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Το πρόγραμμα Οκτωβρίου του  Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει πολλές εκλεκτές 
εκδηλώσεις από τις οποίες επιλέγω και σας προτείνω 
τις ακόλουθες: 
● «Ιστορία και μνήμη»: Στις 23 Οκτωβρίου, στο 
πλαίσιο του κύκλου των Ελληνογαλλικών 
Συζητήσεων,  έχουμε την τιμή να διοργανώνουμε 
διάλεξη με τίτλο «Εκπαίδευση και μνήμη» με τη 
συμμετοχή της κας Hélène WAYSBORD, Επίτιμου 
Προέδρου του Maison d'Izieu και Αντιπρoέδρου της 
Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής. Αυτή η διάλεξη αποτελεί 
μέρος του σεμιναρίου που διοργανώνεται στη 
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα μεταξύ 21 και 28 
Οκτωβρίου από το Maison d’Izieu και ιχνηλατεί την 
ιστορία των μελών της εβραϊκής κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης, απογόνων των Εβραίων που 
εκδιώχτηκαν από την Ισπανία τον 15ο αιώνα. 
●Τέχνη και αθλητισμός: το Ινστιτούτο θα 
φιλοξενήσει, από τις 2 έως τις 7 Οκτωβρίου, το 
γνωστό φεστιβάλ 7PLY, το οποίο συνδυάζει τις 
πλαστικές τέχνες και τον αθλητισμό: εκθέσεις 
ζωγραφισμένων skateboards, επιδείξεις δεξιοτεχνίας, 
μαθήματα skate για αρχαρίους και εργαστήρια 
σύγχρονης τέχνης για νέους! 
● Γαστρονομία: με την Εβδομάδα των Γεύσεων, 
από τις 9 έως τις 15 Οκτωβρίου, σας προτείνουμε, 
μαζί με τους πολλούς συνεργάτες μας, εργαστήρια 
μαγειρικής για μικρούς και μεγάλους, 
γαστρονομικές εκδηλώσεις σε όλη την πόλη και 
ποικίλες συναντήσεις γευσιγνωσίας! 
Συμβουλευτείτε το πρόγραμμά μας και ενημερωθείτε 
από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του 
Γαλλικού Ινστιτούτου! 
●Ακαδημαϊκές ανταλλαγές: Θα υποδεχθούμε στις 
19 Οκτωβρίου τους Γάλλους και Έλληνες φοιτητές 
του προγράμματος Erasmus +: τους Γάλλους που 
μόλις έφτασαν και αρχίζουν το πρόγραμμα σε κάποιο 
πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και τους Έλληνες 
που ετοιμάζονται να μεταβούν στη Γαλλία, σε γαλλικό 
πανεπιστήμιο. Επίσης, στις 25 Οκτωβρίου θα 
φιλοξενήσουμε την Έκθεση γαλλικών 
πανεπιστημίων με τη συμμετοχή γνωστών γαλλικών 
Ιδρυμάτων. 
 
Philippe Ray 
Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη 
Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης 
   

Le programme d’octobre à l’Institut français de 
Thessalonique propose de nombreux rendez-
vous, marqués par l’éclectisme. Parmi eux, je 
vous suggère la  sélection suivante : 
●  « Histoire et mémoire » : Nous avons 
l’honneur d’accueillir le 23 octobre, dans le 
cadre de notre cycle de Conversations franco-
helléniques, une conférence intitulée 
« Education et mémoire » : avec notamment la 
participation de Mme Hélène WAYSBORD, 
présidente d’honneur de la Maison d’Izieu et 
vice-présidente de la Mission laïque française. 
Cette séquence est une partie du séminaire 
organisé à Thessalonique puis à Athènes du 21 
au 28 octobre par la Maison d’Izieu, retraçant 
l'histoire  des membres de la communauté 
juive de Thessalonique, descendants des 
Juifs expulsés d’Espagne au XVème siècle. 
 ● Art et sport : l’Institut accueille du 2 au 7 
octobre le célèbre Festival 7PLY qui allie les 
arts plastiques et le sport : exposition de 
skateboards peints, démonstrations sportives, 
cours d’initiation au skate et ateliers d’art 
contemporain pour le jeune public sont au 
programme. 
● Gastronomie : avec la Semaine du goût, du 
9 au 15 octobre, nous vous proposons grâce à 
la collaboration de nombreux partenaires, des 
ateliers de cuisine pour le public scolaire et le 
grand public, divers événements culinaires 
dans la ville et autres séances de dégustation! 
Consultez le programme sur notre site et 
renseignez-vous auprès du Service de 
Coopération Educative de l’Institut ! 
● Échanges universitaires : Nous recevrons le 
19 octobre les étudiants français et grecs  du 
programme Erasmus + : les Français qui 
viennent d'arriver dans une université de 
Thessalonique et les Grecs qui se préparent à 
partir en France dans une université française.  
Et nous accueillerons le 25 octobre le Salon 
des études en France avec la participation 
d’établissements français de renom.  
 
