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Το επετειακό 20o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
επιλέγει φέτος τις 10 ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος με πυξίδα το διάσημο 

βιβλίο Ζωή, οδηγίες χρήσεως (πρωτότυπος τίτλος: La Vie mode d' emploi, μετάφραση: 

Αχιλλέας Κυριακίδης) του Ζορζ Περέκ. 

 

 

http://www2.filmfestival.gr/el/professionals/media-press/26400-20o-festival-

dokimanter-thessalonikis-enarksi-katatheseon 

 

 

La compétition internationale du 

20e Festival du film documentaire de Thessalonique a 

fait sa sélection avec comme fil conducteur le livre de Georges Perec "La vie mode 

d'emploi" (Prix Médicis 1978). 
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Διεθνές Συνέδριο  
«Περί θαμμένων γυναικείων γραπτών» στη μνήμη της 
Ασσιά Ντζεμπάρ 
ΚΕΔΕΑ & Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. 
 
Διεθνές συνέδριο με τίτλο "Περί θαμμένων γυναικείων γραπτών ", αφιερωμένο στη 

μνήμη της αλγερινής γαλλόφωνης συγγραφέως Assia Djebar, με τη συμμετοχή 

αναγνωρισμένων καθηγητών και ερευνητών από περισσότερες από χώρες του 

Μαγκρέμπ και της Ευρώπης. 

Tαυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά για την πρώτη ημέρα του συνεδρίου. 

08.03, 18:30-20:00: Προβολή της ταινίας «Στην ηλικία μου κρύβομαι ακόμη για να 

καπνίσω» , παραγωγή της Michèle Ray-Gavras 

Σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. 

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: http://assiadjebar2018.frl.auth.gr/ 

 

Colloque international  
« Des écrits des femmes enterrés », à la mémoire d’Assia 
Djebar   
KEDEA & Auditorium de l’université Aristote 
 
Colloque international « Des écrits des femmes enterrés », à la mémoire de l’écrivaine 

algérienne d’expression française Assia Djebar. Avec la participation des professeurs et 

chercheurs reconnus provenant de pays du 

Maghreb, de l’Europe et des Etats-Unis. 

08.03, 18h30-20h00 : projection du film « A 

mon âge je me cache encore pour fumer », 

production de Michèle Ray-Gavras. 

En collaboration avec l’Université Aristote de 

Thessalonique 

En savoir plus : 

http://assiadjebar2018.frl.auth.gr/ 

  

8-9 
ΜΑΡΤΙΟΥ 

MARS 
 

http://www.ift.gr/
http://assiadjebar2018.frl.auth.gr/
http://assiadjebar2018.frl.auth.gr/


------------ 
Institut français de Thessalonique, Leoforos Stratou 2A, 54640, Thessalonique, www.ift.gr 

 

 

 

 

Διάλεξη  

«Μακέτες μηχανών ανύψωσης στην αρχαιότητα»| 
18.30, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

 
Συλλογιζόμενοι το βάρος των ογκόλιθων που χρησιμοποιούνταν στα αρχαία μνημεία, 

τίθενται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους μετακίνησής τους και τα μέσα 

μεταφοράς στην αρχαιότητα. Υπάρχουν πολλές απεικονίσεις που αναπαριστούν πολύ 

εξελιγμένα συστήματα, που ενεργοποιούνται από τη μυϊκή δύναμη των ανθρώπων και 

των ζώων. Παρουσιάζονται πολλές μακέτες ανυψωτικών μηχανημάτων που 

χρησιμοποιούνταν κατά την αρχαιότητα. Κάποιες από αυτές δημιουργήθηκαν με βάση 

διάφορες απεικονίσεις, άλλες με βάση στοιχεία που 

εντοπίστηκαν. Η αναπαράσταση αυτών των ανυψωτικών 

μηχανών έδωσε την ευκαιρία να απαντηθούν ερωτήσεις που 

αφορούν, για παράδειγμα, το πέρασμα των σχοινιών, τη θέση 

των τροχαλιών, τα υποστυλώματα, καθώς επίσης να 

αξιολογηθούν ο όγκος του ξύλου και το ανυψωμένο βάρος σε 

σχέση με τη δύναμη που ασκείται.  

