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Sandrine Mouchet
Consule générale de France 
et directrice de l’Institut français de Thessalonique

Le 18e Salon international du livre de Thessalonique, grand rendez-vous littéraire festif et  
convivial, fait son retour cette année, du 25 au 28 novembre 2021, sous format hybride (à la 
fois en présence et en ligne), après une édition 2020 totalement numérique.

L’Institut français de Thessalonique y prend de nouveau  part, avec un programme rendant 
hommage à la littérature française et francophone, et intimement lié au Choix Goncourt de la 
Grèce dont nous lançons la 3e édition à cette occasion.

Plusieurs auteurs font le déplacement à Thessalonique, pour des rencontres littéraires autour 
de leur parcours et leurs ouvrages :

• Mme Djaïli AMADOU AMAL, lauréate du  2e Choix Goncourt de la Grèce pour 
son roman Les Impatientes, qui sera accompagnée de son éditrice Emmanuelle  
COLLAS ;

• M. Pierre ASSOULINE, écrivain, journaliste et académicien, dont l’ouvrage Le 
dernier des Camondo est réédité cette année ; 

• Mme Nathalie COHEN, écrivaine et agrégée de Lettres classiques, auteure de
l’essai historique Une étrange rencontre - Juifs, Grecs et Romains.

Après chacune de ces rencontres, vous pourrez retrouver nos invités pour une séance de  
dédicace sur le stand français : stand 115B - pavillon 13. 

Vous trouverez sur notre stand des livres en français de la libraire Lexikopoleio et 
les ouvrages des éditions Hachette F.L.E. (français langue étrangères), proposés à 
la vente, ainsi que des informations sur les cours de français à l’Institut français de  
Thessalonique et la scolarité à l’École française de Thessalonique.

Des ateliers scolaires sont également prévus.

Nous vous souhaitons de beaux échanges et de très belles lectures, pleines de découverte, de  
réflexion et d’émotion.
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Σαντρίν Μουσέ
Γενική Πρόξενος της Γαλλίας 
και διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης

Η 18η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ένα σημαντικό εορταστικό και φιλικό  
λογοτεχνικό ραντεβού, επιστρέφει φέτος, από τις 25 έως τις 28 Νοεμβρίου 2021, σε υβριδική  
μορφή (με φυσική παρουσία και παράλληλη διαδικτυακή κάλυψη των εκδηλώσεων), μετά την εξ 
ολοκλήρου διαδικτυακή διοργάνωση του 2020.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης συμμετέχει και πάλι, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη 
γαλλική και γαλλόφωνη λογοτεχνία, και στενά συνδεδεμένο με το Βραβείο Γκονκούρ της Ελλάδας, 
την 3η διοργάνωση του οποίου θα εγκαινιάσουμε με αυτή την ευκαιρία.

Αρκετοί συγγραφείς θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη, για λογοτεχνικές συναντήσεις γύρω από την 
πορεία και το έργο τους:

• Η κυρία Djaïli AMADOU AMAL, νικήτρια του 2ου Βραβείου Γκονκούρ Ελλάδας 
για το μυθιστόρημά της Les Impatientes, την οποία θα συνοδεύει η εκδότριά της Em-
manuelle COLLAS.

• Ο κύριος Pierre ASSOULINE, συγγραφέας, δημοσιογράφος και ακαδημαïκός, του 
οποίου το βιβλίο Le dernier des Camondo επανεκδόθηκε φέτος.

• Η κυρία Nathalie COHEN, συγγραφέας και κλασική φιλόλογος, συγγραφέας του 
ιστορικού δοκιμίου Une étrange rencontre - Juifs, Grecs et Romains.

Μετά από κάθε λογοτεχνική συζήτηση, θα μπορείτε να συναντήσετε τους προσκεκλημένους μας 
για την υπογραφή των βιβλίων τους στο γαλλικό σταντ: σταντ 115B - περίπτερο 13. 

Θα βρείτε στο σταντ μας γαλλικά βιβλία από το βιβλιοπωλείο Λεξικοπωλείο και βιβλία των  
εκδόσεων Hachette F.L.E. (γαλλικά ως ξένη γλώσσα), τα οποία προσφέρονται προς πώληση, καθώς 
και πληροφορίες για μαθήματα γαλλικών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και εκπαίδευση 
στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Προβλέπονται επίσης σχολικά εργαστήρια.