Philippe Ray 

  Consul général de France à Thessalonique 
Directeur de l’Institut français de Thessalonique 
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7ply FESTIVAL 

 

7ply FESTIVAL 

 

 

1-7 Οκτωβρίου 2017 1-7 Octobre 2017 

Το 7Ply project Festival – το όνομα του φεστιβάλ 
προέρχεται από την πιο διαδεδομένη μέθοδο 
κατασκευής σανίδων skate, γνωστή ως 7ply 
construction – γιορτάζει τα δώδεκά του χρόνια! 
Με επίκεντρο το skateboard πραγματεύεται την 
πολυδιάστατη σύγχρονη αστική κουλτούρα 
εικαστικά, αθλητικά και πολιτιστικά με σκοπό την 
διάδοση σύγχρονων μέσων έκφρασης.  
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, διοργανώνονται 
διαγωνισμοί και επιδείξεις skateboard και άλλων 
αστικών αθλημάτων, μαθήματα skate, ημερίδες 
και εργαστήρια σχετικά με τη σύγχρονη τέχνη, 
προβολές, συναυλίες και άλλα δρώμενα με 
επίκεντρο την street κουλτούρα και το νεανικό 
κοινό. 
Προσκεκλημένοι Γάλλοι καλλιτέχνες: 

- ● Kévin Métallier, φωτογράφος, ειδευμένος 
στον τομέα του «board sports» 

- ● Julien Deniau, φωτογράφος του skate  
 
Πρόγραμμα: 
Κυριακή 1η Διαγωνισμός Skateboard - 
Πανόραμα Skatepark : Κυριακή 1η Οκτωβρίου, 
12:00 – 23:00 
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου – Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης 
Εγκαίνια Έκθεσης: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, 
20:00 – 23:00 
Τρίτη 3 Οκτωβρίου – Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης 
Ωράριο λειτουργίας της Έκθεσης: 10:00 – 
15:00 / 17:30 – 21:00 
Εργαστήριο: Skateboard art και design με τον 

Le 7Ply project φεστιβάλ– qui doit son nom à la 
fameuse méthode de fabrication des planches 
de skate, plus connue en tant 
que 7ply construction – fête ses douze ans ! 
Avec comme axe principal le skateboard, il 
aborde la culture urbaine actuelle liée aux arts 
plastiques et au sport dans le but de faire 
connaitre ces nouveaux moyens d'expression. 
Dans le cadre du festival, le public aura 
l'occasion de participer à des concours, suivre 
des démonstrations de skateboard ainsi que 
d'autres sports urbains, des cours d'initiation 
au skate, des ateliers liés à l'art contemporain, 
des projections, des concerts et d'autres 
actions organisées pour le jeune public.   
Artistes français invités : 

- ● Kévin Métallier, photographe spécialisé dans 
le domaine des « board sports » 

- ●  Julien Deniau, photographe de skate, Artiste, 
Vidéaste  

Programme :  
Dimanche 1er octobre Concours Skateboard – 
Panorama Skate park : Dimanche 1er octobre, 
12h00 – 23h00 
Lundi 2 octobre – Institut Français de 
Thessalonique 
Vernissage de l’exposition : lundi 2 octobre, 
20h00 – 23h00 
Mardi 3 octobre – Institut Français de 
Thessalonique 
Horaires d’ouverture de l’exposition : 10h00 – 
15h00 / 17h30 – 21h00 
Workshop: Skateboard art et design avec Julien 



