, Λευκωσία – Αίθουσα διαλέξεων Υπουργείου
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Μόνο με πρόσκληση. Αφορά το μαθητικό κοινό.

Βραβεύσεις – Διαγωνισμός για σύντομα βίντεο και
αναρτήσεις στο Instagram
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 - 18:30, Λευκωσία - Θέατρο του Πανεπιστημίου
Κύπρου (Καλλιπόλεως 75, 1678)
Διοργανώνεται από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Και πολλές άλλες δραστηριότητες ...

Έκθεση παιδικού/νεανικού βιβλίου από δεύτερο χέρι  
Σάββατο 18 Mαρτίου 2023 – 10:00-13:00, Λευκωσία - Γαλλοκυπριακό Σχολείο

(Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Aγλαντζιά) 
Όλο το κοινό, ελεύθερη είσοδος και μουσική ψυχαγωγία

Διοργανώνεται από τη Γαλλοκυπριακή Σχολή Λευκωσίας και το Nicosia Accueil
"Vivre à Chypre".. 

Χαρτογράφηση του ανθρώπου - Καναδάς
Σάββατο 11 Mαρτίου 2023 – 10:30, Λευκωσία - CVAR (Eρμού 285, 1016 Λευκωσία) 

Διοργανώνεται από το Προξενείο του Καναδά σε συνεργασία με το Κέντρο
Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου. 

Ελεύθερη είσοδος, για παιδιά 5-12 ετών. 
Πληροφορίες και κρατήσεις: 22300991 | education@severis.org

Προσανατολισμός
Κυριακή  19 Mαρτίου 2023 – 9:45, Λευκωσία  - CVAR (Ερμού 285 , 1016

Λευκωσία ) Μη επιλεγμένο κοινό, Είσοδος με χρέωση   (2 ευρώ η συμμετοχή). 
Διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το το

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας 
 



Francophonie 2023 à Chypre - https://www.facebook.com/profile.php?id=100064239545452

Συνεργάτες 

Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου
Τηλ : 22 45 93 33
Email : contact@ifchypre.org
www.ifchypre.org

Institut français de Chypre - Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου | Nicosia | Facebook

https://www.instagram.com/institutfrancaischypre/

https://www.facebook.com/francechypre


Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου 2023 

Τετάρτη 8 Mαρτίου 2023 – 19:00, Λευκωσία – Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου (Λεωφόρος
Στροβόλου 59 )
"Οι παίχτριες #δεν είμαστε εδώ για χορό" της Stéphanie Gillard ακολουθούμενη από
συζήτηση με θέμα "Περισσότερες... γυναίκες στον αθλητισμό" - Νύχτα ιδεών.
Με την πάροδο των ετών, η γυναικεία ομάδα της Olympique Lyonnais έχει γίνει μία από τις
καλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο. Από τις προπονήσεις μέχρι τους αγώνες, από
τις αμφιβολίες μέχρι τις νίκες, αυτή η ταινία βυθίζεται για πρώτη φορά στην καθημερινή
ζωή αυτών των εξαιρετικών παικτριών. Μια πρόσκληση για μια νέα ματιά στη θέση της
γυναίκας στον αθλητισμό: ένας κόσμος όπου οι αξίες του σεβασμού και του ανοίγματος θα
είναι οι πυλώνες της εξέλιξης προς την ισότητα.
Ντοκιμαντέρ, 2020.
Δωρεάν είσοδος.
Η ταινία προβάλλεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Πέμπτη 9 Mαρτίου 2023 – 20:00, Θέατρο Πάνθεον- Λευκωσία ( Διαγόρου29, 1097, Λευκωσία)
"Patchwork" του Πέτρου Χαραλαμπίδη 
Η Χαρά αγαπάει την οικογένειά της, σκέφτεται όμως κάποτε και μια ζωή χωρίς αυτήν. H
παρέα που κάνει μ’ ένα ντροπαλό και προκλητικό κορίτσι την αναγκάζει αναπόφευκτα να
αντιμετωπίσει την υπαρξιακή της αγωνία και ένα οδυνηρό παρελθόν που προσπαθεί να
ξεχάσει.
Δράμα, 2021. 
Είσοδος δωρεάν
Η ταινία παρουσιάζεται από τη Γραμματεία Πολιτισμού της Κύπρου σε συνεργασία
με την Εταιρεία Φίλοι του Κινηματογράφου.