Σας  ευχόμαστε γόνιμες συζητήσεις, απολαυστικές αναγνώσεις, γεμάτες ανακαλύψεις, στοχασμούς 
και συγκινήσεις.
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RENCONTRES
LITTÉRAIRES

RENCONTRES
LITTÉRAIRES

RENCONTRES
LITTÉRAIRES

RENCONTRES
LITTÉRAIRES

Nathalie COHEN : Samedi 27 novembre 2021 | 13h00-14h00
Pierre ASSOULINE : Samedi 27 novembre 2021 | 14h00-15h00
Djaïli AMADOU AMAL : Dimanche 28 novembre 2021 | 13h00-14h00
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Nathalie COHEN: Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 | 13:00-14:00
Pierre ASSOULINE: Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 | 14:00-15:00
Djaïli AMADOU AMAL: Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 | 13:00-14:00

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Comment Jérusalem, Athènes et Rome se sont-elles rencontrées dans cette Antiquité qui a 
décidé de la culture européenne ? Pourquoi une fille de juifs tunisiens immigrés en France se 
met-elle en quête de ses racines en devenant helléniste ? Ces deux questions n’en font qu’une 
pour Nathalie Cohen, qui tisse ici son histoire personnelle dans l’histoire des idées. Son essai 
érudit nous invite à un voyage vers Alexandrie, convoquant la Torah, le Talmud et les Évangiles 
pour explorer la construction du « judéo-christianisme ».

Πώς η συνάντηση της Ιερουσαλήμ, της Αθήνας και της Ρώμης, κατά την Αρχαιότητα, καθόρισε 
την πορεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού; Γιατί μια κόρη Τυνήσιων Εβραίων που μετανάστευσαν 
στη Γαλλία, αναζητώντας τις ρίζες της, γίνεται ελληνίστρια; Για τη συγγραφέα, Nathalie Cohen, 
που υφαίνει σ΄αυτό το βιβλίο την προσωπική της ιστορία, αυτά τα δύο ερωτήματα συνθέτουν ένα 
ενιαίο ζήτημα. Το ακαδημαïκό της δοκίμιο μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια, ώστε να 
εξερευνήσουμε τη δημιουργία του «ιουδαιοχριστιανισμού» μέσω της Τορά, του Ταλμούδ και των 
Ευαγγελίων.

Modérateur : Giorgos GIANNOPOULOS, écrivain, directeur de la revue culturelle thessalonicienne ENEKEN.

         Traduction simultanée en grec.

Après la discussion, séance de dédicace de ses livres en français sur le stand de l’IFT (Pavillon 13 - stand 115B).

Συντονιστής: Γιώργος Γιαννόπουλος, συγγραφέας, εκδότης του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ

         Ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η συγγραφέας θα υπογράψει το βιβλίο της στο σταντ του Γαλλικού Ινστιτούτου 
(Περίπτερο 13 - σταντ 115Β).

SAMEDI 27 NOVEMBRE  |  PAVILLON 13  |  13h00 – 14h00   |   Salle : Café littéraire

ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  |  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  |  13:00 – 14:00   |  Αίθουσα: Φιλολογικό Καφενείο 

Rencontre avec Nathalie COHEN autour de son livre

Une étrange rencontre - Juifs, Grecs et Romains

Συνάντηση με την Nathalie COHEN για το έργο της

Μία παράξενη συνάντηση - Εβραίοι, Έλληνες και Ρωμαίοι
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Πολυγραφότατος συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας, μέλος της Ακαδημίας Γκονκούρ από το 2012, ο Pierre 
Assouline έχει γράψει πολλές βιογραφίες και μυθιστορήματα.

Στη  βιογραφική του αφήγηση Le dernier des Camondo, αναφέρεται στην ιστορία μιας μεγάλης εβραïκής 
οικογένειας – από την Ισπανική Ιερά Εξέταση έως τη γενοκτονία των Ναζί, συμπεριλαμβανομένων του γκέτο 
της Βενετίας και των παλατιών της Κωνσταντινούπολης – η οποία πίστεψε ότι η τεράστια περιουσία της θα 
την προστάτευε για πάντα, πριν σβήσει εντελώς τον 20ο αιώνα. Το βιβλίο κυκλοφόρησε φέτος το φθινόπωρο 
σε νέα έκδοση, αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη από τον συγγραφέα, όπως συνέβη αρκετές φορές από την 
αρχική έκδοση του βιβλίου το 1997.