Julien Deniau / 12:00 – 13:30 
Νύχτα Τέχνης : Τρίτη 3 Οκτωβρίου 17:30 – 
23:00 
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου – Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης 
Ωράριο λειτουργίας της Έκθεσης: 10:00 – 
15:00 / 17:30 – 21:00 
Εργαστήριο: street photography workshop με 
τον Kévin Métallier / 12:00 – 13:30 
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου – Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης 
Ωράριο λειτουργίας της Έκθεσης : 10:00 – 
15:00 / 17:30 – 21:00 
Εργαστήριο: Street dance με τη σχολή The Pro 
Dancers Studio / 12:00 – 13:30 
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου – Γαλλικό 
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
Ωράριο λειτουργίας της Έκθεσης: 10:00 – 
15:00 / 17:30 – 21:00 
Εργαστήριο: Contemporary Electronic Music 
Production από τους Filter Effect / 12:00 – 13:30 
Σάββατο 7 Οκτωβρίου – Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης / Πάρκο της Γαλλίας / Stoa 
Music Bar 
Ωράριο λειτουργίας της Έκθεσης: 10:00 – 
15:00 
Δράση σε εξωτερικό χώρο στο Πάρκο της 
Γαλλίας: Σάββατο 7 Οκτωβρίου 17:30 – 22:00 
Party λήξης: Stoa Music Bar / Beats Pliz, Filter 
effect, Jafar / 22:30 

 
Περισσότερα:  
http://www.7plyproject.eu/ 
 

Deniau / 12h00 – 13h30 
Nuit de l’Art: mardi 3 octobre 17h30 – 23h00 
Mercredi 4 octobre – Institut Français de 
Thessalonique 
Horaires d’ouverture de l’exposition : 10h00 – 
15h00 / 17h30 – 21h00 
Workshop: street photography avec Kévin 
Métallier / 12h00 – 13h30 
Jeudi 5 octobre – Institut Français de 
Thessalonique 
Horaires d’ouverture de l’exposition : 10h00 – 
15h00 / 17h30 – 21h00 
Workshop: Street dance avec l’école The Pro 
Dancers Studio / 12h00 – 13h30 
Vendredi 6 octobre – Institut Français de 
Thessalonique 
Horaires d’ouverture de l’exposition : 10h00 – 
15h00 / 17h30 – 21h00 
Workshop : Contemporary Electronic Music 
Production avec Filter Effect / 12h00 – 13h30 
Samedi 7 octobre – Institut Français de 

Thessalonique / Parc de France / Stoa Music 
Bar 
Horaires d’ouverture de l’exposition : 10h00 – 
15h00 
Evénement au Parc de France : samedi 7 
octobre 17h30 – 22h00 
Party de clôture : Stoa Music Bar / Beats Pliz, 
Filter effect, Jafar / 22h30 
 
 
En savoir plus : 
http://www.7plyproject.eu/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Institut français de Thessalonique 

   

 

www.ift.gr 
 

http://www.7plyproject.eu/
http://www.7plyproject.eu/
http://www.ift.gr/


 

 
 

 
              

3-5 Οκτωβρίου 2017                                                                          Du 3 au 5 octobre 2017  

Η δράση της Νύχτας Τέχνης που οργανώθηκε το 
2016 είναι ένας εικαστικός περίπατος στην πόλη 
που περιλαµβάνεται στο παράλληλο πρόγραµµα 
του φεστιβάλ των ∆ηµητρίων. Σας προτείνουμε 
να συμμετάσχετε σ’ αυτόν τον εικαστικό περίπατο 
με επισκέψεις σε γκαλερί, µουσεία και 
πολιτιστικούς οργανισµούς της πόλης.  
Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα παραμείνει ανοιχτό στις 
3 Οκτωβρίου έως τις 23.00 για να επισκεφτείτε 
την έκθεση «7Ply project», η οποία είναι ανοιχτή 
στο κοινό από τις 2 έως τις 7 Οκτωβρίου στην 
αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ. 
 
 
Για το αναλυτικό πρόγραμμα και  
τις κρατήσεις δείτε εδώ:  
https://thessaloniki.gr/25934/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

La Nuit de l'Art, déjà organisée en 2016, est un 
parcours artistique dans la ville et fait partie du 
programme parallèle du Festival des Dimitria. 
Nous vous proposons de participer à cet itinéraire 
culturel qui comprend des visites guidées de 
galeries, musées et lieux culturels de la ville. 
L'Institut Français restera ouvert pour vous 
accueillir jusqu'à 23h00, le mardi 3 octobre et 
vous proposera une visite guidée de l'exposition 
"7Ply project", organisée du 2 au 7 octobre à la 
salle Allatini-Dassault. 
 

