
Γαλλοφωνία 2013 
λοιπόν  διηγήσου! …
Κάθε χρόνο, γύρω στις 20 Μαρτίου, γιορτάζεται η Γαλλοφωνία στις πέντε ηπείρους. Το 2013, το 
Γαλλικό Ινστιτούτο και οι Γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα οργανώνουν πολιτιστικό πρόγραµµα 
για να γιορτάσουν το γεγονός ότι ανήκουν σε µια γλωσσολογική κοινότητα περίπου 300 εκατοµµυρίων 
ανθρώπων που «µοιράζονται τη γαλλική γλώσσα».

Η άνοιξη του 2013 θα είναι αφιερωµένη στους αφηγητές των πέντε ηπείρων, επειδή οι ιστορίες 
ταξιδεύουν, αγνοούν τα σύνορα και όσο περισσότερο τις διηγούνται τόσο λιγότερο ξένες είναι. 
οι καλύτεροι αφηγητές θα είναι και οι νικητές του εθνικού διαγωνισµού Γαλλοφωνίας, ο οποίος 
απευθύνεται σε όλους τους µαθητές γαλλικών στην Ελλάδα και θα λάβουν τα βραβεία τους στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η λογοτεχνία και η µουσική θα έχουν την τιµητική τους για το 
ευρύ κοινό.

Francophonie 2013
alors raconte ! …
Chaque année, autour du 20 mars, la Francophonie est fêtée sur les cinq continents. En 2013, l’Institut 
français de Grèce et les Ambassades francophones en Grèce proposent un programme culturel pour 
célébrer l’appartenance à une communauté linguistique de près de 300 millions de locuteurs qui ont 
« le français en partage ».

Ce printemps 2013 sera celui des conteurs des cinq continents, car les histoires voyagent, se jouent 
des frontières et plus elles sont racontées moins elles sont étrangères. Les meilleurs conteurs  
seront les lauréats du concours national de la francophonie, réservé à tous les élèves de français 
de Grèce; ils recevront leurs prix à Athènes et Thessalonique. La littérature et la musique seront à 
l’honneur pour le grand public.

francophonie2013@ifa.gr 
Σίνα 31 | 31, rue Sina - 10680 Αθήνα | Athènes - 210 3398600 · www.ifg.gr 
Λ. Στράτου 2Α | 2Α, avenue Stratou - 54 007 Θεσσαλονίκη | Thessalonique - 2310 821231· www.ift.gr

GRÈCE

Samedi 9 marS, 9h00-19h00 
Journée d’étude Siyan Jin - JacqueS 
cortÈS « d’une Langue À L’autre, 
approcheS LittéraireS et LinguiStiqueS» 
Lycée franco-hellénique Kalamari

Vendredi 11 marS, 18h00 * 
conFérence JacqueS cortÈS « déFendre 
Le pLuriLinguiSme, La diVerSité et La 
Langue Fran²aiSe en particuLier »

Lundi 11 – Samedi 30 marS  
expoSition « quand Le Loup n’eSt paS LÀ - 
LégendeS, hiStoireS et conteS de FéeS »
Centre Photographique de Thessalonique
Institut français de Thessalonique 
 
mardi 12 marS, 18h00 *
conFérence thomaS SKaSSiS 
« cLaude Simon : LeS carteS du tempS » 

mardi 19 marS, 17h00 *
ateLierS & tabLe ronde « VerS une 
Francophonie actiVe danS un monde 
pLuriLingue »
Avec  la faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Aristote

mardi 19 marS, 19h00 *
Lecture de poÈmeS & muSique Jazz 
« La poéSie Francophone » 
Avec la poétesse Melita TOKA-KARACHALIOU, 
la chanteuse Natassa  MARE-MOUMTZIDOU, 
le contrebassiste Agamemnon MARDAS et 
le pianiste Philippe KOSTAVELIS

mardi 19 marS, 21h00 *
concert de La choraLe Francophone 
de theSSaLonique 
choraLia giL gourdier-Leroy

mercredi 20 marS, 11h00 *
ciné-concert «méLiÈS -À L’improViSte- 
Le Voyage danS La Lune »
Avec le duo PASSE PAR TOUT - Georgios LYGERIDIS 
(saxophone) et Eftihia VENIOTA (piano et percussions) 

