Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
σας εύχεται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

L’institut français de Thessalonique
vous présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année
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ÉDITORIAL

Στις αρχές του νέου έτους, σας προσκαλούμε En ce début d’année, vous êtes cordialement
σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις από αυτές που invités à deux grands rendez-vous qui
περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό figurent dans ce programme :
δελτίο:
Le 19 janvier, nous aurons l’honneur
Στις 19 Ιανουαρίου, θα έχουμε την τιμή να d’accueillir l’écrivain Gilbert Sinoué, qui
υποδεχτούμε τον συγγραφέα Ζιλμπέρ Σινουέ, présentera au public son roman L’envoyé de
ο οποίος θα παρουσιάσει το μυθιστόρημά Dieu. Cet écrivain et scénariste francophone
του Ο Προφήτης του Θεού. Ο γαλλόφωνος d’origine égyptienne est connu pour ses
συγγραφέας και σεναριογράφος, αιγυπτιακής talents de conteur. Passionné d’histoire et de
καταγωγής, είναι γνωστός για το αφηγηματικό religion, Gilbert Sinoué est l’auteur de plus
του ταλέντο. Παθιασμένος για την Ιστορία και τη de trente ouvrages, dont La Pourpre et
Θρησκεία, έχει γράψει περισσότερα από l’Olivier ou Des jours et des nuits.
τριάντα έργα, μεταξύ των οποίων Η Πορφύρα
και η Ελιά και Μέρες και νύχτες της ζωής μου.
Le 1er février, nous inaugurons un nouveau
cycle
de
rencontres
intitulé
Την 1η Φεβρουαρίου, θα εγκαινιάσουμε ένα « conversations franco-helléniques de
νέο
κύκλο
συναντήσεων
με
τίτλο Thessalonique »dont l’objectif sera de
«ελληνογαλλικές
συζητήσεις
της présenter, sur un sujet d’actualité, le regard
Θεσσαλονίκης»,
στις
οποίες
δύο croisé de deux personnalités, l’une française
προσωπικότητες, ένας Γάλλος και ένας et l’autre grecque, qui dialogueront ensuite
Έλληνας, θα παρουσιάζουν ένα θέμα της avec l’auditoire. « Le Brexit est-il une
επικαιρότητας και θα συζητούν με το κοινό. Στο chance pour l’Union européenne ? » sera
ερώτημα της πρώτης συνάντησης « Το Brexit: la question posée à l’occasion de ce premier
είναι ευκαιρία για την ΕΕ; » θα κληθούν να rendez-vous et à laquelle Madame Nicole
απαντήσουν η κα Nicole Fontaine, πρώην Fontaine, ancienne ministre, ancienne
υπουργός, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού présidente du Parlement européen et le
Κοινοβουλίου
και
ο
καθηγητής
του professeur
Ilias
Kouskouvelis,
de
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας,
Ηλίας l’Université de Macédoine tenteront de
Κουσκουβέλης.
répondre.
Επειδή
παρατηρείται
αύξηση
των
ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση
μαθημάτων γαλλικής γλώσσας στο Γαλλικό
Ινστιτούτο, για την κάλυψη των αναγκών σας,
σύντομα θα εγκαινιάσουμε νέα θεματικά
μαθήματα και μαθήματα «α λα καρτ» για
επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι νέοι κύκλοι
μαθημάτων μας θα παρουσιαστούν στο ειδικό

Vous êtes toujours plus nombreux à suivre
des cours de français à l’Institut. Pour
répondre à la demande, nous ouvrirons
prochainement
de
nouveaux
cours
thématiques et « à la carte » destinés aux
professionnels
et
aux
entreprises.
L’ensemble de notre offre vous sera
présenté dans une lettre d’information
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ενημερωτικό δελτίο με τον τίτλο "Εκπαίδευση", « spéciale Éducation », à paraître mi-janvier.
περί τα μέσα Ιανουαρίου.
Η ομάδα του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Toute l’équipe de l’Institut français et de
Γαλλικού
Σχολείου
Θεσσαλονίκης
σάς l’école française de Thessalonique vous
απευθύνει τις καλύτερες ευχές της για το 2017!
adresse ses meilleurs vœux pour l’année
2017 !
Philippe Ray,
Consul général de France
Philippe Ray,
Directeur
de
l’Institut
français
de
Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας Διευθυντής
Thessalonique
του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Institut français de Thessalonique
www.ift.gr
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Κινηματογραφική λέσχη
2016 - 2017

