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ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 
 

Η Εβδομάδα της Γαλλοφωνίας είναι μία ιδιαίτερη εορτή τόσο για την ιστορία και την πορεία της 

γαλλικής γλώσσας ως φορέα διάδοσης ιδεών και ως προνομιακού μέσου έκφρασης και 

επικοινωνίας ανά τον κόσμο, όσο και για την ίδια τη γαλλόφωνη ταυτότητα. 

Γι’ αυτόν τον σκοπό, όπως κάθε χρόνο, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διαμορφώνει και 

σας προτείνει, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Γαλλοφωνίας 2015, ένα ποικίλο, πολύπλευρο και 

ποιοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με φορείς της πόλης μας – ΚΘΒΕ, Τελλόγλειο Ίδρυμα –με 

άλλες γαλλόφωνες Πρεσβείες – Πρεσβεία του Καναδά, της Ρουμανίας, της Ελβετίας, της 

Βουλγαρίας – και είναι ανοιχτό σε καθηγητές και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες, εκθέσεις, επιστημονικές 

συναντήσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια κόμικς, δημιουργικής γραφής και θεάτρου, προβολές 

γαλλόφωνων ταινιών, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συνθέτουν το πρόγραμμά μας και 

ελπίζουμε να μοιραστείτε μαζί μας την ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα και το εύρος του 

γαλλόφωνου κόσμου! 

 
 

 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ 

 

Chaque année et dans le monde entier, on célèbre la fête de la francophonie en mars. Il s'agit 

bien sûr de mettre en valeur la langue française, sa richesse et sa modernité. C'est 

notamment l'occasion de rappeler quelques éléments trop souvent oubliés. Le français est une 

langue parlée quotidiennement dans plus de trente pays du monde et par plus de 200 millions 

de locuteurs. C'est également la troisième langue la plus utilisée sur Internet et la langue de 

publication de nombreuses études scientifiques.  

La fête de la francophonie permet également de rappeler que la langue française est porteuse 

de valeurs. L'action de l'Organisation internationale de la francophonie en faveur de la 

démocratie, des droits de l'Homme et du règlement pacifique des conflits le prouve. Le 

français, tout comme les autres langues, véhicule avec lui une certaine vision du monde, une 

manière particulière de s'exprimer et de transmettre. A ce titre, la langue française est un 

vecteur de diversité culturelle et lorsque les autorités françaises défendent et promeuvent leur 

langue, elles le font essentiellement au nom de cette diversité culturelle et de tout ce qu'elle 

implique en termes de création culturelle, de réflexion sur le monde et de dialogue entre les 

peuples. 

Cette fête de la francophonie n'est pas la fête des Français. Elle est la fête de tous ceux qui, 

de par le monde, partagent cette langue, que ce soit pour étudier, travailler, commercer, 

voyager, se cultiver ou se divertir. La participation de nos amis canadiens, suisses, bulgares et 
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roumains à la fête de la francophonie à Thessalonique illustre cette ouverture qui fait la 

richesse de la francophonie. Le programme que vous propose cette année l'Institut français de 

Thessalonique témoigne de cette diversité. J'espère que vous y prendrez autant de plaisir que 

nous avons eu à le préparer. 

 

Christophe Le Rigoleur 

Consul général de France 

Directeur de l’Institut français de Thessalonique 

 

Κάθε Μάρτιο σ’ ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουμε τη Γαλλοφωνία. Αυτή η γιορτήδίνει έμφαση 

στη γαλλικήγλώσσα, στον πλούτο και στην εξέλιξήτης.Μας δίνεται κυρίως η ευκαιρία να 

θυμηθούμε μερικά στοιχεία που έχουμε ξεχάσει. Η γαλλική είναιμιαγλώσσα που 

ομιλείταικαθημερινάσε τουλάχιστον τριάνταχώρεςανά τον κόσμοκαιαπό 200 

εκατομμύριαανθρώπους. Είναι επίσηςητρίτη πιοχρησιμοποιούμενη γλώσσα στοΔιαδίκτυοκαιη 

γλώσσα στην οποία δημοσιεύονταιπολλές επιστημονικές μελέτες. 