Ομιλήτρια: η Μανουέλα Βυρτς–Κοζέλι. 

 

Conférence 

« Autour de quelques maquettes de machines de levage » 
18h30, Institut français de Τhessalonique 
 

Face aux poids des blocs mis en œuvre dans les monuments antiques, se posent 

immédiatement les questions de leurs déplacements et des moyens de transport 

employés dans l’Antiquité. De nombreuses représentations existent, qui indiquent des 

systèmes très sophistiqués, tous activités par la force musculaire (des hommes et des 

animaux). Nous présentons ici plusieurs maquettes de machines de levage en usage 

dans l’Antiquité, certaines restituées à partir des représentations, d’autres à partir des 

traces que nous avons identifiées. La construction en maquette de ces machines de 

levage a permis de répondre à certaines questions concernant, par ex. les passages 

des cordes, les positions des poulies, les contreventements, mais aussi d’évaluer les 

cubages de bois, les poids soulevés en fonction de la force déployée. 

Intervenante: Wurch-Kozelj Manuela 
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Η Comédie-Française στη μεγάλη οθόνη 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα του William Shakespeare 
Λιμάνι, Αίθουσα Σταύρος Τορνές 
 

Η Comédie-Française θα βρεθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο μέσω του κινηματογράφου για 

να προσφέρει το κλασικό της ρεπερτόριο. Το σπουδαίο κλασσικό έργο του Ουίλιαμ 

Σαίξπηρ Ρωμαίος και Ιουλιέτα προβάλλεται στην Αίθουσα Σταύρος Τορνές στις 17 

Μαρτίου 2018, στις 20:00, σε σκηνοθεσία και σκηνογραφία του Éric Ruf. 

Ο Éric Ruf, που έχει αναλάβει και την σκηνογραφία του έργου, αναθέτει την επιμέλεια 

των κουστουμιών στον Christian Lacroix, σταθερό συνεργάτη της Comédie-Française. 

Έργο στα γαλλικά, υποτιτλισμένο στα ελληνικά. 

Διάρκεια:165’ 

 

La Comédie-Française à 

l’écran  

Roméo et Juliette de William 

Shakespeare 
Sur le port, Salle Stavros Tornes 
 

La Comédie-Française prend ses quartiers 

à l’Institut français par l’intermédiaire du 

cinéma pour offrir son répertoire classique. 

Roméo et Juliette sera projeté à la salle de 

Stavros Tornes le 17 mars 2018 à 20hO0.  

Le grand classique de William Shakespeare 

sera présenté dans la mise en scène et la 

scénographie d’Éric Ruf. 

Spectacle en français, sous-titré en grec. 

Durée : 165   
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Συναυλία  
Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας,  
19:30 - Αίθουσα: Θ. Αγγελόπουλος 
 
Η γαλλόφωνη χορωδία Choralia συμμετέχει στη συνάντηση χορωδιών, που διοργανώνει 

το Ωδείο της Φλώρινας. 

Με τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. 

 

 

Concert 
Centre culturel de Florina,  
19h30 - Salle Th. Angelopoulos 
 

La chorale francophone cHoralia participe à une rencontre de chorales organisée par le 

Conservatoire de Florina. 

Avec le soutien de l’Institut français de Thessalonique. 
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GOUT DE FRANCE - GOOD FRANCE 

Το μεγαλύτερο στον κόσμο γαλλικό δείπνο ξανάρχεται στην Ελλάδα και σε όλον 

τον κόσμο στις 21 Μαρτίου 2018. Αυτό το διεθνές γεγονός, του οποίου η πρώτη 

διοργάνωση έγινε το 2015, αποτελεί συνέχεια της ένταξης του "γαλλικού 

γραστρονομικού γεύματος" στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της UNESCO για την 

«Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας». 