Ciné-club
2016 - 2017

12 Ιανουαρίου 2017, 19.00
Η κινηματογραφική λέσχη του Γαλλικού
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε, με μεγάλη
επιτυχία, τον Οκτώβριο 2016. Την Πέμπτη 12
Ιανουαρίου, συνεχίζουμε με την προβολή της
ταινίας Comme un lion του
Samuel
COLLARDEY (2013).
Ο δεκαπεντάχρονος Mitri ζει σε ένα χωριό στη
Σενεγάλη. Όπως όλοι οι συνομήλικοί του, παίζει
ποδόσφαιρο και ονειρεύεται την Μπάρτσα και
την
Τσέλσι.
Όταν
ένας
ατζέντης
ποδοσφαιριστών τον ανακαλύπτει, ο Mitri
νιώθει τυχερός. Αλλά για να προπονηθεί στις
μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες πρέπει να
πληρώσει. Η οικογένεια του συνδράμει
οικονομικά και χρεώνεται για να τον βοηθήσει.
Είσοδος ελεύθερη /Με ελληνικούς υπότιτλους
Eγγραφή : www.ift.gr

12 janvier 2017, 19h00
Le ciné-club qui a repris ses activités en
octobre 2016 rencontre un grand succès.
Nous présentons le 12 janvier le film Comme
un lion, de Samuel COLLARDEY (2013).
Mitri a 15 ans et vit dans un village au
Sénégal. Comme tous les jeunes de son
âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de
Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le
repère, Mitri croit en sa chance. Mais pour
partir à l’assaut des grands clubs européens,
il faut payer. La famille se cotise et s’endette
pour l’aider.
Entrée libre /Film en VO, sous-titré en grec
Ιnscriptions sur : www.ift.gr

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ

Institut français de Thessalonique
Salle Allatini-Dassault
www.ift.gr
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Καφέ της επιστήμης

Café scientifique

16 Ιανουαρίου, 18.30

16 janvier, 18h30

«Η ανθρωπογενής κλιματική μεταβολή από την « Le changement climatique anthropique : de
παγκόσμια κλίμακα στην τοπική κλίμακα της
l’échelle globale à l’échelle régionale de la
Ελλάδας».
Grèce » (en grec).
Intervenant : Prodromos ZANIS, Professeur
Εισηγητής:
Πρόδρομος
Ζάνης,
associé, Domaine de Météorologie et de
Αναπληρωτής
καθηγητής,
Τομέα
Climatologie, univ. Aristote de Thessalonique.
Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας Α.Π.Θ.
Είσοδος ελεύθερη.

Entrée libre.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Καφετέρια Γαλλικού Ινστιτούτου

Institut français de Thessalonique
Cafétéria de l’Institut français
www.ift.gr
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Ο συγγραφέας Ζιλμπέρ Σινουέ στη
Θεσσαλονίκη

L’écrivain Gilbert Sinoué à
Thessalonique

19 Ιανουαρίου, 19.00

19 janvier, 19h00

Ο συγγραφέας Ζιλμπέρ Σινουέ θα παρευρεθεί L’écrivain Gilbert Sinoué sera notre invité à
στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το Thessalonique pour présenter son roman
μυθιστόρημα Ο προφήτης του Θεού και να L’envoyé de Dieu et débattre avec le public.
συνομιλήσει με το κοινό.
La rencontre sera animée par Mme Titika
Συντονίζει η κα Τιτίκα Δημητρούλια, κριτικός
Dimitroulia,
critique
littéraire,
professeur
λογοτεχνίας, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Α.Π.Θ. assistant
de
l’Université
Aristote
de
Thessalonique.
Ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

Traduction simultanée en grec.

PUBLIC, Κέντρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

PUBLIC, Centre-ville, Thessalonique

www.public.gr
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Première Conférence/ Débat du nouveau
Πρώτη Διάλεξη/Συζήτηση του νέου Cycle « Conversations franco-helléniques
Κύκλου
de Thessalonique »
«Ελληνογαλλικές συζητήσεις της
Θεσσαλονίκης»
« Brexit: είναι ευκαιρία για την ΕΕ; » « Le Brexit est-il une chance pour l'Union
Européenne ? »