Modérateur : Nikos BAKOUNAKIS, écrivain, journaliste, professeur de Théorie et pratique du journalisme à l’Université 
Panteion d’Athènes.

         Traduction simultanée en grec.

Après la discussion, séance de dédicace de son livre en français sur le stand de l’IFT (Pavillon 13 - stand 115B).

Συντονιστής: Νίκος Μπακουνάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος, καθηγητής Θεωρίας και πρακτικής της δημοσιογραφίας 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

         Ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, o συγγραφέας θα υπογράψει το βιβλίο του στο σταντ του Γαλλικού Ινστιτούτου (Περίπτερο 
13 - σταντ 115Β).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  |  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  |  14:00 – 15:00   |  Αίθουσα: Φιλολογικό Καφενείο 

SAMEDI 27 NOVEMBRE  |  PAVILLON 13  |  14h00 – 15h00   |   Salle : Café littéraire

                          Rencontre avec Pierre ASSOULINE autour de son oeuvre 

et à l’occasion de la réédition de son livre Le dernier des Camondo

Συνάντηση με τον Pierre ASSOULINE για το έργο του

και με την ευκαιρία της επανέκδοσης του βιβλίου του Le dernier des Camondo

Écrivain et critique littéraire prolifique, membre de l’Académie Goncourt depuis 2012, Pierre  
Assouline est l’auteur de nombreuses biographies et romans.

Dans son récit biographique Le dernier des Camondo, il relate l’histoire d’une grande famille juive 
- de l’Inquisition espagnole au génocide nazi, en passant par le ghetto de Venise et les palais de 
Constantinople - qui a cru que son immense fortune la préserverait à jamais, avant de s’éteindre  
complètement au 20e siècle. L’ouvrage est paru cet automne dans une version rééditée, revue 
et de nouveau enrichie par l’auteur, comme ce fut plusieurs fois le cas depuis la publication         
originale du livre en 1997.
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Ce roman polyphonique retrace les destins entrelacés de trois femmes, trois “impatientes”, qui  
refusent de se résigner à leur statut de jeunes mariées contre leur gré, et se battent pour s’en  
affranchir. Abordant avec courage et finesse les thèmes du mariage forcé et du viol conjugal,  
Djaïli Amadou Amal dresse un portrait puissant de la vie des femmes au Sahel, et livre un récit  
bouleversant sur la question cruciale - et  mondiale - des violences faites aux femmes. 

Avec :  Emmanuelle COLLAS, fondatrice indépendante de la maison d’édition qui porte son nom, 
éditrice de Djaïli AMADOU AMAL.

Αυτό το πολυφωνικό μυθιστόρημα περιγράφει τα αλληλένδετα πεπρωμένα τριών γυναικών, τριών «ανυπόμονων», που 
αρνούνται να αποδεχθούν την ιδιότητά τους ως νεόνυμφες παρά τη θέλησή τους, και παλεύουν να απελευθερωθούν από 
αυτήν. Προσεγγίζοντας με θάρρος και λεπτότητα τα θέματα του αναγκαστικού γάμου και του συζυγικού βιασμού, η Djaïli  
Amadou Amal σκιαγραφεί ένα δυνατό πορτρέτο της ζωής των γυναικών του Σαχέλ, και μας παραδίδει μια συγκλονιστική  
αφήγηση σχετικά με το κρίσιμο – και παγκόσμιο – ζήτημα της βίας κατά των γυναικών.

Με τη συμμετοχή της: Emmanuelle COLLAS, ανεξάρτητη ιδρύτρια του ομώνυμου εκδοτικού οίκου, εκδότρια της Djaïli  
AMADOU AMAL
 
- Συντονίστρια : Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Δρ Εθνολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

         Ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η συγγραφέας θα υπογράψει το βιβλίο της στο σταντ του Γαλλικού Ινστιτούτου (Περίπτερο 
13 - σταντ 115Β).