 
 

Pour le programme détaillé et les réservations 
cliquez ici :  
https://thessaloniki.gr/25934/ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Institut français de Thessalonique 
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Νύχτα Τέχνης 

 
La Nuit de l’Art  

https://thessaloniki.gr/25934/
https://thessaloniki.gr/25934/


 

 
 

 
       

4 &17 Οκτωβρίου 2017                                                                          4 &17octobre 2017  

Το CinéDoc προβάλλει βραβευμένα ελληνικά και 
ξένα ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδος, τον Κινηματογράφο Δαναός, 
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και 
τον Δήμο Βόλου. Οι προβολές, που διαρκούν 
από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο, συνοδεύονται 
από παράλληλες εκδηλώσεις με στόχο να 
ενθαρρύνουν τον διάλογο και να εμπνεύσουν 
συλλογικές δράσεις. 
Για το αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ:  
https://goo.gl/wsYMNB 
 
 
 

Cinédoc propose des documentaires grecs et 
étrangers primés, en partenariat avec l’Institut 
français, le cinéma Danaos, le festival de cinéma 
de Thessalonique et la mairie de Volos. Les 
séances qui durent du septembre au mai sont 
accompagnées d’actions parallèles afin 
d’encourager le dialogue et inspirer des actions 
collectives. 

 
Pour le programme détaillé cliquez ici :  
https://goo.gl/wsYMNB 
 
 

 
 

 
 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Institut français de Thessalonique 

 

www.ift.gr 
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CINEDOC 

https://goo.gl/wsYMNB
https://goo.gl/wsYMNB
http://www.ift.gr/
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Η Εβδομάδα των Γεύσεων 
 

La Semaine du Goût 
 

 

 

9-15 Οκτωβρίου 2017                                                                      Du 9 au 15 octobre 2017 

Φέτος, η «Εβδοµάδα των Γεύσεων» εορτάζει την 
28η επέτειό της. Καθιερώθηκε ως θεσµός στη 
Γαλλία και, εδώ και µερικά χρόνια, και στο 
εξωτερικό, περιλαµβάνοντας χιλιάδες 
πρωτοποριακές ιδέες και δράσεις γύρω από τη 
γευστική απόλαυση. Το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
σας ανακοινώσει ότι θα γιορτάσει φέτος την 
«Εβδοµάδα των Γεύσεων» στη Θεσσαλονίκη από 
τις 9 έως τις 15 Οκτωβρίου 2017 με 
εργαστήρια μαγειρικής, διαλέξεις και γαλλικό 
μενού σε μερικά εστιατόρια της πόλης! 
Αφεθείτε σε µια γευστική περιήγηση της Γαλλίας! 
 
Περισσότερα: www.ift.gr 
 

 Cette année, la Semaine du Goût fête son 28ème 
anniversaire. Elle est devenue le rendez-vous 
incontournable du goût en France et, depuis 
quelques années, à l'étranger. Elle regroupe des 
milliers d’initiatives autour du plaisir gustatif. 
L’Institut français de Thessalonique a le plaisir de 
célébrer la Semaine du Goût du 9 au 15 octobre 
2017 avec des ateliers de cuisine, des 
conférences et du menu français dans 
quelques restaurants de notre ville! 

 
 
Embarquez pour un tour de France culinaire ! 
 
En savoir plus : www.ift.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Institut français de Thessalonique 

     

   

www.ift.gr 
 
 
 

http://www.ift.gr/
http://www.ift.fr/
http://www.ift.gr/


 
 

 

 9 Οκτωβρίου 2017, 12:00-21:00                                             9 octobre 2017, 12h00-21h00 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης συμμετέχει 
στο Mobility Fair με παρουσίαση για τις 
σπουδές στη Γαλλία και σταντ όπου το κοινό θα 
μπορεί να ενημερωθεί για τα μαθήματα και τις 
εξετάσεις γαλλικής γλώσσας καθώς και τις 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στα γαλλικά 
πανεπιστήμια!  
Το Mobility Fair έχει ως στόχο την προώθηση 
της κινητικότητας των νέων με προγράμματα 
όπως το Erasmus+, για σπουδές και πρακτική 
άσκηση στο εξωτερικό, Υποτροφίες, summer 
schools, εθελοντισμό, ερευνητικά προγράμματα 
και άλλες σχετικές δράσεις. 
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη 
 
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στον 
ιστότοπό μας. 

L’IFT prend part à Mobility Fair et participe à 
l’information des étudiants sur la mobilité Grèce-
France en présentant les cours et les examens 
de français, les études en France ainsi que les 
procédures de candidature aux universités 
françaises. 
Mobility Fair a comme but de promouvoir la 
mobilité des jeunes à travers des programmes 
tels qu’Erasmus+, études, stage à l’étranger, 
bourses,  cours d’été, bénévolat, programmes 
de recherche, et d’autres actions. 
 