Σκοπός είναι ο εορτασμός της γαλλικής κουζίνας, των παραδόσεων και των 

αξιών της την ίδια ημερομηνία γύρω από μια μεγάλη γαστρονομική βραδιά σε όλον τον 

κόσμο . 2 100 εστιατόρια, εκ των οποίων 60 στην Ελλάδα ! , 5 ήπειροι, και 150 χώρες 

συμμετείχαν στην διοργάνωση του 2017. 

Στις 21 Μαρτίου 2018, πολλές χιλιάδες Σεφ θα προτείνουν ένα γαλλικό μενού. Μια 

μοναδική ευκαιρία στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε και να απολαύσετε την Γαλλία. 

 
 

Le plus grand dîner français du monde revient, en Grèce et dans le monde entier, 

le 21 mars 2018. Cet événement international, dont la première édition a eu lieu en 

2015, fait suite à l’inscription du « repas gastronomique des Français » sur la liste du 

patrimoine immatériel de l’UNESCO. 

L’objectif est de fêter la cuisine française, ses traditions et ses valeurs à la même 

date dans une grande soirée gastronomique à travers le monde. 2 100 

restaurants, dont 65 en Grèce !, 5 continents, et 150 pays ont participé à cette 

opération en 2017. 

Le 21 mars 2018, plusieurs milliers de chefs proposeront un menu français. Une 

occasion unique de savourer et faire savourer la France, à laquelle vous pouvez vous 

associer. 
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Διαγωνισμός για το καλύτερο ελληνικό μακαρόν 
 

Διαγωνισμός ζαχαροπλαστικής για το καλύτερο ελληνικό μακαρόν,ανοικτό σε όλους 

τους ζαχαροπλάστες της χώρας, που διοργανώνεται από την γαλλική πρεσβεία, τον Σεφ 

της πρεσβείας, με τη συμβολή ελλήνων γνωστών σεφ, στο πλαίσιο του εγχειρήματος 

"Goût de France – Good France 2018" . 

Ο τελικός θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 στην πρεσβεία της Γαλλίας στην 

Αθήνα μετά από δύο προεπιλογές στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. 

 

Concours du meilleur macaron grec  

 
Dans le cadre de l’opération "Goût de – 

Good France 2018" le premier concours du 

meilleur macaron grec, ouvert à tous les 

pâtissiers du pays, est organisé par 

l’ambassade de France en Grèce le chef de 

cuisine de l’Ambassade et avec le concours 

de plusieurs chefs grecs renommés.  

La finale est prévue le lundi 19 mars 2018 

à l’Ambassade de France à Athènes après 

deux sélections régionales à Athènes et 

Thessalonique. 
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Αγορά γαλλικών προϊόντων 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
 

Η γαστρονομία και η συνήθεια οικογενειακών και φιλικών γευμάτων αποτελούν δύο από 

τα πολλά κοινά σημεία που ενώνουν  Έλληνες και Γάλλους. 

Στις 23 και 24 Μαρτίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (αίθουσα Αλλατίνη-

Ντασώ), επιθυμούμε να επαναλάβουμε την επιτυχή περσινή ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με σκοπό να γνωστοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την γαλλική 

γαστρονομία. Όπως τον Μάρτιο του 2017, παραγωγοί και εισαγωγείς θα παρουσιάσουν 

γαλλικά τοπικά προϊόντα (τρόφιμα, κρασιά) που θα τα προσφέρουν για γευσιγνωσία στο 

ευρύ κοινό. 

Για την δεύτερη αυτή έκδοση θα υπάρξει μια καινοτομία: παραγωγοί και εισαγωγείς θα 

μπορούν να πωλούν τα προϊόντα που θα παρουσιάζουν. 

Η αγορά θα είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό για δύο ημέρες : το απόγευμα της Παρασκευής 

23 και το πρωί του Σαββάτου 24 Μαρτίου. Μέρος του προγράμματος θα αφορά 

αποκλειστικά τους επαγγελματίες της εστίασης, του ξενοδοχειακού κλάδου και του 

εμπορίου τροφίμων από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. 