Η γιορτή της Γαλλοφωνίας μάς επιτρέπει να θυμηθούμε τις αξίες που μεταφέρει η γαλλική 

γλώσσα. Οι δράσεις τουΔιεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας υπέρ της Δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων το αποδεικνύουν. Η 

γαλλική, όπως και οι άλλες γλώσσες, μεταφέρει τη δική της εικόνα για τον κόσμο, έναν 

ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης και διάδοσης. Ως εκ τούτου, αποτελεί φορέα πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας, και οι γαλλικές αρχές προασπίζουν και προωθούν τη γαλλική γλώσσα στο 

όνομα αυτής της πολιτιστικής ποικιλομορφίας,όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την 

πολιτιστική δημιουργία, τον προβληματισμό για τον κόσμο και τον διάλογο μεταξύ των λαών. 

Αυτή η γιορτή της Γαλλοφωνίας δεν είναι η γιορτή των Γάλλων. Είναι η γιορτή όλων εκείνων, 

οι οποίοι μοιράζονται τη γαλλική γλώσσαανά τον κόσμο, είτεγια νασπουδάσουν, είτε για να 

εργαστούν, να κάνουν εμπόριο,να ταξιδέψουν, να καλλιεργήσουν τις γνώσεις τουςή ακόμα και 

να διασκεδάσουν. Η συμμετοχή των Καναδών, Ελβετών, Βουλγάρων και Ρουμάνων φίλων 

μας στη γιορτή τηςΓαλλοφωνίαςστη Θεσσαλονίκηαποδεικνύειαυτό το άνοιγμα, το οποίο 

μάλιστακαθιστάτον πλούτοτης Γαλλοφωνίας. Τοπρόγραμμα που σας προσφέρειφέτοςτο 

Γαλλικό ΙνστιτούτοΘεσσαλονίκηςαντανακλά αυτή την ποικιλία. Ελπίζω να απολαύσετε το 

πρόγραμμα της Γαλλοφωνίας 2015 όσο κι εμείς το απολαύσαμε καθ’όλη τη διάρκεια της 

προετοιμασίας του.  

 

Christophe Le Rigoleur 

Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας 

Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 

 
 

 Α΄ ΜΕΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ INTRA MUROS  

 

 
1-30 Μαρτίου 

 
Έκθεση 

«Πες μου δέκα λέξεις» 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

Η γαλλική γλώσσα δανείζεται λέξεις κατά την επαφή της με 

την ιστορία και τον πολιτισμό άλλων λαών. Όπως κάθε 

χρόνο, οι ακόλουθες δέκα λέξεις έχουν επιλεχθεί σε 

συνεργασία με άλλες γαλλόφωνες χώρες: amalgame, bravo, 

cibler, grigri, inuit(e), kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, 

zénitude.  

Αυτές οι λέξεις έχουν εμπλουτίσει τη γαλλική γλώσσα! 

Ταξιδέψτε μαζί τους, παίζοντας και αναζητώντας την 

προέλευσή τους. 

 
15 Μαρτίου 

 
Λογοτεχνικό Καφέ 

«Αύριο γίνομαι είκοσι χρονών», Αλέν Μαμπανκού 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης |12.00  

Για το βιβλίο θα μιλήσει ηκαΤιτίκα Δημητρούλια,  

καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης.  

Με τη συμμετοχή των μεταφραστριών του 

μυθιστορήματος: Αναστασία Γιαννακοπούλου και 

ΚατερίναΣπυροπούλου. 

Συντονιστής: ο κ. ΠέτροςΜαρτινίδης, συγγραφέας και 

καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Αποσπάσματα θα διαβάσει 

ο ηθοποιός Δημήτρης Σπορίδης. 
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16 Μαρτίου 

 
Συναυλία 

« L’heure du thé », Duo Emuciones 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00  

Συναυλία « L’heureduthé » με το μουσικό σύνολο 

DuoEmuciones, σε συνεργασία με την Πρεσβεία 

της Ρουμανίας. 