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 - 20:00, Θέατρο του Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως 75,
1678)
 "Ρόζα και Σμύρνη " του Γιώργου Κορδελλα
Η αινιγματική ηλικιωμένη Ρόζα και ο ισχυρός Ισμαήλ ζουν επί δεκαετίες με το βάρος ενός
καλά κρυμμένου μυστικού. Ο Δημήτρης, μανιώδης συλλέκτης ελληνικών αντικειμένων της
Μικράς Ασίας, ετοιμάζει μια έκθεση σε ένα φημισμένο μουσείο της Αθήνας για τον
πολιτισμό των εθνοτήτων που συνυπήρχαν στη Σμύρνη πριν από τη μεγάλη καταστροφή
που σηματοδότησε την εξαφάνιση της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία. Σε ένα ταξίδι
στη Σμύρνη με τον έφορο του μουσείου και τη φίλη του Ρίτα, πέφτει πάνω σε ένα
αιματοβαμμένο ελληνικό νυφικό σε ένα παλαιοπωλείο. Μια παλιά φωτογραφία, ένα νυφικό
και ένα γράμμα βοηθούν στην ανίχνευση της ιστορίας τους.
Ρομαντικό δράμα, 2016. 
Δωρεάν είσοδος.
Η ταινία αυτή παρουσιάζεται από την Ελληνική Πρεσβεία.



Τετάρτη 15 Mαρτίου 2023 – 20:00, Θέατρο Πάνθεον - Λευκωσία (Διαγόρου 29 1097)
"Τόρυ και Λοκίτα " των Jean-Pierre και LucDardenne.
Σήμερα στο Βέλγιο, ένας νεαρός και μια έφηβη που ήρθαν μόνοι τους από την Αφρική ,
φέρνουν αντιμέτωπη με τις δύσκολες συνθήκες της εξορίας τους, την αδιαφιλονίκητη
φιλία τους.
Δράμα, 2022. 
Είσοδος δωρεάν. 
Η ταινία προβάλλεται από τη βελγική πρεσβεία, Wallonie-Bruxelles International σε
συνεργασία με την Εταιρεία Φίλων του κινηματογράφου

Τρίτη 14 Mαρτίου 2023 – 20:00, Θέατρο Πάνθεον- Λευκωσία ( Διαγόρου29, 1097)
"Περίπου" του Bernard Campan και Alexandre Jollien
Ο Λούις διευθύνει ένα Γραφείο Κηδειών. Σκληροτράχηλος εργένης 58 χρονών,
αφιερώνεται ολοκληρωτικά στη δουλειά του και δεν τα καταφέρνει να πάρει την απόφαση
να βγει στη σύνταξη. Ο Ιγκόρ, είναι 40 χρονών ένα ανήσυχο πνεύμα στρυμωγμένο μέσα σ’
ένα ανάπηρο σώμα. Έχει πάθος με τη Φιλοσοφία, συνοδηπόροι του είναι ο Σωκράτης, ο
Σπινόζα και ο Νίτσε. 
Μένει στο περιθώριο και δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τη φιλία, τη σεξουαλικότητα, τις
αληθινές συναντήσεις. Από μια συγκυρία που δεν συμβαίνει παρά μόνο στην πραγματική
ζωή, οι δρόμοι του Λούη και του Ιγκόρ συναντώνται. Ανεβαίνουν σε μια νεκροφόρα για
ένα αντισυμβατικό οδικό ταξίδι που θα τους μάθει να βλέπουν πέρα από τα προσωπικά
τους προβλήματα και να αναθεωρήσουν τη ζωή τους.
Μυθοπλασία, 2021.
Δωρεάν Είσοδος, με αγγλικούς υπότιτλους.
Αυτή η ταινία προβάλλεται από την πρεσβεία της Ελβετίας σε συνεργασία με την
Εταιρεία Φίλων του κινηματογράφου.

