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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 
 

 

Το να μιλήσει κανείς για τη Γαλλοφωνία με λίγες λέξεις είναι δύσκολο.  

Η Γαλλοφωνία είναι, κατ’αρχάς, μια ζωντανή και αναπτυσσόμενη κοινότητα 

όλων αυτών που έχουν τη γαλλική ως γλώσσα επικοινωνίας και πολιτισμού, 

στις πέντε ηπείρους. 

Η Γαλλοφωνία είναι επίσης η προσήλωση σε μια γλώσσα που αποτελεί 

φορέα αξιών. Μέσα από την ιστορία της, η γαλλική γλώσσα προάγει την ιδέα 

της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η γαλλοφωνία αποτελεί σήμερα εργαλείο υπεράσπισης της 

πολιτισμικής πολυμορφίας, ένα οχυρό απέναντι σε όλους αυτούς που θα 

ήθελαν η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος και οποιαδήποτε μορφή δημιουργίας 

να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα.  

 Επιπλέον, η Γαλλοφωνία καθίσταται, όλο και περισσότερο, χώρος 

ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων.  

Η Γαλλοφωνία είναι πολυφωνία και πλούτος. Για αυτό, αξίζει να της 

αφιερώσουμε μια γιορτή! 

 

Christophe Le Rigoleur 

Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας 

Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 

 
 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΕΝΑ 

 
 

 
8 Μαρτίου 

 
Έκθεση 

«Μεταβάσεις» της Ιωάννας Ασσάνη 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.30 

Εγκαίνια της μόνιμης εγκατάστασης της 

Ιωάννας Ασσάνη. Η εικαστικός επιδιώκει 

την οπτικοποίηση του χώρου και της 

κινητικότητάς του, με έναυσμα το κτήριο 

και τη δραστηριότητα του Γαλλικού 

Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.  

Θα ακολουθήσει παρουσίαση-συζήτηση 

με τη συμμετοχή του κριτικού τέχνης 

Εμμανουήλ Μαυρομμάτη και του 

προγραμματιστή της εγκατάστασης 

Δημήτρη Αδάμ. 

 
9 Μαρτίου 

 
Διάλεξη 

«Γαλλική γλώσσα, η γλώσσα του μυθιστορήματος», 

Δημήτρης Στεφανάκης 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00  

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε το σύγχρονο κόσμο με τρεις 

λέξεις: ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, μυθιστόρημα. Η γαλλική 

λογοτεχνική παράδοση μοιάζει σήμερα παράδοση του 

ίδιου του μυθιστορήματος, δεδομένου ότι μερικές από τις 

καλύτερες σελίδες της λογοτεχνίας έχουν γραφτεί στα 

γαλλικά. 

Σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Β. Ελλάδος.  
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Διαβάζουν οι ηθοποιοί:  

Ιφιγένεια Δεληγιανννίδου 

Χρύσα Ζαφειριάδου 

Ελένη Θυμιοπούλου 

Γιώργος Καύκας 

Στέργιος Τζαφέρης 

Δημήτρης Τσιλινίκος 

 
10 Μαρτίου 

 
Κινηματογράφος 

«Ο ξένος»του Νίκι Ιλίεφ 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00  

Βραδιά βουλγαρικού κινηματογράφου, 

παρουσίατου σκηνοθέτη και των 

πρωταγωνιστών.Σε συνεργασία με το  

Γενικό Προξενείο της Βουλγαρίας.  

Με γαλλικούς υπότιτλους. 

 

Λίγα λόγια για την ταινία:  

Ένας νεαρός Γάλλος που ταξιδεύει στη Βουλγαρία, ερωτεύεται μια βουλγάρα χωρική 

με φλογερό ταμπεραμέντο. Αποφασίζει να ακολουθήσει την καρδιά του και ξεκινά να 

επισκεφθεί τον τόπο καταγωγής της, δίχως να γνωρίζει τη γλώσσα και τις παραδόσεις 

των κατοίκων. Η αντιπαράθεση των δύο πολιτισμών και των οικογενειών, μεταξύ 

Λέστεν και Παρισιού, γεννά μια ρομαντική, ακαταμάχητη κωμωδία στο πνεύμα των 

γαλλικών ταινιών της δεκαετίας του 1970. 