Οι ακριβείς ώρες προσέλευσης θα καθοριστούν αργότερα. 

Η γαλλική αυτή αγορά διοργανώνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Goût de / Good 

France" που διεξάγεται σε όλο τον κόσμο από το Γαλλικό Υπουργείο Ευρώπης και 

Εξωτερικών υποθέσεων. 

Εντάσσεται επίσης στις εκδηλώσεις του "FOOD FESTIVAL" του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
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Marché français de Thessalonique  
Institut français de Thessalonique 
 

La gastronomie et le goût pour la convivialité des repas partagés, en famille ou entre 

amis, figurent parmi les nombreux centres d’intérêt qui sont communs aux Grecs et aux 

Français. 

Nous souhaitons renouveler l’expérience réussie de mieux faire connaître la 

gastronomie française à tous ceux qui le souhaitent en organisant un MARCHE 

GASTRONOMIQUE FRANÇAIS, qui se tiendra les 23 et 24 mars à l’Institut français de 

Thessalonique (salle Allatini). Comme en mars 2017, des producteurs et importateurs 

présenteront des produits français du terroir (alimentation, vins) et les proposeront à la 

dégustation au grand public. 

Une nouveauté pour cette deuxième édition : les producteurs et importateurs mettront 

en vente les produits présentés.  

Le marché sera ouvert à tous pendant deux jours, le vendredi 23 après-midi soirée et le 

samedi 24 mars en matinée. Une séquence sera réservée aux professionnels de la 

restauration, de l’hôtellerie et du commerce alimentaire de Thessalonique et de Grèce 

du nord. 

Les horaires seront précisés ultérieurement. 

Ce marché français est organisé dans le cadre de l’opération « Goût de / Good France » 

menée par le Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères dans le monde 

entier. Il s’inscrit également dans le cadre de l’opération « FOOD FESTIVAL » de la 

municipalité de Thessalonique. 
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Mεταφράζοντας τη γαλλόφωνη λογοτεχνία  
στα ελληνικά 
18.00, Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ 
 
Οι εκδόσεις Θίνες σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο σας καλούν σε μία 

γαλλόφωνη λογοτεχνική βραδιά! Οι μεταφράστριες του μυθιστορήματος Το Αίνιγμα του 

Γυρισμού του συγγραφέα Ντανύ Λαφερριέρ θα συζητήσουν με τον Πέτρο Μαρτινίδη, 

ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. και συγγραφέα για τη λογοτεχνική 

μετάφραση, τη γαλλοφωνία, την ταυτότητα, την εξορία.  

 

Traduire la littérature francophone en grec 
18h00, Salle Allatini-Dassault 
 

Les éditions Thines et l’Institut français de Thessalonique vous invitent à une soirée 

littéraire francophone ! Les traductrices du roman L’énigme du retour de Dany Laferrière 

et l’auteur Petros Martinidis discuteront sur la littérature, la francophonie, l'identité, l'exil.  
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Γαλλόφωνο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
 

Το ανοιξιάτικο κινηματογραφικό ραντεβού σας επιστρέφει τον Μάρτιο για δύο εβδομάδες 

προβολών και εκδηλώσεων γύρω από το σινεμά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Ελάτε να ανακαλύψετε τις πιο πρόσφατες παραγωγές του γαλλόφωνου σινεμά και να 

συζητήσετε με τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς τους! 

Το φεστιβάλ προτείνει φέτος μια επιλογή από πρόσφατες και ανέκδοτες στην Ελλάδα 

ταινίες, ταινίες κλασικές σε μια glamour θεματική ενότητα, λευκή κάρτα σε ένα φεστιβάλ, 

καθώς και master classστο πλαίσιο των ταινιών που προβάλλονται. 

 
 

Festival du Film francophone 
 

Votre rendez-vous cinématographique du printemps revient en mars pour 15 jours de 

festivités autour du film à Athènes et à Thessalonique. 