Δευτέρα 13 Mαρτίου 2023 – 20:00, Θέατρο Πάνθεον – Λευκωσία ( Διαγόρου29, 1097)
«Εμείς οι Δύο» του Filippo Meneghetti
Η Νίνα και η Μαντλέν είναι βαθιά ερωτευμένες μεταξύ τους. Για όλους τους άλλους, είναι
απλώς γείτονες που ζουν στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας τους. Καθημερινά
πηγαινοέρχονται μεταξύ των δύο διαμερισμάτων τους και μοιράζονται τη ζωή τους μαζί.
Κανείς δεν τους γνωρίζει πραγματικά, ούτε καν η Ανν, η κόρη της Μαντλέν που τους
φροντίζει. Ώσπου μια μέρα, ένα τραγικό γεγονός ανατρέπει τα πάντα...
Δραματική κωμωδία, 2019. 
Δωρεάν Είσοδος
Ταινία που προβάλλεται από την Εταιρεία Φίλων του Κινηματογράφου σε
συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου



Δευτέρα 3 Απρίλιος 2023 – 20:00, Θέατρο Πάνθεον - Λευκωσία (Διαγόρου 29 1097)
"Το Γεγονός" - Audrey Diwan
Γαλλία, 1963. Η Άννα, πολλά υποσχόμενη φοιτήτρια, μένει έγκυος. Αποφασίζει να κάνει
έκτρωση έτοιμη για όλα προκειμένου να έχει τον έλεγχο του σώματός της και του
μέλλοντός της.Εμπλέκεται μόνη της σε έναν αγώνα με τον χρόνο, αψηφώντας το νόμο. Οι
εξετάσεις πλησιάζουν, η κοιλιά της στρογγυλεύει.
Δράμα, 2021. 
Δωρεάν Είσοδος 
Ταινία που προβάλλεται από την Εταιρεία Φίλων του Κινηματογράφου σε
συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τρίτη 4 Απρίλιος 2023 – 20:00, Θέατρο Πάνθεον - Λευκωσία (Διαγόρου 29 1097)
"Περισσότερο από ποτέ" της Emily Atef
Η Ελένη και ο Ματθαίος είναι ευτυχισμένοι μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Ο δεσμός που
τους ενώνει είναι ισχυρός. Αντιμετωπίζοντας μια υπαρξιακή απόφαση, η Ελένη φεύγει
μόνη της για τη Νορβηγία προκειμένου να βρει την ειρήνη και να δοκιμάσει τη δύναμη
της αγάπης τους. 
Δράμα 2022. 
Είσοδος δωρεάν.
Ταινία που προβάλλεται από την Εταιρεία Φίλων του Κινηματογράφου σε
συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 - 7μμ, Λευκωσία - Θέατρο Πάνθεον - Λευκωσία (οδός Διαγόρα
29, 1097)
"Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη" της Lara Saba.
Ο Χάντυ, Ένας διάσημος ηθοποιός, έχει επιλεχθεί για τον ρόλο του νεαρού Πάπα σε μια
διεθνή παραγωγή. Για να ετοιμαστεί για το τελικό κάστιγκ, ο Χάντυ επιλέγει να κρυφτεί
μακριά από την ταραχώδη ζωή του, στο Κανουμπίν όπου τέσσερις καλόγριες και μια νεαρή
γυναίκα τον οδηγούν σε μια πραγματική μεταμόρφωση. Θα καταφέρει όμως να πάει στο
πολυπόθητο ραντεβού του;
Δραματική κωμωδία, ρομάντζο, δράμα, 2022.
Δωρεάν Είσοδος, ταινία λήξης του φεστιβάλ Γαλλοφωνίας 2023.
Η ταινία προβάλλεται από την πρεσβεία του Λιβάνου



ευτέρα 6 Mαρτίου 2023 – 20:15, κινηματογράφος RIO 3 (Ellados 125, Limassol)
"Patchwork" του Πέτρου Χαραλαμπίδη 
Η Χαρά αγαπά την οικογένειά της, αλλά μερικές φορές σκέφτεται μια ζωή χωρίς αυτήν. Μια
διστακτική φιλία με ένα ντροπαλό και προκλητικό κορίτσι την αναγκάζει αδυσώπητα να
αντιμετωπίσει την υπαρξιακή της αγωνία και ένα οδυνηρό παρελθόν που προσπαθεί να ξεχάσει.
Δράμα, 2021. 
Παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Κρατική Γραμματεία Πολιτισμού της Κύπρου.
Είσοδος με χρέωση – 5 ευρώ
Ένα ποτήρι κρασί θα προσφερθεί από την οινοβιομηχανία Νικολαΐδης. 

