


SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
ET JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
FRANCOPHONIE 2011



ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΚΥΡΙΟΙ,
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ,

Σε όλο τον κόσμο, η 20η Μαρτίου είναι μια 
ημέρα γιορτής αφιερωμένη στον σημαντικό 
πολιτιστικό και επιστημονικό πλούτο 
που φέρει η γαλλική γλώσσα η οποία 
συγκεντρώνει γύρω από κοινές αξίες τα 75 
κράτη μέλη - όπως η Ελλάδα – της Διεθνούς 
Οργάνωσης της Γαλλοφωνίας. 

Γύρω από την ημερομηνία της 20ης Μαρτίου, 
διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις στις 5 
ηπείρους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
της γαλλικής γλώσσας, που φέτος συνδέεται 
με την έννοια της αλληλεγγύης.

Στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία 
ή στη Θράκη, πολλά είναι τα άτομα που 
διδάσκουν, δημιουργούν, συγγράφουν, 
συλλογίζονται, τραγουδούν, ονειρεύονται ή .... 
ερωτεύονται στα γαλλικά. Χάρη σ’ αυτούς, το
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης έχει τη χαρά 
να σας παρουσιάσει αυτό το «πολιτιστικό 
πρόγραμμα της Γαλλοφωνίας στη Βόρεια 

Ελλάδα» και να σας προσκαλέσει φιλικά να 
έρθετε να μοιραστείτε αυτές τις γιορτινές και 
πολιτιστικές στιγμές. Από τις 13 έως τις 23 
Μαρτίου 2011, θα έχετε τη δυνατότητα να 
επισκεφθείτε εκθέσεις, να παρακολουθήσετε 
διαλέξεις, προβολές ταινιών, συναυλίες και 
να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς.
Αν τα παιδιά και οι νέοι που μαθαίνουν 
γαλλικά τιμούνται ιδιαίτερα, υπάρχει κάτι για 
όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες: μεταξύ 
άλλων, μην χάσετε στις 13 Μαρτίου την 
“Ημέρα Γαλλοφωνίας” που διοργανώνεται 
για πρώτη φορά από το εξαιρετικό Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με την 
υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην 
Ελλάδα και το διεθνές γαλλόφωνο κανάλι 
TV5MONDE.

Εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή 
Γαλλοφωνία 2011 στη Βόρεια Ελλάδα. 

Ζυλιέν Κιαπώνε-Λουκέζι
Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου
και του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
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MESDAMES, 
MESDEMOI-
SELLES, MES-
SIEURS,
CHERS AMIS,
 

Partout dans le monde, le 20 mars est 
une journée de fête dédiée à la formidable 
richesse culturelle et scientifique portée par 
la langue française, qui rassemble autour de 
valeurs communes les 75 Etats membres 
– dont la Grèce – de l’Organisation Interna-
tionale de la Francophonie. 

Autour de cette date du 20 mars, de nom-
breuses manifestations sont organisées 
sur les 5 continents lors de la semaine de la 
langue française, placée cette année sous le 
signe de la solidarité. 

En Epire, Macédoine, Thessalie ou Thrace, 
nombreux sont ceux qui enseignent, créent, 
écrivent, réfléchissent, chantent, rêvent ou 
… aiment en français. Grâce à eux, l’Institut 
Français de Thessalonique a le plaisir de 
vous présenter ce « programme culturel de 
la Francophonie en Grèce du Nord » et de 
vous inviter en toute amitié à venir partager 

ces moments de fête et de culture.
Du 13 au 23 mars 2011, vous aurez la 
possibilité de vous rendre à des expositions, 
d’assister à des conférences, des projections 
de films, des concerts et de participer à des 
concours. Si les enfants et les jeunes qui 
apprennent le français sont spécialement 
à l’honneur, il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges : en particulier, ne ratez 
pas le 13 mars la « Journée francophone » 
organisée pour la première fois par 
l’excellent Festival international du film 
documentaire de Thessalonique, avec le 
soutien de l’ambassade de France en Grèce 
et de la chaine internationale TV5Monde. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
belle fête de la Francophonie 2011 en Grèce 
du Nord.

Julien CHIAPPONE-LUCCHESI
Directeur de l’Institut Français et de

l’École Française de Thessalonique



CO
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Organisation/ Διοργάνωση : 

Ambassade de France en Grèce, 
Instituts Français de Thessalonique et d’Athènes
Université de Thessalie / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

MERCREDI / ΤΕΤΑΡΤΗ 23 
17:30

Ο κ. Christophe FARNAUD, Πρέσβης 
της Γαλλίας στην Ελλάδα, θα δώσει διάλεξη 
στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με θέμα «Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την 
κρίση» και θα αναφερθεί στις οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της κρίσης. 