Παίζουν οι μουσικοί: Eljona Eleni Sinjari (πιάνο) & 

Λάκης Τζήμκας (κοντραμπάσο). 

Στο πρόγραμμα: Enescu, Porumbescu, Dinicu, 

Ravel, Faure, Chapuis, Debussy. 

 

 
17 Μαρτίου 

 
Βραδιά με δύο ταινίες καναδικού κινηματογράφου 

« C’est pas moi, je le jure ! » (Δενφταίωεγώ, σουτ’ ορκίζομαι!) 

« L’enfant prodige » (Τοπαιδί-θαύμα) 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 18.00 

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Καναδά, το 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης θα προβάλει τις ταινίες 

C’estpasmoi, jelejure και L’Enfantprodige. 

Λίγα λόγια για τις ταινίες: 

C’estpasmoi, jelejure !(Δεν φταίω εγώ, σου τ’ 

ορκίζομαι!): Ο Λεόν, ένα δεκάχρονο αγοράκι πολύ 

ενοχλημένο από τον χωρισμό των γονιών του και από 

τη φυγή της μαμάς του στην Ελλάδα, κάνει το ένα 

χτύπημα πίσω από τ’ άλλο. Μια συγκινητική και 

ταυτόχρονα αστεία ιστορία. 

L’Enfantprodige(Το παιδί-θαύμα): Σε σκηνοθεσία Luc 

Dionne και μουσική επιμέλεια Alain Lefèvre με θέμα τη 

ζωή και το έργο του συνθέτη André Mathieu. 
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18 Μαρτίου 

 
Γαλλόφωνο τραγούδι 

« cHoralia » 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 20.30 

Γαλλόφωνο τραγούδι και γαστρονομική βραδιά. 

Στον κόσμο της μουσικής και των γεύσεων με την 

Choralia. 

Συμμετοχή : 5 € 

 
18 Μαρτίου 

 
Δημιουργική γραφή 

« Mercredi à la française »(Τετάρτη αλά γαλλικά) 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 18.00 

Πώς φτιάχνουμε μία μικρή ιστορία, ένα παραμύθι, ένα σενάριο.  

Από την ιδέα στην υλοποίησή της. 

Υπεύθυνη:Χρυσάνθη Ινάχογλου. 

 
19 Μαρτίου 

 
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

«Τα γαλλικά σ’ όλο τον κόσμο:  

Εμπειρίες από γαλλόφωνους της Θεσσαλονίκης» 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης | 18.30 

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με γαλλόφωνους 

επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα 

απαντήσουν σε ολιγόλεπτες ερωτήσεις που αφορούν 

στη σχέσή τους με τη γαλλική γλώσσα. Πόσο η γαλλική 

γλώσσα έχει συμβάλει στην επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία; Πόσο τους είναι χρήσιμη στην 

καθημερινότητά τους; Τι κατάφεραν να εκπληρώσουν 

χάρη στα γαλλικά; Συντονιστής:Φίλιος Στάγκος 
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20 Μαρτίου 

 

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας 

Διάλεξη 

«Η εξέγερση στα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου και του Ρενέ Σαρ» 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης | 18.30 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, το Γ.Ι.Θ. 

διοργανώνει διάλεξη με θέμα την ποιητική εξέγερση.  

Θα μιλήσει, για τον Γιάννη Ρίτσο, ο κ. Δημήτρης Κόκορης,  

Επίκουρος καθηγητής, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης.  

Για τον Ρενέ Σαρ, η κα Ευγενία Γραμματικοπούλου,  

Επίκουρη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. 

Συντονιστής: ο κ.Γιώργος Γιαννόπουλος,  

συγγραφέας, ποιητής, εκδότης του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ. 

 

 
23 Μαρτίου 

 
Θέατρο 

«Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι», Κολτές 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης | 20.00 

Παρουσίαση θεατρικού εργαστηρίου: 

«Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι» 

του Κολτές.  