Πρόγραμμα Γαλλοφωνία 2023
Alliance Française de Limassol

Συναυλία γαλλικής κλασικής μουσικής 
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Πέμπτη 2 Mαρτίου 2023 – 20:30, Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο ( Ανδρέα Δρουσιώτη 19, 3040)
Είσοδος με χρέωση

Κονσέρτο Môme Piaf – Βάκια Σταύρου
Κυριακή 19 Mαρτίου 2023 – 20:00, Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο ( Ανδρέα Δρουσιώτη 19, 3040) 
T Για όλες τις ηλικίες. Είσοδος με χρέωση

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 - 20h15, κινηματογράφος RIO 3 (Ellados 125, Limassol)
«Εμείς οι Δύο» του Filippo Meneghetti
Η Νίνα και η Μαγδαληνή είναι βαθειά ερωτευμένες η μία με την άλλη. Στα μάτια όλων δεν είναι
παρά απλές γειτόνισσες που ζουν στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας τους. Στην
καθημερινότητά τους πηγαινοέρχοναι η μια στο διαμέρισμα της άλλης και μοιράζονται την κοινή
ζωή τους. Κανένας δεν τις γνωρίζει στ’ αλήθεια, ούτε καν η Άννα, η κοπέλα που φροντίζει τη
Μαγδαληνή. Ώσπου μια μέρα ένα τραγικό γεγονός τα κάνει όλα άνω κάτω…. 
Δραματική κωμωδία, 2019. 
Ταινία που προβάλλεται από την Εταιρεία Φίλων του Κινηματογράφου σε συνεργασία με το
Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου
Είσοδος με χρέωση – 5 ευρώ

Προβολή γαλλόφωνων ταινιών σε συνεργασία με τη λέσχη κινηματογράφου
Λεμεσού. 

Έκθεση "Ονειρικό ταξίδι" - Andreas Morphis
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 - 18:30, Λεμεσός, Lumière Contemporary Art Gallery (Λεωφόρος
Βασιλέως Γεωργίου Α' 20, 4047).
Είσοδος ελεύθερη.

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 - 20h15, κινηματογράφος RIO 3 (Ellados 125, Limassol)
"Τόρυ και Λοκίτα " των Jean-Pierre και Luc Dardenne.
Σήμερα στο Βέλγιο, ένας νεαρός και μια έφηβη που ήρθαν μόνοι τους από την Αφρική , φέρνουν
αντιμέτωπη με τις δύσκολες συνθήκες της εξορίας τους, την αδιαφιλονίκητη φιλία τους.
Δράμα, 2022. Ελληνικοί υπότιτλοι
Παρουσιάζεται από τη Βελγική Πρεσβεία, Wallonie-Bruxelles International σε συνεργασία με τη
Alliance française de Limassol.
Είσοδος με χρέωση – 5 ευρώ



Πρόγραμμα Γαλλοφωνίας 2023
Ημερίδες γαστρονομίας των γαλλόφωνων χωρών 

Πιάτα εμπνευσμένα από τη γαλλική γαστρονομική κουλτούρα  

Πιάτα εμπνευσμένα από τη γαστρονομική κουλτούρα των
γαλλόφωνων χωρών

*Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα σε Εστιατόρια πρακτικής εκπαίδευσης των Τεχνικών και
Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ)

Τετάρτη 8 Mαρτίου 2023 – 19:00-21:00, ΤΕΛ* Πάφου (Ανεξαρτησίας ,Πάφος 8028)
Προκαθορισμένο μενού
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. : 26 306 173

Τετάρτη 8 Mαρτίου 2023 – 19:00-21:00, ΤΕΛ* Λάρνακας (Aγίων Αναργύρων 58, Λάρνακα
6302) Προκαθορισμένο μενού
Προκαθορισμένο μενού
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. : 24 822 660