M. Christophe FARNAUD, Ambassadeur de 
France en Grèce, s’adressera aux étudiants 
de l’Université de Thessalie sur un thème 
d’actualité « L’Europe face à la crise », en 
abordant tous les aspects : économiques, 
sociaux et politiques.

Conférence de M. Christophe 
FARNAUD, Ambassadeur de France 
en Grèce : «L’Europe face à la crise»

Volos, salle d’honneur de l’Université de 
Thessalie

Διάλεξη του κ. Christophe 
FARNAUD, Γάλλου Πρέσβη 
στην Ελλάδα : «Η Ευρώπη αντιμέτωπη με 
την κρίση»

Βόλος, Αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

L’EUROPE FACE 
À LA CRISE
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Organisation / Διοργάνωση: 

Διάλεξη του Jean-Louis Kuffer, 
κριτικού λογοτεχνίας, μυθιστοριογράφου 
και δοκιμιογράφου, για τη ζωή και το έργο 
του φίλου του Ελβετού συγγραφέα Jacques 
Chessex, ο οποίος είναι γνωστός για το 
βιβλίο του l’Ogre (βραβείο Goncourt 1973).
Θα ακολουθήσει προβολή του ντοκιμαντέρ : 
Jacques Chessex : plans-fixes. (50’, Ελβετία), 
με ελληνικούς υπότιτλους.

Διαδοχική μετάφραση 
στα ελληνικά

Conférence de Jean-Louis Kuffer, critique 
littéraire, romancier et essayiste sur son 
ami, l’écrivain suisse de la transgression, 
Jacques Chessex, célèbre pour son roman 
l’Ogre (prix Goncourt 1973). 
La conférence sera suivie de la projection 
d’un documentaire sur l’auteur : «Jacques 
Chessex : plans-fixes».
(50’, Suisse)

En français avec traduction 
consécutive en grec

MERCREDI / ΤΕΤΑΡΤΗ 16 
19:30

(1934 – 2009) 
«Jacques Chessex ou l’Eros calviniste»
Thessalonique, Institut Français, 
salle Nehama 

entrée libre

Αφιέρωμα στον Jacques Chessex 
(1934 – 2009) 
«Jacques Chessex ή ο καλβινιστής Έρως»
Γαλλικό Ινστιτούτο, Αίθουσα ΝΕΧΑΜΑ

είσοδος ελεύθερη

HOMMAGE À 
JACQUES CHESSEX
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La très dynamique association “La maison 
d’Antoinette” met sous le feu des projecteurs 
un continent emblématique du monde franco-
phone : l’Afrique.
Madame Kontogianni, professeur de lettres 
modernes à l’Université Démocrite de Thrace, 
introduira l’auteure du livre “Invitation aux 
mystères de l’Afrique”, Eleni Gkinou, qui 
présentera de manière animée son ouvrage.

Ο πολύ δυναμικός σύλλογος Ελληνογαλλικής 
Φιλίας “La maison d’Antoinette” φέρνει στα 
φώτα της δημοσιότητας μια εμβληματική ήπειρο 
του κόσμου της Γαλλοφωνίας: την Αφρική.
Η κυρία Κοντογιάννη, καθηγήτρια φιλολογίας 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, θα 
κάνει εισαγωγική ομιλία για την συγγραφέα του 
βιβλίου «Αφρικής Μέθεξη», Ελένη Γκίνου, που 
θα παρουσιάσει το βιβλίο της.

Organisation/ Διοργάνωση: 
Association de l’Amitié franco-hellénique
La Maison d’Antoinette
Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας
La Maison d’Antoinette

Le musée archéologique d’Argos Orestiko, 
le musée archéologique de Thessalonique et 
l’Institut Français de Thessalonique, avec le 
soutien des éditions « Mamouth comix », or-
ganisent une exposition temporaire à l’occasion 
des 50 ans du héros Gaulois qui deviendra, 
le temps d’une visite, votre guide du Musée 
Archéologique d’Argos Orestiko.

http://lamaisondantoinette.blogspot.com 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους Ορεστικού, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και η «Μαμούθ 
κόμιξ» διοργανώνουν περιοδική έκθεση με 
την ευκαιρία των 50 χρόνων του Γαλάτη ήρωα 
ο οποίος γίνεται ξεναγός στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Άργους Ορεστικού.