Modératrice : Fotini TSIBIRIDOU, docteure en Ethnologie-Anthropologie sociale, professeure au Département d’études bal-
kaniques, slaves et orientales à l’Université de Macédoine (PAMAK).

         Traduction simultanée en grec.

Après la discussion, séance de dédicace de son livre en français sur le stand de l’IFT (Pavillon 13 - stand 115B).

   

DIMANCHE 28 NOVEMBRE  |  PAVILLON 13  |  13h00 – 14h00   |   Salle : Café littéraire

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  |  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  |  13:00 – 14:00   |   Αίθουσα: Φιλολογικό Καφενείο

Rencontre avec Djaili AMADOU AMAL autour de son roman

Les Impatientes

Συνάντηση με την Djaili AMADOU AMAL για το βιβλίο της

Les Impatientes
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CHOIX GONCOURT
DE LA GRÈCE
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΚΟΝΚΟΥΡ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
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> Pierre ASSOULINE, journaliste, romancier, biographe, membre de l’Académie Goncourt

> Djaïli AMADOU AMAL, écrivaine, lauréate du 2e choix Goncourt de la Grèce pour son roman Les Impatientes

> Emmanuelle COLLAS, fondatrice indépendante de la maison d’édition qui porte son nom, éditrice de Djaïli 
AMADOU AMAL

> Sandrine MOUCHET, Consule générale de France à Thessalonique et directrice de l’Institut français de  
Thessalonique

> Nicolas EYBALIN, Conseiller de coopération et d’action culturelle et directeur de l’Institut français de Grèce

Modératrice : Katerina SPIROPOULOU, chargée de communication à l’Institut français de Thessalonique

   Traduction simultanée en grec.

SAMEDI 27 NOVEMBRE  |  PAVILLON 13  |  20h00 – 21h00  |  Salle : Dionysios Solomos

SAMEDI 27 NOVEMBRE  |  PAVILLON 13  |  20h00 – 21h00  |  Salle : Dionysios Solomos

CHOIX GONCOURT DE LA GRÈCE

Lancement de la 3e édition en présence de :

Quelques mots sur le Choix Goncourt de la Grèce

L’Institut français de Thessalonique, en collaboration avec l’Institut français de Grèce à Athènes et l’Académie 
Goncourt en France, organise, pour la troisième année consécutive, le Choix Goncourt des étudiants de la 
Grèce. Cet événement donne l’opportunité aux étudiant.e.s grec.que.s francophones de découvrir les ouvrages 
majeurs de la littérature française contemporaine et de se familiariser avec l’un des prix littéraires français 
les plus prestigieux en participant à son édition grecque, organisée selon les mêmes règles que la session  
nationale. 

Le jury est composé de plus de 100 étudiant.e.s francophones venu.e.s de 10 universités grecques et de divers 
départements. Les juré.e.s délibèreront au cours de l’année, à l’occasion de quatre rencontres organisées avec 
le concours de l’Institut français, et éliront en juillet 2022 l’un des quatre ouvrages sélectionnés cette année par 
l’Académie Goncourt :

  > Le Voyage dans l’Est, de Christine Angot

  > Enfant de salaud, de Sorj Chalandon

  > Milwaukee Blues, de Louis-Philippe Dalembert

  > La Plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr
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> Pierre ASSOULINE, δημοσιογράφο, μυθιστοριογράφο, βιογράφο, μέλος της Ακαδημίας Γκονκούρ

> Djaïli AMADOU AMAL, συγγραφέα που απέσπασε το 2ο Βραβείο Γκονκούρ της Ελλάδας για το μυθιστόρημά της 
Les Impatientes

> Emmanuelle COLLAS, ανεξάρτητη ιδρύτρια του ομώνυμου εκδοτικού οίκου, εκδότρια της Djaïli AMADOU AMAL

> Sandrine MOUCHET, Γενική Πρόξενο της Γαλλίας, Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης

> Nicolas EYBALIN, Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και Συμβούλου συνεργασίας και μορφωτικής 
δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

>Συντονίστρια:  Δρ Κατερίνα Σπυροπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης

   Ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  |  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  |  20:00 – 21:00  |  Αίθουσα: Διονύσιος Σολωμός