Venez découvrir les dernières productions du 

monde francophone et en discuter avec leurs 

artistes et créateurs ! 

Le festival propose cette année une sélection de 

films récents et inédits en Grèce, des classiques 

autour d’une section thématique glamour, une 

carte blanche à un festival mais aussi des 

masterclass en lien avec les films projetés. 
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Ταινία  
12.00 
Η Πρεσβεία του Καναδά θα προβάλλει την ταινία “Un film avec toi” η οποία είναι 

αφιερωμένη στην Michaëlle Jean που διετέλεσε Gouverneure générale du Canada από 

το 2005 έως το 2010 ενώ σήμερα είναι  Secrétaire générale της Organisation 

internationale de la Francophonie. Έχει επίσης ιδρύσει τη Fondation Michaëlle Jean που 

μεταξύ άλλων προωθεί τα δικαιώματα και την ενεργή συμμετοχή των γυναικών αλλά και 

την συμμετοχή των νέων στα κοινά. 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες βιογραφικό της εδώ: http://www.fmjf.ca/fr/a-propos-de-

nous/mission/notre-equipe/our-founders/. 

Πληροφορίες για την ταινία εδώ https://www.onf.ca/film/film_avec_toi/ 

Το τρέιλερ της ταινίας εδώ: https://vimeo.com/158678405 

Η ταινία θα προβληθεί την Πέμπτη, 8 Μαρτίου στις 12.00 με ελεύθερη είσοδο στον 

κινηματογράφο Σταύρος Τορνές στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης. Η ταινία θα προβληθεί στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου) αλλά και με αφορμή τον εορτασμό της 

Γαλλοφωνίας. Η Σύμβουλος της Πρεσβείας του Καναδά και η υπεύθυνη Πολιτικών και 

Δημοσίων Υποθέσεων της Πρεσβείας του Καναδά  κα Ζωή Δελήμπαση  θα βρίσκονται 

στη Θεσσαλονίκη για την προβολή. 

Λόγω του ιδιαίτερου αυτού αφιερώματος, θα θέλαμε να προσκαλέσουμε καθηγητές και 

μαθητές γυμνασίου-λυκείου στην προβολή.  

  

Film 
12h00 
L'ambassade du Canada projettera le film "Un film avec toi", dédié à Jean Michaëlle qui 

était gouverneure générale du Canada de 2005 à 2010 et est maintenant Secrétaire 

générale de l'Organisation internationale de la Francophonie. Elle a également fondé la 

Fondation Michaëlle Jean qui, entre autres, promeut les droits et la participation active 

des femmes ainsi que la participation des jeunes dans la société.  

Vous pouvez voir son résumé complet ici :http://www.fmjf.ca/fr/a-propos-de-

nous/mission/notre-equipe/our-founders/ 
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 À propos du film ici https://www.onf.ca/film/film_avec_toi/ 

La bande-annonce de film ici https://vimeo.com/158678405 

 

Le film sera projeté le jeudi 8 mars avec entrée gratuite au cinéma Stavros Tornes dans 

le programme officiel du Festival du documentaire de Thessalonique. Le film sera 

projeté dans le cadre de la journée mondiale de la femme (8 mars), mais aussi à 

l'occasion de la célébration de la francophonie. La conseillère de l'ambassade du 

Canada et la responsable des Affaires culturelles et publiques assisteront au film.  

En raison de cet hommage spécial, nous aimerions inviter les élèves du secondaire et 

du secondaire à cette séance.  

  

http://www.ift.gr/
https://www.onf.ca/film/film_avec_toi/
https://vimeo.com/158678405
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5η Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά, 

«Conseil des Jeunes Citoyens»  

(Συμβούλιο Νέων Πολιτών) 
Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» 
 

To Kολλέγιο Δελασάλ διοργανώνει την πέμπτη μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου 

στα γαλλικά! «Conseil des Jeunes Citoyens», προσομοιώνει μια Ανοιχτή Συνεδρίαση 

Δημοτών και ζητάει από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου να πάρουν θέση σε θέματα 

κοινωνικής πολιτικής, να προτείνουν λύσεις και να τις υπερασπιστούν.  