ALEXANDROUPOLI / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,
LUNDI / ΔΕΥΤΕΡΑ 21, 19:30

DIMANCHE / ΚYRIAKH 13 MARS / ΜAΡTIOY
MARDI / ΤΡΙΤΗ 31 MAI / ΜΑΙΟΥ 

Présentation du livre «Invitation aux mystères
de l’Afrique» de Eleni Gkinou

Alexandroupoli, Musée Ethnologique 
de Thrace, - entrée libre

Παρουσίαση του βιβλίου 
«Αφρικής Μέθεξη», της Ελένης Γκίνου

Αλεξανδρούπολη, Εθνολογικό Μουσείο 
Θράκης, - είσοδος ελεύθερη

Vernissage :

Αrgos orestiko
dimanche 13 mars 2011, à 11h30

Εγκαίνια :
Άργος ορεστικό Κυριακή 13 Μαρτίου 2011, 
ώρα 11: 30

INVITATION AUX
MYSTÈRES
DE L’AFRIQUE

50 ANS 
D’ASTÉRIX
50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΤΕΡΙΞ

Organisation/ Διοργάνωση: 

Union des professeurs de français 
d’Imathia 
Ένωση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
Νομού Ημαθίας

avec le soutien / με την υποστήριξη :

Bibliothèque de Veria
Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας

avec le soutien / με την υποστήριξη :
Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image

Την εποχή της παγκοσμιοποίησης, ποιός είναι 
ο ρόλος της γαλλόφωνης λογοτεχνίας; 
Με ποιους τρόπους εμπλουτίζει τον 
παγκόσμιο πολιτισμό; Ο Γιώργος Φρέρης μας 
εκθέτει το γενναιόδωρο του όραμα για την 
γαλλόφωνη λογοτεχνία και τον ρόλο της στην 
επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, στην 
διανομή των εμπειριών και των μελλοντικών 
επιθυμιών.

À l’heure de la mondialisation, quel rôle 
pour la littérature francophone ? 
De quelles manières contribue-t-elle 
encore à l’enrichissement culturel mondial ? 
Georges Fréris nous expose une vision 
généreuse de la littérature francophone 
comme creuset des échanges entre indivi-
dus, du partage des expériences passées 
et des aspirations futures.

LUNDI / ΔΕΥΤΕΡΑ 21 
18:30 

Conférence de Georges Fréris, profes-
seur de littérature comparée à l’Université 
Aristote de Thessalonique.

Véria, bibliothèque municipale, 
entrée libre

Η γαλλόφωνη λογοτεχνία 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. 
Απο τον Γιώργο Φρέρη, καθηγητή της 
συγκριτικής λογοτεχνίας 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Δημοτική βιβλιοθήκη Βέροιας, 
είσοδος ελεύθερη.

LA LITTÉRΑTURE 
FRANCOPHONE 
À L’HEURE 
DE LA 
MONDIALISATION
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EX
POSITI
ONS

Organisation/ Διοργάνωση:

Οι συμμετέχοντες αυτού του εργαστηρίου 
θα πειραματιστούν με παιχνίδια γραφής 
όπως το “cadavre exquis”, το “texte fendu” 
και θα μεταφράσουν τα ίδια τους τα κείμενα. 
Η Ελίνα Μαρμαρίδου κατέχει διδακτορικό 
μεταφρασεολογίας, είναι συγγραφέας και 
ποιήτρια.  

Lors de cet atelier, les participants seront 
amenés à expérimenter des jeux d’écriture 
tels que le « cadavre exquis », le « texte 
fendu », avant de traduire leurs propres 
productions. L’atelier sera animé par Elina 
Marmaridou, docteur en traductologie, 
poète et écrivain.

MARDI / ΤΡΙΤΗ 22 
16:30 - 19:00

Thessalonique, Institut Français, 
Participation : 10 euros

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής
Συμμετοχή 10 ευρώ

ΑΤELIER
D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE

Organisation/ Διοργάνωση : 

Το 1749, η Emilie du Châtelet, παραδίδει 
στην Ακαδημία των Επιστημών τη γαλλική 
μετάφραση των  Principia του Νεύτωνα. 
Η Δέσποινα Κοντοπούλου, φυσικός, είναι 
καθηγήτρια γεωφυσικής του Tμήματος 
γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

En grec / Στα Ελληνικά

En 1749, Emilie du Châtelet remet la 
traduction française des Principia de 
Newton à l’Académie des Sciences. Despina 
Kontopoulou raconte le destin d’une femme 
exceptionnelle. Despina Kondopoulou, 
physicienne, est professeure de géophy-
sique au département de géologie de la 
faculté des sciences de l’Université Aristote.