 
10 Μαρτίου 

 
Γαστρονομία 

«Εισαγωγή στη γευσιγνωσία ελληνικών και γαλλικών κρασιών» 

Από την οινολόγο Μαρία Σάμου και τον σομελιέ Θεολόγο Πλακόπουλο 

Bientôt Wine| 20.30-22.00 
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Θα γευθούμε 5 κρασιά διαφορετικού στυλ, θα 

τα συγκρίνουμε, θα ντύσουμε με λέξεις τις 

αισθήσεις μας. Στη γευσιγνωσία του κρασιού 

υπάρχει μέθοδος, εμπειρία αλλά και μεγάλη 

ελευθερία στην αίσθηση και την έκφραση.  

Συμμετοχή: 15 ευρώ. Περιορισμένος αριθμός 

θέσων.  

Πληροφορίες-κρατήσεις: τηλ. 2310 253 781, 

mail@bientot.gr 

 
11 Μαρτίου 

 
Ποίηση 

Σύγχρονη βαλκανική ποίηση 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00 

Ποιητική βραδιά, παρουσία του ποιητή Βλάντα 

Ουρόσεβιτς , του ποιητή και εκδότη Γιώργου 

Γιαννόπουλου και του συγγραφέα Τσιτσίμη 

Γιάννη. Σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο 

της Αλβανίας και το γραφείο προξενικών-

εμπορικών και οικονομικών υποθέσεων Π.Γ.Δ.Μ.  

 
15 Μαρτίου 

 
Κινηματογράφος 

« Assassinat d'une modiste » της Κατρίν Μπερνστάιν 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00 

Σε συνεργασία με τη σχολή κινηματογράφου 

La fémis/Archidoc. Θα προηγηθεί 

παρουσίαση της σχολής και του 

προγράμματος υποστήριξης νέων 

κινηματογραφιστών Archidoc.  

Στα γαλλικά, με αγγλικούς υπότιτλους.  

 

Λίγα λόγια για την ταινία:  

mailto:mail@bientot.gr
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Η τραγική ιστορία της νεαρής Φανύ Μπερζέ, που ίδρυσε τον δικό της οίκο μόδας στο 

Παρίσι. Μέσα από την υποδειγματική αφήγηση του σφετερισμού του οποίου υπήρξε 

θύμα, αναδύεται μια λεπτομερής και συγκλονιστική έρευνα για τη διαδικασία 

"αρειοποίησης" των εβραϊκών επιχειρήσεων στη Γαλλία, τον προάγγελο της "τελικής 

λύσης". 

 
16 Μαρτίου 

 
Μουσική 

«Στον κόσμο της μουσικής» 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 20.30 

Βραδιά γαλλικού τραγουδιού από τη 

γαλλόφωνη χορωδία cHoralia, με τη 

συμμετοχή του συνόλου « Les Auvergnats », 

υπό τη διεύθυνση του Gil Gourdier.  

Είσοδος ελεύθερη. 

 
17 Μαρτίου 

 
Θέατρο 

«Η ιστορία των αρκούδων Πάντα όπως την 

αφηγείται ένας σαξοφωνίστας που έχει μια 

φιλενάδα στη Φρανκφούρτη» του Ματέι 

Βισνιέκ 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00 (ρουμανικά), 21.00 (ελληνικά) 

Σε σκηνοθεσία Mόνικα Σαβουλέσκου-Βουδούρη.  

Σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ρουμανίας.  