 
 

5e Conseil des jeunes citoyens 
Collège « DE LA SALLE » 
 

Le Collège De La Salle de Thessalonique organise la cinquième édition du « Conseil 

des Jeunes Citoyens ». Cette opération qui favorise la pratique du dialogue 

démocratique est un concours de débat citoyen et de rhétorique en langue française qui 

place les élèves grecs et francophones en rôle de jeunes conseillers municipaux. Ces 

jeunes orateurs-conseillers, se réunissent en conseil pour échanger leur réflexion à 

propos de l’amélioration de la vie urbaine, exprimer leur position, présenter des projets 

qu’ils veulent faire développer dans leur propre ville !  
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Εργαστήριο  

για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου 

«Μακέτες μηχανών ανύψωσης στην αρχαιότητα» 

11.00-12.00 & 12.30-13.30, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
Συλλογιζόμενοι το βάρος των ογκόλιθων που χρησιμοποιούνταν στα αρχαία μνημεία, 

τίθενται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους μετακίνησής τους και τα μέσα 

μεταφοράς στην αρχαιότητα. Υπάρχουν πολλές απεικονίσεις που αναπαριστούν πολύ 

εξελιγμένα συστήματα, που ενεργοποιούνται από τη μυϊκή δύναμη των ανθρώπων και 

των ζώων. Παρουσιάζονται πολλές μακέτες ανυψωτικών μηχανημάτων που 

χρησιμοποιούνταν κατά την αρχαιότητα. Κάποιες από αυτές δημιουργήθηκαν με βάση 

διάφορες απεικονίσεις, άλλες με βάση στοιχεία που εντοπίστηκαν. Η αναπαράσταση 

αυτών των ανυψωτικών μηχανών έδωσε την ευκαιρία να απαντηθούν ερωτήσεις που 

αφορούν, για παράδειγμα, το πέρασμα των σχοινιών, τη θέση 

των τροχαλιών, τα υποστυλώματα, καθώς επίσης να 

αξιολογηθούν ο όγκος του ξύλου και το ανυψωμένο βάρος σε 

σχέση με τη δύναμη που ασκείται. Ομιλήτρια: η Μανουέλα 

Βυρτς–Κοζέλι. 

 

Atelier scolaire  

pour des élèves du primaire, collège et lycée 

« Autour de quelques maquettes de machines de levage » 

11h00-12h00 & 12h30-13h30, Institut français de Τhessalonique 
Face aux poids des blocs mis en œuvre dans les monuments antiques, se posent 

immédiatement les questions de leurs déplacements et des moyens de transport 

employés dans l’Antiquité. De nombreuses représentations existent, qui indiquent des 

systèmes très sophistiqués, tous activités par la force musculaire (des hommes et des 

animaux). Nous présentons ici plusieurs maquettes de machines de levage en usage 

dans l’Antiquité, certaines restituées à partir des représentations, d’autres à partir des 

traces que nous avons identifiées. La construction en maquette de ces machines de 

levage a permis de répondre à certaines questions concernant, par ex. les passages 

des cordes, les positions des poulies, les contreventements, mais aussi d’évaluer les 

cubages de bois, les poids soulevés en fonction de la force déployée. 

Intervenante: Wurch-Kozelj Manuela  
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Μαραθώνιος Ανάγνωσης 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 11:00 π.μ. 
 

Η Θεσσαλονίκη συμμετέχει στους Μαραθώνιους Ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία με τον 

«Πόλεμο των κουμπιών» του Λ. Περγκό.  

Οργάνωση, Μετάφραση: Βαρβάρα Χρυσάφη, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας  

 

Marathon de lecture 
Institut français de Thessalonique, 11h00 
 
Thessalonique participe au marathon de 

lecture avec l’ouvrage « La guerre des 

boutons » de Louis Pergaud. 