1η Φεβρουαρίου 2017, 18.30

1er février 2017, 18h30

Ομιλητές
Κα Nicole Fontaine, πρώην πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κ.
Ηλίας
Κουσκουβέλης,
Καθηγητής
Κοσμήτορας
της
Σχολής
Κοινωνικών,
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, του Παν.
Μακεδονίας
Συντονιστής: Φίλιος Στάγκος, Γενικός Διευθυντής
ΔΕΠΘΕ.
Στις 23 Ιουνίου 2016, στο δημοψήφισμα που
διοργανώθηκε από τον David Cameron με το
ερώτημα αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει ή
όχι στην ΕΕ, το 51, 9% των Βρετανών επέλεξε την
έξοδο. Η διορισμένη, τον Ιούλιο του 2016, νέα
πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, ανακοίνωσε ότι θα
ενεργοποιήσει μέχρι τον Μάρτιο του 2017, το
άρθρο 50 που θα σηματοδοτήσει την έναρξη των
8

Ιntervenants
Mme
Nicole
Fontaine,
ancienne
présidente du Parlement Européen
M. Ilias Kouskouvelis, Doyen de la
Faculté des sciences humaines et arts, de
l’Université de Macédoine
Modérateur : Filios Stangos, directeur
général de TV100
Le 23 juin 2016, lors d'un référendum
organisé par David Cameron sur
l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union
européenne, 51,9 % des Britanniques ont
choisi de quitter l’UE. Nommée en juillet
2016, la nouvelle Première ministre,
Theresa May, a annoncé que le
Royaume-Uni activerait l'article 50 "d'ici à
la fin mars 2017", qui marquera le point de

διαπραγματεύσεων της εξόδου της χώρας από την
ΕΕ. Πολλές νομικές αναλύσεις και κερδοσκοπικές
εικασίες, περιβάλλουν τους όρους αυτής της
αποχώρησης.
Το « Brexit » θα αποτελέσει ευεργετικό "σοκ" και
νέο ξεκίνημα για την ΕΕ ή αντιθέτως θα
αποκαλυφθούν οι αδυναμίες της και θα καταστεί
μοιραίο γεγονός στην πορεία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης;
Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διεθνών
Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας,
το Τελλόγλειο
Ίδρυμα
Τεχνών
Α.Π.Θ.
και το Ινστιτούτο
Δημοκρατίας "Κωνσταντίνος Καραμανλής".

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

départ des négociations conduisant à la
sortie du pays de l’UE. De nombreuses
analyses juridiques et spéculations
entourent les conditions de ce départ.
Le « Brexit » sera-t-il un choc salutaire
pour l’Union européenne et l’annonce d’un
nouveau départ, ou au contraire un
révélateur des faiblesses de l’Europe et
un événement fatal au projet d’intégration
européenne ?
Cette conférence est organisée en
collaboration avec le Laboratoire des
Relations
internationales
et
de
l'intégration européenne de l'Université
de Macédoine, la Fondation Teloglion
et l'Institut Constantin Karamanlis pour
la Démocratie ( ICCD ).

Fondation Tellogleio
http://www.teloglion.gr/
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Νέο τμήμα συζήτησης
για θέματα επικαιρότητας

Nouveau cycle
de cours de conversation

18 Ιανουαρίου-8 Μαρτίου 2017
Απευθύνεται
σε
όσους
επιθυμούν
να
τελειοποιήσουν την ικανότητα έκφρασης στον
προφορικό λόγο. Όσοι μετέχουν σε αυτά τα
τμήματα μαθαίνουν να γνωρίζουν καλύτερα και να
καταλαβαίνουν τη Γαλλία και το γαλλόφωνο κόσμο
μέσα από κείμενα που άπτονται της επικαιρότητας.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προφορά και την
καλή άρθρωση.
Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Πρόγραμμα μαθημάτων:
Τετάρτη, από 17.00 έως 19.00
Διάρκεια : 8 εβδομάδες
Σύνολο: 16 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα: 155 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
την υπηρεσία σπουδών:
2310.821231 / 111.