Entrée libre 

Des renseignements seront bientôt affichés sur 

notre site.  
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Διάλεξη με θέμα: 
 «Η Θεσσαλονίκη με τη ματιά των Γάλλων 

στρατιωτών-ζωγράφων του Μεγάλου 
Πολέμου (1914-1918)» 

 
Conférence sur le thème : 

 « Thessalonique sous le regard des 
soldats-peintres français de la Grande 

Guerre (1914-1918) » 
 

 

 

 

16 Οκτωβρίου 2017, 19:00                                                               16 octobre 2017, 19h00 

Η συγγραφέας Μαρία Καμπούρη θα μιλήσει για 
το πλούσιο έργο των Γάλλων στρατιωτών-
ζωγράφων της Στρατιάς της Ανατολής που, με 
την καλλιέργεια και την αγάπη τους για τη 
ζωγραφική, κατέθεσαν με τον δικό τους τρόπο 
ό,τι ωραίο και ευγενικό είχαν μέσα τους, για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης, σε μια εποχή βίας και 
ολέθρου.  
Οι εικόνες αυτές, σημαντικά τεκμήρια, 
ζωντανεύουν τη μορφή και τη ζωή της πόλης στα 
δύσκολα χρόνια του Α' Παγκοσμίου, "του 
πολέμου των χαρακωμάτων". 

 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη 

συνεργασία του Συλλόγου Nouvelle Amicale. 

 L'auteure nous présentera les nombreuses 
œuvres des soldats-peintres de l'Armée d'Orient 
qui, grâce à leur passion pour la peinture et leur 
culture, nous ont légué, d'une façon bien à eux, 
ce qu'ils avaient de plus beau et noble au sujet de 
la ville de Thessalonique, au cours d'une période 
de violence et de dévastation.  
Ces images, témoignages importants, redonnent 
vie à l'image de la ville pendant les années 
difficiles de la Première Guerre mondiale "de la 
guerre et des tranchées".  

 
 
Cette action est organisée en partenariat avec 
l'association Nouvelle Amicale. 

 

 
 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Institut français de Thessalonique 

 

www.ift.gr 
 

https://www.facebook.com/nouvelleamicale/
https://www.facebook.com/nouvelleamicale/
http://www.ift.gr/
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Ελληνογαλλική Βραδιά φοιτητών 
Εράσμους 

 
Soirée franco-hellénique d’étudiants 

Erasmus 
 

 

 

19 Οκτωβρίου 2017, 19:30                                                               19 octobre 2017, 19h30 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια της 
Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση συνάντησης 
μεταξύ Γάλλων και Ελλήνων φοιτητών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά τη 
διάρκεια του έτους 2017-2018. 
Στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει σε επαφή 
τους Γάλλους φοιτητές που είναι παρόντες στη 
Θεσσαλονίκη με τους αντίστοιχους Έλληνες 
συμφοιτητές τους, που θα συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα ανταλλαγής με τα αντίστοιχα 
πανεπιστήμια τους για το επόμενο εξάμηνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'Institut français de Thessalonique s'associe aux 
universités de Thessalonique pour organiser une 
rencontre entre étudiants français et grecs qui 
participent aux programmes Erasmus durant 
l'année 2017-2018.  
L'objectif de cet évènement est de mettre en 
relation les étudiants français présents à 
Thessalonique avec leurs collègues grecs qui 
seront en échange dans leurs universités 
respectives pour le semestre suivant. 
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Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, 18:30-20:30 Lundi, 23 octobre, 18h30-20h30 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Από την Ισπανία στο 
Λεβάντε: η ζωή και η μοίρα των Σεφαραδιτών», που 
θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 28 
Oκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διοργανώνει 
Ελληνογαλλική Συζήτηση με θέμα: «Εκπαίδευση 
και Μνήμη». 

- 18:30-19:30: 
«Ιστορία, Τέχνη και Μνήμη», Παρουσίαση από την 
κα Hélène Waysbord, Συγγραφέα, Αντιπρόεδρο 
της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής,  Επίτημη Πρόεδρο 
του Maison d’Izieu 

- 19:30: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 
«Τα γαλλόφωνα σχολεία και ο αντίκτυπός τους στην 
Σεφαραδίτικη Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, τέλη 
19ου-αρχές 20ου» (Θρησκευτικά σχολεία, σχολεία 
της Alliance Israélite Universelle και σχολεία της 
Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής). 
 
Εισηγητές:  
Κα Hélène Waysbord  
Κα Δέσποινα ΠΡΟΒΑΤΑ, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
Κ. Ariel DANAN, Δρ Ιστορίας, Αναπληρωτής 

 Dans le cadre du séminaire « De l’Espagne au 
Levant : vie et destin des communautés 
sépharades » qui se tiendra  à Thessalonique et 
puis à Athènes, l’Institut français de Thessalonique 
organise une conversation franco-hellénique 
sur le thème : « Education et Mémoire ». 