Τετάρτη 15 Mαρτίου 2023 – 19:00-21:00, ΤΕΛ* Παραλιμνίου ( Αδαμαντίου Κοραή) 
Μουφέ
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. : 23 742 880

Τετάρτη 15 Mαρτίου 2023 – 19:00-21:00, ΤΕΛ* Έμπας Πάφου
Προκαθορισμένο μενού
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. : 26 811 820

Πέμπτη 16 Mαρτίου 2023 – 19:00-21:00, ΤΕΛ* Παραλιμνίου (Αδαμαντίου Koραή)
Προκαθορισμένο μενού
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. : 23 742 880

Πέμπτη 16 Mαρτίου 2023 – 19:00-21:00, ΤΕΛ* Πόλης Χρυσοχούς
Μπουφέ
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. : 26 321 344

Πέμπτη 23 Mαρτίου 2023 – 11:00-12:30h, ΤΕΛ* Mακάριος III Λευκωσία. 
Μπουφέ (Δεκατιανό/brunch )
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. : 26 321 344

Δευτέρα 20 Mαρτίου 2023 – 9:00-11:30, ΤΕΛ* Λευκωσίας, 
Μπουφέ (πρωινό)
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. : 22 447 354

Δευτέρα 20 Mαρτίου 2023 – 11:00-12:30, Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή Αγρού
Προκαθορισμένο μενού
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. :  25 521 329

Πέμπτη 23 Mαρτίου 2023 – 19:00-21:00, ΤΕΛ Λεμεσού (Ανδρέα Δρουσιώτη19, 3040)
Μπουφέ
Ανοιχτό στο κοινό μετά από κράτηση .Tηλ. : 25 872 074



Τετάρτη 15 Mαρτίου 2023 – 20:00, σινεμά του Πολιτιστικού Εργαστηρίου (Αγχιάλου 1, Άγιοι
Ομολογητές, 1080 Λευκωσία )
"Η Zαζή στο μετρό" των Louis Malle και Jean-Paul Rappeneau - Εισαγωγή από τη Δρ Όλγα Κουρέλου,
ειδική στον κινηματογράφο
Η 12χρονη Zazie κατεβαίνει από το τρένο με τη μητέρα της, η οποία την εμπιστεύεται στον θείο
της Gabriel για το Σαββατοκύριακο. Το σκανταλιάρικο κοριτσάκι έχει μόνο μια εμμονή: να πάρει
το μετρό! Όμως μόλις έχει ξεκινήσει μια απεργία και οι πύλες είναι κλειστές. Ενώ ο Γκάμπριελ
πίστευε ότι θα την έκανε να ονειρευτεί μπροστά στα πιο όμορφα μνημεία της πρωτεύουσας,
γρήγορα καταλαβαίνει ότι το Σαββατοκύριακό της δεν θα είναι χαλαρό. Η ανιψιά του, με το
αυθάδες χαμόγελό της, θα φέρει τα πάνω κάτω σε όλη τη γειτονιά και οι περιπέτειες θα
διαδέχονται η μία την άλλη, όπως και οι άγριες συναντήσεις.
Κωμωδία σλαπστικ, 1960
Είσοδος δωρεάν. 

Πρόγραμμα Γαλλοφωνίας 2023 
Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών

Τετάρτη 1η Mαρτίου 2023 – 20:00, σινεμά του Πολιτιστικού Εργαστηρίου (Αγχιάλου 1, Άγιοι
Ομολογητές, 1080 Λευκωσία )
 "Κατά τύχη Βαλτάσαρ" του Robert Bresson - Εισαγωγή από τον κ. Λογγίνο Παναγή, σκηνοθέτη.
Η Μαρί, ένα κοριτσάκι από τη χώρα των Βάσκων, παίρνει ένα γαϊδουράκι από τους γονείς της.
Το ζώο, που ονομάζεται Μπαλταζάρ, ζει τα πρώτα χρόνια της ζωής του χαϊδεμένο και
αγκαλιασμένο πριν αλλάξει ιδιοκτήτη. Αγοράζεται από έναν φούρναρη, στη συνέχεια από έναν
περιπλανώμενο πριν καταλήξει σε ένα τσίρκο, το ζώο θα περάσει από χέρι σε χέρι,
καταρρέοντας κάτω από το βάρος των δυστυχιών που του επιβάλλονται διαδοχικά. Το ζώο
γίνεται σιωπηλός μάρτυρας της ζωής των ανθρώπων και, παράλληλα, της μοίρας της Μαρί, η
οποία αντιμετωπίζει και τη δική της δυστυχία.
Δράμα, 1966 
Είσοδος δωρεάν.