Σαββατο 9 Μαρτίου, 9.00’-19.00’
ΗΜερίδα Siyan Jin - JacqueS cortÈS 
«απο τΗ Μία ΓλωΣΣα ΣτΗν αλλΗ, 
λοΓοτεχνίκεΣ καί ΓλωΣΣίκεΣ προΣεΓΓίΣείΣ»
Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

δευτερα 11 Μαρτίου, 18.00’ *
δίαλεξΗ JacqueS cortÈS «προΣτατευω τΗν 
πολυΓλωΣΣία, τΗ ΓλωΣΣίκΗ πολυΜορφία καί 
τΗν ΓαλλίκΗ ΓλωΣΣα»

δευτερα 11 - Σαββατο 30 Μαρτίου 
εκθεΣΗ «οταν ο λυκοΣ δεν είναί εδω... 
θρυλοί, ίΣτορίεΣ καί παραΜυθία»
Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης   

τρίτΗ 12 Μαρτίου, 18.00’ *
δίαλεξΗ θωΜαΣ ΣκαΣΣΗΣ 
«κλωντ ΣίΜον: Η τραπουλα του χρονου» 

τρίτΗ 19 Μαρτίου, 17.00’ *
ερΓαΣτΗρία & ΣτροΓΓυλΗ τραπεζα 
«προΣ Μία ενερΓΗτίκΗ Γαλλοφωνία Σε 
εναν πολυΓλωΣΣο κοΣΜο» 
Με την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

τρίτΗ 19 Μαρτίου, 19.00’ *
αναΓνωΣΗ ποίΗΣΗΣ & ΜουΣίκΗ Jazz 
«Η ΓαλλοφωνΗ ποίΗΣΗ»
Με την ποιήτρια Μελίτα TΟΚΑ-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
την ερμηνεύτρια Νατάσα ΜΑΡΕ-ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ,  
τον κοντραμπασίστα Αγαμέμνων ΜΑΡΔΑ και 
τον πιανίστα Φίλιππο ΚΩΣΤΑΒΕΛΗ

τρίτΗ 19 Μαρτίου, 21.00’ *
Συναυλία τΗΣ ΓαλλοφωνΗΣ χορωδίαΣ 
τΗΣ θεΣΣαλονίκΗΣ 
choraLia giL gourdier-Leroy

τεταρτΗ 20 Μαρτίου, 11.00’ *
Σίνε-κονΣερτο «Μελίε - αυτοΣχεδίαΣΜοΣ- 
το ταξίδί ΣτΗ ΣελΗνΗ»
Με το ντουέτο PASSE PAR TOUT - Γεώργιος ΛΥΓΕΡΙΔΗΣ 
(σαξόφωνο) και Ευτυχία ΒΕΝΙΩΤΑ (πιάνο & κρουστά)

τεταρτΗ 20 Μαρτίου, 16.00’ *
Με το Γενικό Προξενείο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη

δίαλεξΗ «δίλΗΜΜατα εξορίαΣ: 
οί Γαλλοφωνοί καλλίτεχνεΣ τΗΣ 
ρουΜανίαΣ: iονεΣκο, Σίοραν, Μπρανκουζί»

Martin Ladislau SALAMON, Γενικός Πρόξενος της 
Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, 
Απόστολος ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ, Καθηγητής, 
Victor IVANOVICI, Καθηγητής και 
Antonia VANCEA.