- 18h30-19h30 :  

« Histoire, Art et Mémoire » présentation par 
Mme Hélène Waysbord Ecrivain, Vice-
Présidente de la Mission Laïque et Présidente 
d’honneur de la Maison d’Izieu 
- 19h30 : Table-ronde  
« Les écoles francophones et leur impact sur la 
communauté sépharade salonicienne, fin 
19ème-début 20ème en particulier (écoles 
confessionnelles, écoles de l'AIU, et écoles de 
la MLF) »  

Intervenants : 
Mme Hélène WAYSBORD  
Mme Despina PROVATA, Professeure associée, 
Université nationale et capodistrienne d’Athènes, 
Département de langue et littérature françaises 
M. Ariel DANAN, Docteur en histoire, directeur-
adjoint de la Bibliothèque de l’Alliance israélite 

Πολιτισμός / Culture Οκτώβριος/Octobre 2017 

Ελληνογαλλικές Συζητήσεις της 
Θεσσαλονίκης 

 
Conversations franco-helléniques de 

Thessalonique 
 



Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Alliance israélite 
universelle  
Για το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου 
δείτε εδώ:  
https://www.efa.gr/index.php/fr/recherche/actualites-
recherches/1191-21-28-10-2014-seminaire-
sepharades 
 

universelle  
 
Pour le programme détaillé du séminaire, 

cliquez ici: 
https://www.efa.gr/index.php/fr/recherche/actualites-
recherches/1191-21-28-10-2014-seminaire-
sepharades 
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Έκθεση γαλλικών πανεπιστημίων 
 

Salon des études en France 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, 10:30-17:30           mercredi 25 octobre 2017, 10h30-17h30 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σας 
προσκαλεί την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου  2017, 
από τις 10.30 έως τις 17:30, στην Έκθεση 
Γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών 
στην Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ. 
Η καθιερωμένη έκθεση γαλλικών πανεπιστημίων 
αποτελεί την πλέον κατάλληλη ευκαιρία για να 
γνωρίσετε τα γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Εκπρόσωποι γαλλικών ιδρυμάτων θα είναι στη 
διάθεση του κοινού για να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις και να ενημερώσουν κάθε 
ενδιαφερόμενο για τις προοπτικές προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη 

Περισσότερα: www.ift.gr 
 

L’Institut français de Thessalonique vous invite au 
Salon des études en France 2017 qui aura lieu le 
mercredi 25 octobre 2017, de 10h30 à 17h30 à 
la salle Allatini-Dassault. 
C’est l'occasion la plus appropriée pour découvrir 
les établissements d'enseignement français. Des 
représentants des institutions françaises seront 
disponibles pour répondre à vos questions et 
vous informer sur les perspectives d'études 
universitaires en France (formations, les 
modalités d’admission et les éventuelles bourses 
d’études). 
 
Entrée libre 
En savoir plus : www.ift.gr 
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Σας προτείνουμε / On vous propose 

 
Οκτώβριος/Octobre 2017 

 
TV5MONDE : «Η επιλογή του μήνα» 

 
TV5MONDE : « Le choix du mois » 

 
 
 

 

  

 
Φορέστε τις ποδιές σας για την Εβδομάδα 
Γεύσης 2017! Το TV5MONDE έχει προετοιμάσει 
ένα γευστικότατο πρόγραμμα!    
 
Για περισσότερα: http://europe.tv5monde.com/fr 

   
Préparez vos tabliers pour la Semaine du 
Goût 2017 ! TV5MONDE vous a concocté un 
programme succulent ! 

   
En savoir plus : http://europe.tv5monde.com/fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TV5MONDE  

 

                             http://www.tv5monde.com/ 
 

http://europe.tv5monde.com/fr
http://europe.tv5monde.com/fr


 
 

 
 

23 Σεπτεμβρίου-31 Δεκεμβρίου 2017                 Du  23 septembre au 31 décembre 2017 

Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 
2015 στο Μουσείο Ευρωπαϊκών και 
Μεσογειακών Πολιτισμών (Mucem) και 
υποδέχθηκε πάνω από 120.000 επισκέπτες. Μια 
δεύτερη εκδοχή της παρουσιάστηκε το 2016 στο 
Εθνικό Μουσείο του Bardo στην Τύνιδα, ενώ 
προβλέπονται δύο άλλοι σταθμοί στο Εθνικό 
Μουσείο Ιστορίας της Μετανάστευσης στο 
Παρίσι (24 Οκτωβρίου- 21 Ιανουαρίου) και στο 
Μαρακές.  
Στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση είναι καρπός της 
ευγενικής χορηγίας του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος και της βαθυστόχαστης θεματικής της 
αναδιατύπωσης, υπό τον τίτλο: «Κοινοί Ιεροί 
Τόποι» (« Lieux saints partagés » στα γαλλικά 
και « Shared Sacred Sites » στα αγγλικά) και θα 