Τετάρτη 8 Mαρτίου 2023 – 20:00, σινεμά του Πολιτιστικού Εργαστηρίου (Αγχιάλου 1, Άγιοι
Ομολογητές, 1080 Λευκωσία )
"Αντίο ηλίθιοι" του Albert Dupontel - Εισαγωγή από τη Δρ Όλγα Κουρέλου, ειδική στον
κινηματογράφο
Όταν η Σούζη Τραπέ μαθαίνει στα 43 της πως είναι σοβαρά άρρωστη, αποφασίζει να πάει να
βρει το παιδί που, όταν ήταν 15 χρονών ,αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει . Η έρευνά της στις
κρατικές υπηρεσίες φέρνει στο δρόμο της τον JB, έναν πενηντάρη με τελείως «καμένο»
εγκέφαλο, και τον κύριο Μπλεν , τυφλό αρχειοφύλακα γεμάτο από έναν εντυπωσιακό
ενθουσιασμό. Οι τρεις μαζί ρίχνονται σε μια θεαματική αλλά και απίθανη αναζήτηση. 
Δραματική Κωμωδία, 2020.
Είσοδος δωρεάν. 

Προβολή γαλλόφωνων ταινιών στο πλαίσιο του "σινεμά της Τετάρτης"



Πρόγραμμα Γαλλοφωνίας 2023 
Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών

MΤετάρτη 22 Mαρτίου 2023 – 20:00, σινεμά του Πολιτιστικού Εργαστηρίου (Αγχιάλου 1,
Άγιοι Ομολογητές, 1080 Λευκωσία )
"Οδολοφόνοςμένειστο 21 " του Henri-Georges Clouzot - Εισαγωγή από τον κ. Δώρο Δημητρίου,
ειδικό στον κινηματογράφο
Ένας αλήτης που μόλις κέρδισε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό σε μια λοταρία βρίσκεται
νεκρός, το πέμπτο θύμα ενός μυστηριώδους δολοφόνου που υπογράφει τα εγκλήματά του με
μια κάρτα κλήσης στο όνομα του κ. Durand. Ο επιθεωρητής Wens τίθεται στα ίχνη αυτού του
κατά συρροή δολοφόνου και του δίνονται δύο ημέρες για να τον σταματήσει στο φονικό
του γλέντι. Η έρευνά του τον οδηγεί στη Μονμάρτη, σε μια πανσιόν, όπου γίνεται δεκτός ως
ενοικιαστής με την ταυτότητα ενός πάστορα, προκειμένου να ξεσκεπάσει αυτόν τον
αινιγματικό κατά συρροή δολοφόνο.
Αστυνομικό, 1942
Είσοδος δωρεάν. 

Τετάρτη 29 Mαρτίου 2023 – 20:00, σινεμά του Πολιτιστικού Εργαστηρίου (Αγχιάλου 1,
Άγιοι Ομολογητές, 1080 Λευκωσία )
"Η Αταλάντη" του Jean Vigo - Εισαγωγή από τον κ. Λογγίνο Παναγή, σκηνοθέτη
 και από τον σύζυγό της που αφιερώνει τις μέρες του στη δουλειά του, το σκάει από το σπίτι
της κατά τη διάρκεια μιας στάσης στο Παρίσι. Ο σύζυγός της, ο Ζαν, απελπισμένος και
θυμωμένος, την εγκαταλείπει για να πάει στη Χάβρη, αλλά παραμένει παθιασμένος με την
ανάμνηση της γυναίκας του. Από την πλευρά της, η Ζουλιέτ συναντά την απογοήτευση και
καταλήγει να ανακαλύψει εκ νέου τα θέλγητρα της ζωής της στο νερό.
Δραματικήκωμωδία, ρομάντζο 1934
Είσοδος δωρεάν. 