τεταρτΗ 20 Μαρτίου, 18.30’ *
ρεΣίταλ πίανου george eneScu
Με τους πιανίστες ΑΜΕΛΙΑ και 
Χρήστος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

τεταρτΗ 20 Μαρτίου, 20.00’ *
προβολΗ ταίνίαΣ morgen & δίαλεξΗ
με τον σκηνοθέτη Marian CRISAN
(Ταινία με γαλλικούς υπότιτλους) 
  
τεταρτΗ 20 Μαρτίου, 20.30’ * 
κονΣερτο Σαξοφωνο & πίανο 
« À La Fran²aiSe » 
Με το ντουέτο PASSE PAR TOUT

τεταρτΗ 20 Μαρτίου, 17.30’  *
παρουΣίαΣΗ βίβλίου & δίαλεξΗ 
«Η περίπτωΣΗ του cLément LépidiS: 
επίΣτροφΗ ΣτΗ ζωΗ ενοΣ Γαλλοφωνου 
ΣυΓΓραφεα - Η λοΓοτεχνίκΗ Γαλλοφωνία 
ΣτΗν ελλαδα του 20ου αίωνα»
Με τις: Kατερίνα ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
Χριστίνα ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ και 
Βάσω ΚΟΥΙΔΟΥ

τεταρτΗ 20 Μαρτίου, 20.30’ *  
κίνΗΜατοΓραφίκΗ λεΣχΗ & δίαλεξΗ 
«το παραΜυθί Στον κίνΗΜατοΓραφο - 
aζουρ καί αζΜαρ» 
Με τον Fabrice MONTEBELLO

Σαββατο 30 Μαρτίου, 15.30’ *
δίαΓωνίΣΜοΣ ΓαλλοφωνίαΣ. λΗξΗ.
απονοΜΗ βραβείων.      

mercredi 20 marS, 16h00 *
Avec le Consulat Général de Roumanie à Thessalonique 

conFérence « diLemmeS de L’exiL : 
LeS artiSteS roumainS d’expreSSion 
Fran²aiSe : ioneSco, cioran, brancuSi »

Martin Ladislau SALAMON, Consul Général de 
Roumanie à Thessalonique, 
Apostolos PATELAKIS, Professeur, 
Victor IVANOVICI, Professeur et 
Antonia VANCEA. 

mercredi 20 marS, 18h30 *
récitaL de piano george eneScu
Avec les pianistes AMELIA et 
Christos TRIANTAFILLOU

mercredi 20 marS, 20h00 *
proJection du FiLm morgen & conFérence
avec le metteur en scène  Marian CRISAN
( Film sous-titré en français )

mercredi 20 marS, 20h30 *
concert Sax & piano 
« À La Fran²aiSe » 
Avec le duo PASSE PAR TOUT 

mercredi 20 marS, 17h30 *
préSentation de LiVre & conFérence  
« Le caS de cLément LépidiS : retour Sur 
La Vie d’un écriVain Francophone - La 
Francophonie Littéraire en grece au 
20eme SiecLe»  
Avec Katerina SPYROPOULOU, 
Christina CHATZIPANTELI et 
Vasso KOUIDOU

mercredi 20 marS, 20h30 *
ciné-cLub & conFérence 
« Le conte au cinéma -  azur & aSmar »
Avec Fabrice MONTEBELLO

Samedi 30 marS, 15h30 *
concourS de La Francophonie. cLoture. 
remiSe deS prix.
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* Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης | Ελεύθερη είσοδος 
Institut français de Thessalonique | Entrée libre

Γαλλοφωνία | Francophonie 2013

ΠΡοΓΡαΜΜα | proGraMMe
13.03 – 23.03.2013
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ | INSTITUT FRANÇAIS D’ATHÈNES 

09.03 – 30.03.2013
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE

Consulat du Commonwealth 
de la Dominique

Ambassade de Suisse 
en Grèce



du 13 au 17 marS 
FeStiVaL anameSa
Avec le Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix

Pour sa première édition, le festival européen AnAmESA 
invite des jeunes talents, en situation de handicap ou 
valides, à se rencontrer autour d’un dialogue artistique.
Programme : www.lfh.edu.gr