Cette exposition a été présentée pour la 
première fois au Mucem en 2015 et a accueilli 
plus de 120 000 visiteurs. Une deuxième version 
a été produite au Musée national du Bardo de 
Tunis en 2016, tandis que d’autres étapes se 
profilent au Musée national de l’histoire de 
l’immigration à Paris (24 oct – 21 janvier) ainsi 
qu’à à Marrakech.   
Une nouvelle version de l’exposition « Lieux 
saints partagés » («Κοινοί Ιεροί Τόποι» en grec 
et « Shared Sacred Sites » en anglais) s’installe 
à Thessalonique. Fruit d’une profonde 
réécriture et du mécénat de la Fondation 
Stavros Niarchos, elle se tiendra simultanément 
dans trois lieux culturels de la ville : Le 
Musée macédonien d’Art contemporain, le 
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Τριμερής Έκθεση «Κοινοί Ιεροί Τόποι» 
 
Triple exposition « Lieux saints partagés » 
 



φιλοξενηθεί ταυτόχρονα σε τρεις πολιτιστικούς 
χώρους της πόλης: το Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Φωτογραφίας και 
το Γενί Τζαμί.  
Το θέμα της θρησκευτικής ταυτότητας είναι ένα 
από τα πιο ευαίσθητα από αυτά που θίγονται στο 
«ζω μαζί» στη Μεσόγειο. Από αυτή την οπτική, η 
εσωτερική θάλασσα φαίνεται να είναι ο χώρος 
διαχωρισμού και σύγκρουσης. Ο καθένας τον 
Θεό του, τις γραφές του, τους αγίους του. Οι 
ανταλλαγές εκδηλώνονται στη χειρότερη  
περίπτωση, με τον θρησκευτικό πόλεμο και την 
σύγκρουση πολιτισμών και, στην καλύτερη 
περίπτωση, με τη μορφή ακαδημαïκών, 
περίπλοκων και συχνά άκαρπων διαλόγων. Στην 
έκθεση περιγράφεται ένα θρησκευτικό φαινόμενο, 
λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, αλλά έντονα 
ζωντανό στη Μεσόγειο: οι ιεροί τόποι τους 
οποίους επισκέπτονται πιστοί διαφορετικών 
θρησκειών... 
 
Περισσότερα: www.ift.gr 
 

Musée de la Photographie et Yeni Camii. 
La question des identités religieuses est l’une 
des plus sensibles parmi celles qui se posent au 
« vivre ensemble » en Méditerranée. De ce point 
de vue, la mer intérieure semble être l’espace 
de la séparation et du conflit. A chacun son 
Dieu, ses écritures, ses saints. Les échanges se 
déclinent au pire sous la forme de guerre de 
religions et de choc de civilisations, au mieux 
sous celle de dialogues érudits, laborieux et 
souvent stériles. Un phénomène religieux, peu 
connu du grand public, mais très présent en 
Méditerranée est portée à la connaissance des 
visiteurs de cette exposition : les lieux saints 
fréquentés par des fidèles de religions 
différentes… 

 
 
 
 
 

En savoir plus : www.ift.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το 
Μουσείο Φωτογραφίας και το Γενί Τζαμί 

 Le Musée macédonien d’Art 
contemporain, le Musée de la Photographie 

et Yeni Camii. 
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19ο Διεθνές Φεστιβάλ Γκ.Λ.Α.Τ. Ταινιών 19e Festival International LGBTQ 

 

 

29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου                                            Du 29 septembre au 3 octobre 

To Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης υποστηρίζουν το 
«19ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Γκ.Λ.Α.Τ. 
Ταινιών» που διοργανώνεται από τη «Σύμπραξη για 
το Κοινωνικό Φύλο» με τη στήριξη του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Γραφείου 
Europe Direct του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Θα προβληθούν ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, 
μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ από 21 χώρες μεταξύ 
των οποίων και η Γαλλία και θα υπάρχουν καθημερινά 
δύο προβολές: 7μμ και 9μμ. 
Γαλλόφωνες ταινίες: 
- Ακόμα και οι εραστές μελαγχολούν, του Βέλγου 