 

Ο Λουί ο σαξοφωνίστας, ο κουρασμένος 

καλλιτέχνης που έχει φτάσει στα όρια του, 

ξυπνά ένα πρωί δίπλα σε μια ωραία, άγνωστη 

γυναίκα. Τη ρωτά: "Κάναμε έρωτα;". Αυτή δε 

θέλει να απαντήσει διότι πρέπει να φύγει. Τότε, 

αυτός της ζητά να του χαρίσει ακόμα εννιά 

νύχτες. Δέχεται. Το δωμάτιο θα καταστεί ο 
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τόπος μιας ολόκληρης ζωής. Έχουν εννιά 

νύχτες για να γνωριστούν, να γεμίσουν ίσως το 

κενό μιας ζωής, να καταλάβουν την ουσία ... 

 
18 Μαρτίου 

 
Μουσική 

Συναυλία του Philippe Forget 

Αίθουσα τελετών ΑΠΘ| 20.30 

Ο γάλλος μαέστρος Philippe Forget θα διευθύνει την 

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα, 

έργα των Ροσίνι, Κουπρίνσκι, Μπερλιόζ και Σαμπριέ. 

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο 

Θεσσαλονίκης και τοΓενικό Προξενείο της 

Γαλλίας. 

 
20 Μαρτίου 

 
Παρουσίαση βιβλίου 

«Ο δρόμος για το Αλταμόν» της Γκαμπριέλ Ρουά 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 12.00 

Η Γκαμπριέλ Ρουά (1909-1983) είναι μία από 

τις σημαντικότερες γαλλόφωνεςεκπροσώπους 

της καναδικής λογοτεχνίας.  

Για το βιβλίο της θα μιλήσουν οι:  

Τιτίκα Δημητρούλια, κριτικός λογοτεχνίας και 

επίκουρη καθηγήτρια ΑΠΘ 

Χλόη Κουτσουμπέλη, συγγραφέας και  

Ζιζή Σαλίμπα, εκπρόσωπος των εκδόσεων 

Θίνες. 

 
21 Μαρτίου 

 
Θέατρο 

«Διπλή απιστία» του Μαριβώ 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00 
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H παράσταση είναι το προιόν ενός θεατρικού εργαστηρίου που 

πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και διήρκεσε 

4 μήνες, με θέμα την ανθρώπινη απιστία στο έργο του Μαριβώ. 

 
22 Μαρτίου 

 
Γαστρονομία 

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν οι Βέλγοι...» 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.30 

Θα γνωρίσουμε την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη 

βελγική γαστρονομία και θα γευθούμε τυπικά πιάτα του 

Βελγίου! Σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Ένωση των 

Γάλλων του Εξωτερικού (ADFE-FrançaisduMonde).  

Συμμετοχή: 5 ευρώ.  

 
23 Μαρτίου 

 
Διάλεξη 

«H μνήμη των μνημείων», Πέτρος Μαρτινίδης 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού| 19.00 

Μέσω μιας πλούσιας εικονογράφησης θα αναλυθεί 

το πώς τα μνημεία, τα ηρώα και τα μνήματα μετέχουν 

στην κοινωνική ζωή, ως "παρουσίες μιας απουσίας" 

πάντοτε. Ειδικότερα, θα αναλυθεί το φάσμα των 

κατηγοριών, η αναγκαιότητα, οι αλληγορικές 

σημασίες και οι διακυμάνσεις της αισθητικής των 

μνημείων. 

 
24 Μαρτίου 

 
Γαστρονομία 

Γευσιγνωσία κρασιών και σοκολάτας 

Από την οινολόγο Μαρία Σάμου και τον σομελιέ Θεολόγο Πλακόπουλο 

Bientôt wine| 20.30 - 22.00 

Θα γευτούμε σοκολάτες της σοκολατοποιίας Cluizel με 

μια επιλογή από σαμπάνιες και κρασιά.  
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Συμμετοχή: 15 ευρώ. Περιορισμένος αριθμός θέσων.  

Πληροφορίες-κρατήσεις: τηλ. 2310 253 781, mail@bientot.gr 

mailto:mail@bientot.gr