Vendredi 15 marS, 16h00 *
Avec l’Ambassade de la République Démocratique du 
Congo en Grèce

conFérence « La répubLique démocratique 
du congo et La Francophonie »
de iSidore ndayWeL e nziem
Historien, Professeur de l’université de Kinshasa, 
chercheur à la Sorbonne, Commissaire du XIVème 
Sommet de la Francophonie à Kinshasa 2012.
Conférence en français

aπο 13 ωΣ 17 Μαρτίου 
φεΣτίβαλ αναΜεΣα
mε το Ελληνογαλλικό Λύκειο Ευγένιος Ντελακρουά

Για την πρώτη έκδοσή του, το ευρωπαικό Φεστιβάλ 
ΑΝΑΜΕΣΑ καλεί νέους ταλαντούχους με ή χωρίς 
αναπηρία, για έναν καλλιτεχνικό διάλογο. 
Πρόγραμμα: www.lfh.edu.gr

παραΣκευΗ 15 Μαρτίου, 16.00’ *
mε την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό 
στην Ελλάδα

δίαλεξΗ «Η λαϊκΗ δΗΜοκρατία του κονΓκο 
καί Η Γαλλοφωνία»
του iSidore ndayWeL e nziem 
Ιστορικός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κινσάσα, 
ερευνητής στη Σορβόννη,γενικός Επίτροπος της 14ης  
Συνόδου της Γαλλοφωνίας στην Κινσάσα 2012. 
Διάλεξη στα γαλλικά 

15, 16 & 17 Μαρτίου
Συναυλία του micheL Legrand 
Ο περίφημος Γάλλος συνθέτης κινηματογραφικής 
μουσική  θα βρίσκεται στην Αθήνα, για τρεις συναυλίες 
στο Gazarte. 

Η συναυλία του Σαββάτου 16 Μαρτίου, θα κηρύξει 
την έναρξη της εβδομάδας της Γαλλοφωνίας.
Πληροφορίες & εισιτήρια: www.gazarte.gr

τρίτΗ 19 Μαρτίου, 9.30’ & 11.00’ *
προβολΗ τΗΣ ταίνίαΣ « Le tabLeau »
του Jean-François LAGUIonIE (Γαλλία, Βέλγιο 2011)

Ένα κάστρο, κήποι ανθισμένοι κι ένα απειλητικό δάσος 
είναι ο πίνακας ενός Ζωγράφου που για μυστηριώδεις 
λόγους μένει ανολοκλήρωτος. Στον πίνακα ζουν τρία 
είδη χαρακτήρων: οι Toupins, οι Pafinis και οι Reufs... 
Πρωϊνή προβολή για τα σχολεία

τρίτΗ 19 Μαρτίου, 20.00’ *
mε την Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου στην Ελλάδα

Συναυλία τΗΣ emiLie duVaL 

1o μέρος με τους μαθητές Λυκείου τoυ Saint-Paul, 
νικήτες του διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2011.

τεταρτΗ 20 Μαρτίου * 
απονοΜΗ βραβείων - δΗΜοτίκα Σχολεία 
Βράβευση των διαγωνιζόμενων. Είσοδος μόνο για τους 
500 νικητές των δημοτικών σχολείων.

τεταρτΗ 20 Μαρτίου 18.30’ *
Με την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα

ΣτροΓΓυλΗ τραπεζα «ΓλωΣΣα καί Σχεδίο» 
Mix & Remix, σκιτσογράφος - l’Hebdo 
Θόδωρος ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ, εικονογράφος
Αλεξία ΚΕΦΑΛΑ, δημοσιογράφος
Μπάμπης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, δημοσιογράφος - 
Καθημερινή, ΣΚΑΪ FM & ΣΚΑΪ  TV 

εκθεΣΗ mix & remix, 11-30 maρτίου 
Σχέδια του ελβετού δημιουργού Philippe BECqUELIn - 
mix & Remix.