Organisation, Traduction : Varvara 

Chryssafi, Conseillère scolaire de 

langue française 
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Εργαστήρια για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου  
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

 09:30-11:00 & 11:30-13:00  

  
« Ο μικρός πρίγκιπας » 
Για μαθητές Δημοτικού ( 9-12 ετών)  

Αυτή τη χρονιά, ο Μικρός Πρίγκιπας του Σαιντ-Εξυπερύ θα έχει την τιμητική του. Σας 

προτείνουμε να ξανανακαλύψουμε μαζί αυτό το ποιητικό και φιλοσοφικό διήγημα, τους 

ήρωές του και τους τόπους του μέσα από μια σειρά δημιουργικών και ταυτόχρονα 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 

 

« Ανακαλύπτοντας τις γαλλόφωνες χώρες » 
Για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου (11-15 ετών)  

Ελάτε να γνωρίσουμε τις γαλλόφωνες χώρες! Τα γαλλικά δεν είναι μόνο η γλώσσα της 

Γαλλίας. Είναι επίσης η γλώσσα άλλων χωρών της Ευρώπης, της Β. Αμερικής, της 

Αφρικής ... Ξέρετε πόσοι μιλούν γαλλικά ανά τον κόσμο; Σε ποιες χώρες; Ελάτε να 

ανακαλύψουμε τη γαλλόφωνη χώρα της επιλογής σας, δημιουργώντας το παιχνίδι «Le 

jeu de 7 familles ». 

Γλωσσικές δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: οι ήπειροι, οι χώρες, οι εθνικότητες, οι 

γλώσσες, τα χρώματα.  

 

« Goût de France » 
Για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου ( 11-15 ετών)  

Ας γνωρίσουμε μερικές τοπικές σπεσιαλιτέ της γαλλικής γαστρονομίας! Μέσα από αυτό 

το ψυχαγωγικό εργαστήριο, θα έχουμε την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας 

για τη γαλλική κουζίνα, εξερευνώντας ταυτόχρονα τη γεωγραφία της. Στο πρόγραμμα, 

ένα γευστικό και γεωγραφικό ταξίδι μέσα από τη Γαλλία και τις περιοχές της.  

Γλωσσικές δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: λεξιλόγιο της διατροφής και της 

γεωγραφίας. 

Πληροφορίες-εγγραφές:  

Υπηρεσία εκπαιδευτικής συνεργασίας  

Τηλ: 2310 821 231 (εσωτ. 113) 

Email: education@ift.gr 
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Ateliers scolaires  
Institut français de Thessalonique 

09h30-11h00 & 11h30-13h00   
 

« Le petit prince » 
Pour les élèves du primaire (9-12 ans) 

 
Le « Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry sera à 

l’honneur durant toute l’année scolaire 2017-2018. Nous 

vous proposons de redécouvrir ce magnifique conte 

poétique et philosophique, ses personnages et ses lieux, et 

ce à travers un dossier d’activités manuelles qui se veut à 

la fois créatif et ludique. 

 

« A la découverte des pays francophones » 
Pour les élèves du primaire et du collège (11-15 ans) 

 

Venez découvrir les différents pays francophones ! La langue française, ce n’est pas 

seulement la France. C’est aussi d’autres pays d’Europe, l’Amérique du Nord, 

l’Afrique…Au fait, combien de locuteurs parlent français dans le monde ? Dans quels 

pays exactement ? Venez vite découvrir le pays francophone de votre choix, tout en 

créant un jeu des 7 familles ! 

Compétences linguistiques travaillées : les continents, les pays, les nationalités, les 

langues, les couleurs. 

 

« Goût de France » 
Pour les élèves du primaire et du collège (11-15 ans)  

 
Découvrez quelques spécialités de la gastronomie 

régionale française ! Cet atelier ludique est 

l’occasion de mettre à jour ses connaissances sur la 

cuisine française, tout en révisant sa géographie. Au 

programme : voyage culinaire et géographique à 

travers la France et ses régions. 