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σπορίδης, 

μουσική των Fauve. 
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24 Μαρτίου 

 
Προβολή ταινίας 

«Ένας θάνατος σε μια κηδεία»του Φρανκ Οζ 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, ΑίθουσαNehama|20.00 

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ρουμανίας. 

Την ημέρατης κηδείαςτου πατέρα,η οικογένειακαι οι φίλοι 

τουφτάνουνκαθένας με τα προβλήματά τους.Ο 

Ντανιέλ,ογιος του,θα δειτον αντίπαλο 

αδελφότουΡόμπερτ,διάσημοσυγγραφέα, ο οποίος ζει στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Η ξαδέρφη Μάρθα θέλειαπελπισμένα 

νααποδεχτεί ο πατέρας της τον καινούριο της 

αρραβωνιαστικό, ο οποίος έχει κατά 

λάθοςκαταπιείπαραισθησιογόναχάπια. 

Αλλά η πραγματική περιπέτειαθααρχίσει 

ότανέναςμυστηριώδης επισκέπτης απειλείνα αποκαλύψει 

ένατρομερόμυστικό της οικογένειας...Ο 

Ντανιέλκαιηεύθυμηπαρέα του θαχρησιμοποιήσει όλα τα 

μέσαγια να θάψειτον πατέρα...καιτιςεκμυστηρεύσειςτου. 

Διάρκεια: 111΄. 

Μεελληνικούς υπότιτλους.Είσοδος ελεύθερη. 

 

 Β΄ ΜΕΡΟΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

 

 
16, 17 &19 Μαρτίου 

 
Εργαστήρι για παιδιά 

«Θεατρικό εργαστήρι» 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης |9.30-11.00 & 11.30-13.00 

«Tι θα γίνει όταν το ασανσέρ συναντήσει το γκαζόν 

αλλά καβγαδίσει μ’ έναν ζονγκλέρ και γίνει τελικά 

κρουασάν»; Μέσα από το θέατρο και τον 

αυτοσχεδιασμό, θα ανακαλύψουμε στην ελληνική 

γλώσσα γαλλικές καθημερινές λέξεις. 
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Υπεύθυνος: Δημήτρης Σπορίδης 

«Εργαστήριο κόμικς» 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης | 9.30-11.00 & 11.30-13.00 

Σύντομη ιστορία των κόμικς και των σχολών 

τους, βασικές τεχνικές αφήγησης και σκίτσου, 

βασικές ασκήσεις δημιουργίας κόμικς – σύμφωνα 

με την ηλικία και το επίπεδο των ομάδων. 

Υπεύθυνοι: Ορέστης Ερμείδης, Σταυρούλα 

Ανθηροπούλου 

 

«Εργαστήριο γραφής Haïku» 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης | 9.30-11.00 & 11.30-13.00 

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει με την ευαισθητοποίηση των 

μαθητών στη γραφή haïku. Μέσω της ανάγνωσης των 

ποιημάτων haïku οι μαθητές/τριες θα μπορέσουν να 

αναλύσουν τη μορφή που χαρακτηρίζει την ποίηση 

haïku. Σταδιακά, θα είναι σε θέση να γράψουν με τη 

σειρά τους haïku και να τα απεικονίσουν. 

Υπεύθυνη : Χρυσάνθη Ινάχογλου 

 

 
18 &20 Μαρτίου 

 
Προβολή ταινίας για παιδιά Δημοτικού 

« Le Jour des corneilles » (Ημέρατων κορακιών) 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αλλατίνη-Dassault | 9.30 

LeJourdescorneilles (Η μέρα των κορακιών): Ο Courge ζει με 

τον πατέρα του, έναν τυραννικό γίγαντα που του απαγορεύει 

να βγει από το δάσος στο οποίο ζουν. Έχοντας πλήρη άγνοια 

της κοινωνικής πραγματικότητας, το αγόρι μεγαλώνει με 

μοναδική παρέα τα ήρεμα φαντάσματα που στοιχειώνουν το 

δάσος. Όλα αυτά μέχρι τη μέρα που αναγκάζεται να πάει στο 

κοντινότερο χωριό, όπου θα συναντήσει τη νεαρή Manon.  