πεΜπτΗ 21 Μαρτίου, 19.00’ *
mε την Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα

ΣτροΓΓυλΗ τραπεζα métin arditi
«ΓλωΣΣα καί ΜουΣίκΗ» 

Ο Ελβετός συγγραφέας Métin ARDITI, επ’ευκαιρίας της 
έκδοσης του τελευταίου του βιβλίου Prince d’orchestre 
(εκδόσεις Actes Sud), θα μοιραστεί τα συναισθήματα 
του για την μουσική και την «αστείρευτη γονιμότητα 
της Τέχνης», με τον Έλληνα συγγραφέα Τάκη 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ. 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο λογοτεχνικός κριτικός 
Σπύρος ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ.

Στρογγυλή τράπεζα στα γαλλικά

Σαββατο 23 Μαρτίου *
απονοΜΗ βραβείων - ΓυΜναΣία καί λυκεία
Βράβευση των διαγωνιζόμενων. Είσοδος μόνο 
για τους 500 νικητές των γυμνασίων, λυκείων και 
πανεπιστημίων (θέαμα από την θεατρική ομάδα της 
Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά).

απο 1η εωΣ 30 Μαρτίου *
εκθεΣΗ « LeS 10 motS SeméS au Loin » 
από τη Γενική Αντιπροσωπία για την γαλλική γλώσσα 
και τις γλώσσες της Γαλλίας, στο χώρο υποδοχής του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.  

15, 16 & 17 marS
concert de micheL Legrand
Le célèbre compositeur français de musique de films 
se produira lors de trois représentations uniques à 
Gazarte. 

Le concert du samedi 16 mars ouvrira la semaine 
de la Francophonie.
Informations & billeterie: www.gazarte.gr

mardi 19 marS, 9h30 et 11h00 *
proJection du FiLm « Le tabLeau »
de Jean-François LAGUIonIE  (France, Belgique 2011)

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, 
voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, 
a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes 
de personnages : les Toupins, les Pafinis et les Reufs...
Matinée pour les scolaires

mardi 19 marS, 20h00 *
Avec l’Ambassade du Grand Duché de Luxembourg 
en Grèce

concert de emiLie duVaL 

En première partie, les lycéens de Saint-Paul 
du Pirée, lauréats de la Francophonie 2011.

mercredi 20 marS * 
remiSe deS prix écoLeS primaireS 
Prix du Concours national de la Francophonie, réservé 
aux 500 lauréats des écoles primaires.

mercredi 20 marS 18h30 *
Αvec l’Ambassade de Suisse en Grèce

tabLe ronde « Langage et deSSin » 
Mix & Remix, dessinateur - l’Hebdo
Thodoros MOUNTZOURIDIS, illustrateur
Alexia KEFALAS, journaliste
Babis PAPADIMITRIOU, journaliste - Kathimerini, 
SKAI FM & SKAI TV 

expoSition mix & remix, 11 - 30 marS
Dessins du créateur suisse Philippe BECqUELIn - 
mix & Remix.

Jeudi 21 marS, 19h00 *
Avec l’Ambassade de Suisse en Grèce

tabLe ronde métin arditi
« Langage et muSique »

L’écrivain suisse Métin ARDITI, à l’occasion de la 
publication de son dernier livre Prince d’orchestre 
(Actes Sud), nous fera partager ses émotions sur la 
musique et « l’inépuisable fécondité de l’art » avec 
l’ écrivain grec Takis THEODOROPOULOS.

La discussion sera animée par le critique littéraire 
Spyros GIANNARAS.

Table ronde en français

Samedi 23 marS * 
remiSe deS prix coLLÈgeS et LycéeS
Prix du Concours national de la Francophonie, 
réservé aux 500 lauréats des collèges, lycées et 
universités ( animation par le groupe de théâtre du 
Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix ).

du 1er au 30 marS *
expoSition « LeS 10 motS SeméS au Loin » 
de la Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France, dans le hall d’entrée de l’Institut 
français d’Athènes.  
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* Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών | Ελεύθερη είσοδος 
Institut français d’Athènes | Entrée libre
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