Compétences linguistiques visées : lexique de l’alimentation et de la géographie. 

Renseignements-inscriptions : 
Service de coopération éducative  
Tél : 2310 821 231 (poste 113) 
Email : education@ift.gr 

http://www.ift.gr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
mailto:education@ift.gr
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Θέατρο της «Ελληνογαλλικής Σχολής  Άγιος Ιωσήφ» 
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: «Γαλλοφωνία και Ουμανισμός» 

19.00 
 

Ομιλητές:  

Χρύσα Δραντάκη, Ιστορικός Τέχνης 

Μιχάλης Ζουμπουλάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Δημήτριος Καραμπερόπουλος, διδάκτωρ της Ιστορίας της Ιατρικής, παιδίατρος, 

Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Φερών Βελεστίνου, Ρήγα. 

Μαρία Κατσιρέλου, δημοσιογράφος   

Ζέττα Μακρή, δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Υγείας  

Δημήτριος Παντελοδήμος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Συντονίζει η Μαρία Τσακνάκη Γαβαλά, καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών, Πρόεδρος 

Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Βόλου 

 

Υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. 

Χαιρετισμός από τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του 

Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης κ. Philippe Ray. 

 

 

Théâtre de l’école franco-hellénique « Saint Joseph » 
Table ronde : « La Francophonie au service de l'Humanisme » 

 
Intervenants : 

Chryssa Drantaki, Historienne d’Art  
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Dimitrios Karaberopoulos, docteur en Histoire de la médecine, président de la société 

scientifique Feron Velestinou, Rigas 

Maria Katsirelou, journaliste 

Ζetta Makri, Avocat, ex Secrétaire d’Etat à la santé  

Dimitrios Pantelodimos, professeur de l’université d’Athènes 

Michalis Zouboulakis, professeur de l’université de Thessalie  

 

Modération : Maria Tsaknaki Gavala, professeure de langues étrangères, Présidente 

de l’Association franco-hellénique de Volos   

 

Sous l’égide de l’Institut français de Thessalonique. 

Allocution de M. Philippe Ray, Consul général de France à Thessalonique et Directeur 

de l’Institut français de Thessalonique. 
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Μαραθώνιος Ανάγνωσης 
Café 4 Εποχές, 6:00μ.μ. – 10:00μ.μ. 
 

Διαβάζουμε ποιήματα στα Γαλλικά ή Ελληνικά Γάλλων ποιητών (αποκλειστικά) ή 

Γαλλόφωνων. 

Συντονίζει η Άρτεμις Κουτσούκου, καθηγήτρια Γαλλικών, πρόεδρος του Συλλόγου 

Αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής. 

 

Marathon de Lecture pour la Francophonie 
Café les quatre saisons, 18h00-10h00 

 
Nous lirons de la poésie française ou francophone en français ou en grec. 

Modération : Artemis Koutsoukou, professeure de langue française, présidente de 

l’Association des Anciens Elèves de l’école gréco-française.  
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«Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ» 
19:00 
 

Mε αφορμή την ''Παγκόσμια  Ημέρα  Θεάτρου'' ο Ελληνογαλλικός  Σύνδεσμος  Βόλου 

σας προσκαλεί στο αφιέρωμα στον θεατρικό συγγραφέα Ανρύ ντε Μοντερλάν.  

Ομιλήτρια η Δρ Μαρία Φλετορίδου.   

Συμμετέχουν η ηθοποιός Μπέττυ Νικολέση και η συγγραφέας Μάγια Μποντζώρλου.  

 

Ecole franco-hellénique « Saint Joseph » 
19h00 

 
À l’occasion de la journée mondiale du théâtre l’Association franco-hellénique de Volos 

vous invite à l’hommage du dramaturge Henry de Montherlant. 

Intervenante : Docteure Maria Fletoridou. 

Participation de la comédienne Betty Nikolesi de 

l’écrivaine Magia Bontzorlou. 
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