Με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη.  
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18 &20 Μαρτίου 

 
Προβολή ταινίας για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου 

« Comme un lion »(Το μικρό λιοντάρι) 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αλλατίνη-Dassault | 11.30 

Commeunlion (Το μικρό λιοντάρι): Ο δεκαπεντάχρονος 

Mitri Diop ζει σ’ ένα χωριό στη Σενεγάλη και, όπως τα 

περισσότερα παιδιά της ηλικίας του, παίζει ποδόσφαιρο 

ονειρεύοντας την Μπάρσα και την Τσέλτσι. Όταν ένας 

Καμερουνέζος σκάουτερ τον εντοπίζει, ο Mitri πιστεύει 

στην τύχη του. Αλλά για να φτάσει στα μεγάλα σαλόνια 

της Ευρώπης, πρέπει να πληρώσει. Η οκογένειά του, για 

να τον βοηθήσει, χρεώνεται. 

Όταν φτάνει όμως στη Γαλλία, βλέπει ότι τα πράγματα 

είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι του τα είχαν περιγράψει, 

και αντί για να μεγάλα γήπεδα, βρίσκεται 

εγκαταλελειμμένος και ντροπιασμένος στους δρόμους 

του Παρισιού, αναζητώντας ακόμα το όνειρό του. 

Με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη.  

 

 

 

 Γ΄ ΜΕΡΟΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ. 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 
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8 Μαρτίου 

 
Ημερίδα Big Day, Αφιέρωμα στον Μολιέρο 

« Big Day Molière » 

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών |11.00 

Για δεύτερη χρονιά το ΚΘΒΕ καλεί τον κόσμο που αγαπάει 

την τέχνη του θεάτρου να γνωρίσει σπουδαίους 

συγγραφείς, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος. 

Αφιέρωμα για τον Μάρτιο στον Μολιέρο. Υπό την αιγίδα του 

Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. 

 

 

 
13 &14 Μαρτίου 

 
Επιστημονική συνάντηση 

«Τεριάντ: Γαλλία - Ελλάδα» 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 

Σε συνδυασμό με την έκθεση «Τιμή στον Τεριάντ - Hommage à 

Tériade» το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών και το ΑΠΘ διοργανώνουν 

επιστημονική συνάντηση με θέμα: «Τεριάντ: Γαλλία – Ελλάδα». 

Στην πρώτη αυτή επιστημονική συνάντηση με θέμα τον Τεριάντ 

συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και επιμελητές μουσείων, αλλά και 

νέοι ερευνητές από την Ελλάδα και τη Γαλλία.  

Oι ανακοινώσεις θα γίνουν στα ελληνικά και τα γαλλικά με 

ταυτόχρονη μετάφραση και στις δυο γλώσσες. 

Είσοδος ελεύθερη. 
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14 Μαρτίου 

 
Διαγωνισμός 

2ος Διαγωνισμός Εκφραστικής Ανάγνωσης στα γαλλικά 

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί |10.30 

 

Η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί διοργανώνει για 

δεύτερη φορά διαγωνισμό εκφραστικής ανάγνωσης 

στα γαλλικά.  

Μαθητές-αναγνώστες Γυμνασίων και Λυκείων της 

Κεντρικής Μακεδονίας θα μοιραστούν με το κοινό το 

απόσπασμα του βιβλίου που τους συγκίνησε, σε 

μια γιορτή για το βιβλίο και τη γαλλόφωνη 

λογοτεχνία. 

 

 

 
21 Μαρτίου 

 
Βραβεία 

Απονομή των βραβείων 

του Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης|10.30 

 

Θα απονεμηθούν τα βραβείατου  

Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας στους νικητές  

από τη Βόρεια Ελλάδα. 
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