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  |  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  |  20:00 – 21:00  |  Αίθουσα: Διονύσιος Σολωμός

Λίγα λόγια για το Βραβείο Γκονγκούρ Ελλάδας

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΚΟΝΚΟΥΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έναρξη της 3ης διοργάνωσης παρουσία των:

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και την Ακαδημία 
Γκονκούρ, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το Βραβείο Γκονκούρ Ελλάδας. Η εκδήλωση αυτή δίνει την 
ευκαιρία στους γαλλόφωνους Έλληνες φοιτητές και Ελληνίδες φοιτήτριες να ανακαλύψουν τα σημαντικότερα 
έργα της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας και να εξοικειωθούν με ένα από τα πιο διάσημα γαλλικά λογοτεχνικά 
βραβεία συμμετέχοντας στην ελληνική του έκδοση, που διοργανώνεται σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς με 
το εθνικό βραβείο Γαλλίας.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από περισσότερους από 100 γαλλόφωνους/νες φοιτητές/τριες που προέρχονται 
από 10 ελληνικά πανεπιστήμια και διάφορα τμήματα. Τα μέλη της επιτροπής θα συζητήσουν κατά τη διάρκεια του 
έτους, με την ευκαιρία τεσσάρων συναντήσεων που θα διοργανωθούν από το Γαλλικό Ινστιτούτο, και θα εκλέξουν 
τον Ιούλιο του 2022 το ένα από τα τέσσερα έργα που επιλέχθηκαν φέτος από την Ακαδημία Γκονκούρ:

 > Le Voyage dans l’Est, της Christine Angot

  > Enfant de salaud, του Sorj Chalandon

  > Milwaukee Blues, του Louis-Philippe Dalembert

  > La Plus secrète mémoire des hommes, του Mohamed Mbougar Sarr
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L’Institut français de Thessalonique propose aux jeunes visiteurs du Salon international du livre un voyage dans 
la littérature de langue française.

On l’oublie parfois, mais le français est la langue officielle de 88 pays, et de nombreux auteurs de renom à tra-
vers le monde écrivent dans cette langue. Grâce à des activités de groupe, les enfants seront amenés à décou-
vrir et à comprendre le rapport des écrivains de langue française avec leurs textes et avec le processus créatif 
d’écriture.  

Intervenante : Danaé Ioakimidis, responsable de la Coopération éducative à l’Institut français de Thessalonique.

   L’atelier se déroulera en français.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης προτείνει στους μικρούς επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου ένα ταξίδι 
στη γαλλόφωνη λογοτεχνία.

Το ξεχνάμε κάποιες φορές, αλλά τα γαλλικά είναι η επίσημη γλώσσα 88 χωρών, και πολλοί διάσημοι συγγραφείς 
ανά τον κόσμο γράφουν σε αυτή τη γλώσσα. Χάρη σε ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα ανακαλύψουν 
και θα κατανοήσουν τη σχέση των γαλλόφωνων συγγραφέων με τα κείμενά τους και με τη διαδικασία της  
δημιουργικής γραφής. 

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Δανάη Ιωακειμίδη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης

        Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα γαλλικά

JEUDI 25 NOVEMBRE I PAVILLON 13  |  10h00 – 11h00   |  Salle : Espace jeunesse  |
   Réservé aux élèves de l’École Française de Thessalonique

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ I ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  |  10:00 – 11:00   |  Αίθουσα : Espace jeunesse  |
 για τους μαθητές-μαθήτριες του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 

Voyage dans la littérature de langue française

Ateliers pour enfants de 9 à 10 ans 

Ταξίδι στη γαλλόφωνη λογοτεχνία

Εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 9-10 ετών 
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Dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la naissance du poète français Jean de la Fontaine,  
l’Institut français de Thessalonique propose aux jeunes visiteurs du Salon international du livre de (re)décou-
vrir les écrits de deux fabulistes de premier plan : Jean de La Fontaine et Ésope.

À travers une série d’activités de groupe, les enfants seront amenés à enrichir leur vocabulaire français par le 
biais de la lecture des fables. Cet atelier bilingue contribue à l’ouverture, dès le plus jeune âge, à la diversité  
linguistique et culturelle, et au développement des compétences d’écoute et d’observation.