18 janvier-8 mars 2017
Ce cours s'adresse à toute personne souhaitant
perfectionner sa capacité à s'exprimer à l'oral.
Les participants apprendront à mieux connaître et
à comprendre la France et le monde francophone
à travers des documents actuels.
Une attention toute particulière sera portée à la
prononciation et à la correction de la langue.
Pré-requis
Niveau B2 du Cadre Européen Commun de
Référence
pour
les
Langues
Programme des cours :
Mercredi de 17h00 à 19h00
Durée : 8 semaines
Total : 16 heures de cours
Tarif : 155 euros
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
contacter le service des cours : 2310.821231 /
111.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

THESSALONIQUE
www.ift.gr
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Εργαστήριο Κόμιξ για παιδιά και
εφήβους 8 εώς 15 ετών

Ιανουάριος / janvier 2017

Atelier de bande dessinée pour enfants
et adolescents de 8 à 15 ans

23 Ιανουαρίου-20 Φεβρουαρίου 2017
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα μάθουμε
να
δημιουργούμε
χαρακτήρες,
να
αναπτύσσουμε σενάριο και να σχεδιάζουμε
μικρές ιστορίες κόμιξ, με εύκολο και
διασκεδαστικό τρόπο!
Πρόγραμμα μαθημάτων:
Δευτέρα και Τετάρτη, 17.00 έως 19.00
Σύνολο: 12 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα: 96 ευρώ

18 janvier-20 février 2017
Au sein de cet atelier, nous apprendrons à
faire une bande dessinée (BD). Les étapes à
suivre seront la création d’un personnage, le
développement d’une histoire et la finalisation
sous forme de bande dessinée. Une aide
sera aussi donnée à l’amélioration du dessin,
ainsi que pour tous les codages de la bande
dessinée (bulle, expression, onomatopée,
etc.)
Programme des cours :
Lundi et Mercredi de 17h00 à 19h00
Total : 12 heures de cours
Tarif : 96 euros

Για
περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών:
2310.821231 / 111.

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le service des cours :
2310.821231 / 111.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

THESSALONIQUE
www.ift.gr
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Νέος κύκλος μαθημάτων
ιατρικής ορολογίας

Nouveau cycle de cours
de terminologie médicale

26 Ιανουαρίου - 16 Μαρτίου 2017

26 janvier - 16 mars 2017

Προετοιμασία για τη συνέχιση των σπουδών
ιατρικής σε μια γαλλόφωνη χώρα.
Χρήση της γαλλικής γλώσσας στις τρέχουσες
καταστάσεις μιας επαγγελματικής δραστηριότητας
στο χώρο της ιατρικής.
Σε ποιους απευθύνεται;
Σε σπουδαστές και επαγγελματίες του ιατρικού και
παραϊατρικού τομέα.
Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς για τις Γλώσσες
Πρόγραμμα μαθημάτων :
Πέμπτη : 17.00-19.00
Διάρκεια : 8 εβδομάδες
Σύνολο : 16 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα : 175 ευρώ

Se préparer à la poursuite d'études médicales
dans un pays francophone.
Utiliser le français dans les situations courantes
d'une activité professionnelle en milieu médical
français.
Public
Etudiants et professionnels du secteur médical et
paramédical
Pré-requis
Niveau B1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues
Programme des cours :
Jeudi de 17h00 à 19h00
Durée : 8 semaines
Total : 16 heures de cours
Tarif : 175 euros

Για πληροφορίες επικοινωνήστε
υπηρεσία σπουδών:
2310.821231 / 111.

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le service des cours :
2310.821231 / 111.

με

την

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

THESSALONIQUE
www.ift.gr
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Σας προτείνουμε / On vous propose

Ιανουάριος / janvier 2017

Μηνιαίο ραντεβού
επιτραπέζιων παιχνιδιών
Français du Monde – Adfe
Θεσσαλονίκη

Rendez-vous mensuel
autour de jeux de table
et de société
par Français du Monde – Adfe
Thessalonique

12 Ιανουαρίου 2017

12 janvier 2017

Για ερασιτέχνες ηλικίας 7 - 77 ετών.
Συντονιστής: Olivier Caprini.
Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα από τις 18.00
έως τις 21.00.

Pour amateurs de 7 à 77 ans.
Animé par Olivier Caprini.
Chaque premier jeudi du mois de 18h à
21 h.

Στην καφετέρια του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης.

À la Cafétéria de l'Institut Français de
Thessalonique.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Καφετέρια Γαλλικού Ινστιτούτου

Institut français de Thessalonique
Cafétéria de l’Institut français
www.ift.gr
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ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λεωφόρος Στρατού 2Α
Τ.Θ. 18103
54640 Θεσσαλονίκη

INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE
Leoforos Stratou 2A
P.O. 18103
54640 Thessalonique

Τηλ. 2310 821 231
www.ift.gr

Tél. 2310 821 231
www.ift.gr
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