Laurent Micheli, 2016 
- Figure, του Γάλλου Simon Savory, 2017 
- One Deep Breath, του Antony Hickling, Γαλλία 

2015 
Πληροφορίες: http://lgbt-iff.gr 
e-mail: lgbtq.tiff@gmail.com 
κιν.: +30 69 99 249 000 

 
 
 
 
 
Μουσείο Κινηματογράφου-Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, 
Λιμάνι 

Le Consulat général de France à 
Thessalonique et l’Institut français de 
Thessalonique soutiennent le 19e Festival 
international LGBTQ, co-organisé par le 
festival du cinéma à Thessalonique,  
l’organisation à but non lucratif Simpraxis  
et le Bureau Europe Direct.  
Au programme, plusieurs films de long et 
court métrage de 21 pays dont la France et 
il y aura deux séances par jour : 19h00 et 
21h00. 
Films francophones : 

- Even lovers get the blues du réalisateur 
belge, Laurent Micheli, 2016 

- Figure, de Simon Savory, 2017 
- One Deep Breath, de Antony Hickling, 

France, 2015 
Pour plus d’informations, consultez le site : 
http://lgbt-iff.gr 
e-mail : lgbtq.tiff@gmail.com 
tél : +30 69 99 249 000 

 
 
 
 

Musée du cinéma-cinémathèque, Port de 
Thessalonique 

 

http://www.cinemuseum.gr/ 
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Η γαλλόφωνη χορωδία choralia ξεκίνησε 

τις πρόβες της 

 
                    Choralia a fait sa rentrée 
 

 
 
 

 
 

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 mercredi 13 septembre 2017 

Η γαλλόφωνη χορωδία cHoralia ξεκίνησε τις 
πρόβες της την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου. 
Διάφορες συναυλίες έχουν ήδη 
προγραμματισθεί: συνάντηση χορωδιών στο 
πλαίσιο των Δημητρίων, δύο συναυλίες για τη 
γαλλοφωνία το 2018 στη Θεσσαλονίκη και στη 
Φλώρινα τον Μάρτιο, καθώς και μια συναυλία 
στο Βέλγιο, στο πλαίσιο ανταλλαγής με μία 
χορωδία από την Namur. 
Μη διστάσετε να παρευρεθείτε σε μία από τις 
πρόβες μας για να νιώσετε τη ζεστή και φιλική 
ατμόσφαιρα! Σας περιμένουμε!  

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: 
698 6662 658 / 6978 607 115 

La chorale francophone Choralia a repris ses 
répétitions mercredi 13 septembre.  
Plusieurs concerts sont déjà programmés : 
rencontre de chorales dans le cadre des 
Dimitria en octobre - deux concerts pour la 
Francophonie 2018, à Thessalonique et à 
Florina, en mars ainsi qu'un concert en 
Belgique en mai dans le cadre d'un échange 
avec une chorale de Namur. 
N'hésitez pas à venir assister à une de nos 
répétitions? Nous vous attendons!  
Atmosphère chaleureuse et convivialité 
garanties!  
Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez contacter : 698 6662 658 / 6978 607 
115 
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Ραδιοφωνική εκπομπή  

«Όμορφη πόλη à la française»  

με την Πία Μπακογιώργου 

Émission radiophonique  
« Omorfi poli à la française »  

de Pia Bakogiorgou 

 

 
 

Κάθε Δευτέρα 13:00-14:00 Chaque lundi 13h00-14h00 

Όψεις της γαλλικής και γαλλόφωνης μουσικής 

κάθε Δευτέρα 13:00-14:00 από τον 95,8fm της 

EΡT3. Tην εκπομπή επιμελείται και 

παρουσιάζει η Πία Μπακογιώργου με την 

πολύτιμη συνεργασία του Γαλλικού 

Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. 

 

 

Διαδικτυακή ακρόαση: 

La radio culturelle Ert3 continue ses 

émissions sur 95,8 FM et vous propose, tous 

les lundis, de 13h00 à 14h00, de la musique 

française et francophone d'hier et 

d’aujourd’hui.  L’émission « Omorfi poli à la 

française », est présentée par Pia 

Bakogiorgou, avec le soutien de l’Institut 

français de Thessalonique.   

 

Sur le net : 

http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΤ3 ERT3 

 

 
http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/ 
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Λεωφόρος Στρατού 2Α  

54640 Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310 821 231 

www.ift.gr 

 

INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE 

Leoforos Stratou 2A 

54640 Thessalonique 

Tél. 2310 821 231 

www.ift.gr 
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