Intervenante : Danaé Ioakimidis, responsable de la Coopération éducative à l’Institut français de Thessalonique.

   L’atelier se déroulera en français.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 400 χρόνων από τη γέννηση του Γάλλου μυθοποιού Ζαν ντε Λα Φονταίν, 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης προτείνει στους μικρούς επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου  
Θεσσαλονίκης ένα ταξίδι στους μύθους δύο κορυφαίων μυθοποιών: του Λα Φονταίν και του Αισώπου.

Μέσα από μια σειρά ομαδικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά θα εμπλουτίσουν το γαλλικό τους λεξιλόγιο μέσα 
από την ανάγνωση των μύθων. Δίγλωσσο εργαστήριο γλωσσικού κεντρίσματος που συμβάλλει στην ανάπτυξη 
θετικής στάσης ως προς τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και 
παρατήρησης.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: Δανάη Ιωακειμίδη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης

     Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα γαλλικά
 

Découverte des fables d’Ésope et de La Fontaine

Atelier pour enfants de 7 à 10 ans

Ταξίδι στους μύθους του Αισώπου και του Λα Φονταίν

Εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 7-10 ετών

DIMANCHE 28 NOVEMBRE, PAVILLON 13  |  13h00 – 14h00   |   Salle : Espace jeunesse   |   Tous publics

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13  |  13:00 – 14:00   |   Αίθουσα : Espace jeunesse   |   
Ανοιχτό στο κοινό
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Nathalie COHEN est écrivaine, agrégée des Lettres classiques, et enseigne le grec et 
le latin. Auteure d’un essai (2017) et d’un roman (2019), elle a effectué des recherches 
en judaïsme hellénistique et en patristique grecque, sans cesser de se pencher sur 
le monde séfarade dont elle est issue.

Η Nathalie COHEN είναι συγγραφέας και κλασική φιλόλογος, και διδάσκει ελληνικά  
και λατινικά. Συγγραφέας ενός δοκιμίου (2017) και ενός μυθιστορήματος (2019),  
ασχολήθηκε ερευνητικά με τον Ιουδαϊσμό της Ελληνιστικής Περιόδου και την  
ελληνική πατερική, χωρίς να σταματήσει να ενσκήπτει στον κόσμο των Σεφαραδιτών, 
από τον οποίο προέρχεται. 

Djaïli AMADOU AMAL est une écrivaine et militante féministe originaire du                              
Cameroun, peule et musulmane. Fondatrice de l’association « Femmes du Sahel », 
elle a par ailleurs été lauréate du Prix de la meilleure auteure africaine 2019 et du Prix  
Orange du livre en Afrique 2019. Elle a obtenu le Prix Goncourt des Lycéens 2020 
pour son roman Les Impatientes.

Η Djaïli  AMADOU  AMAL είναι συγγραφέας και φεμινίστρια ακτιβίστρια από το 
Καμερούν, από τη φυλή Πελ και μουσουλμάνα. Ιδρύτρια του συλλόγου «Γυναίκες του 
Σαχέλ», είναι επίσης η νικήτρια του Βραβείου Καλύτερου Αφρικανού Συγγραφέα 2019  
και του Βραβείου Βιβλίου Orange 2019 της Αφρικής. Της απονεμήθηκε το βραβείο 
Γκονκούρ 2020 μαθητών λυκείου για το μυθιστόρημά της Les Impatientes.

Pierre ASSOULINE est un romancier, biographe, journaliste et chroniqueur de ra-
dio, auteur du blog de critique littéraire à succès « La République des livres ». Membre 
de l’Académie Goncourt depuis 2012 et écrivain prolifique, il a reçu, entre autres, le 
Prix de l’essai de l’Académie française et le Prix de la langue française. 

Ο Pierre ASSOULINE είναι μυθιστοριογράφος, βιογράφος, δημοσιογράφος  
και χρονικογράφος, δημιουργός του επιτυχημένου blog κριτικής βιβλίων «La   
République des livres». Μέλος της Ακαδημίας Γκονκούρ από το 2012 και  
πολυγραφότατος συγγραφέας, έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Βραβείο Δοκιμίου  
της Γαλλικής Ακαδημίας και το Βραβείο Γαλλικής Γλώσσας.
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