LUNDI / ΔΕΥΤΕΡΑ 21 
19:00

Thessalonique, Institut Français, 
salle Nehama, - entrée libre

Εmilie du Châtelet : Επιστήμονας 
και Γυναίκα στον αιώνα του Διαφωτισμού 
είσοδος ελεύθερη

EMILIE DU 
CHÂTELET : 
UNE FEMME DE SCIENCE 
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

Faculté des sciences 
de l’Université Aristote de Thessa-
lonique / Τμήμα Θετικών επιστημών 
του ΑΠΘ
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Organisation / Διοργάνωση: 

« Journée francophone » 

Cette exposition-installation retrace les 
temps forts de la carrière de l’artiste 
français Patrick Zachmann, membre de 
l’agence Magnum depuis 1985. À travers la 
photographie et le film documentaire, son 
œuvre dévoile des existences et des destins 
individuels, s’attache à la mémoire et à 
la double identité des populations en exil.

Commissaire : 

A. Grammatikopoulou.

VERNISSAGE / EΓΚΑΙΝΙΑ  13 ΜARS / MAΡΤΙΟΥ  18:00 
LUΝ-VEN / ΔΕΥ-ΠΑΡ 10:00-13:00 & 17:30-20:00, 

Thessalonique, galerie de l’Institut Français, 
du 12 au 25 mars

Η έκθεση παρουσιάζει μια αναδρομή 
στο έργο του Γάλλου φωτογράφου Πατρίκ 
Ζάκμαν, μέλους του πρακτορείου Magnum 
από το 1985. Μέσω της φωτογραφίας και 
του ντοκιμαντέρ, το έργο του αναδυκνύει 
υπαρξιακά και προσωπικά βιώματα που 
αναφέρονται στην μνήμη καθώς και στη 
διπλή ταυτότητα των κοινοτήτων.

Επιμελήτρια: 
Α. Γραμματικοπούλου.

PATRICK 
ZACHMANN,
DE LA PHOTOGRAPHIE 
AU CINÉMA : 
L’EMPREINTE 
ET LA MÉMOIRE.

Γκαλερί του Γαλλικού Ινστιτούτου, 
εγκαίνια  13 Μαρτίου στις 18:00

Patrick Zachmann, 
από τη φωτογραφία στον κινηματογράφο: 
μνήμη και ίχνη.

Avec le soutien / με την υποστήριξη : 
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Organisation/ Διοργάνωση: 

Ο Γάλλος φωτογράφος Gilles Mermet μας 
προσκαλεί σε ένα μαγευτικό περίπατο στην 
καρδιά της Φύσης. Αποκαλύπτει όλες τις 
λεπτομέρειες κάθε φυτού και εντόμου, και 
αναδεικνύει τις συναρπαστικές αντιστοιχίες 
τους. Η έννοια της βιοποικιλότητας γίνεται 
πραγματικότητα για τους μικρούς και τους 
μεγάλους!

 Le photographe français Gilles Mermet 
nous invite à une promenade enchantée 
et à un certain regard au cœur de la Nature. 
En dévoilant les moindres détails de chaque 
insecte et plante, il en fait ressortir les 
fascinantes correspondances.   
L’ultime ambition est de rendre plus con-
crète pour les petits et les grands la notion 
de « biodiversité ».

VERNISSAGE / ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
VENDREDI / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 
19:30

Thessalonique, hall de la mairie, 
A partir du 18 mars

GILLES MERMET, 
GRANDEUR NA-
TURE : 
INSECTES 
ET PLANTES

Gilles Mermet, 
Φυσικό Μέγεθος: έντομα και φυτά
φουαγιέ, Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

απο 18 Μαρτίου
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CON
CERTS
SOIR
ÉE POÉ
SIE

Organisation/ Διοργάνωση: 

Association des professeurs de français 
du secteur public de la région de Trikala
Σύλλογος των εκπαιδευτικών δημοσίου του νομού Τρικάλων

Laboratoire d’analyses démographiques 
et sociales de l’Université de Thessalie.
Εργαστήριο κοινωνικών και δημοφγραφικών 
αναλύσεων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Διπλή έκθεση. Η μια παρουσιάζει 29 
αφίσες οι οποίες τονίζουν τις προκλήσεις 
της διατροφικής ασφάλειας, ενώ η άλλη 
παρουσιάζει 26 αφίσες οι οποίες εξηγούν την 
ιστορία, τους μηχανισμούς και τις επιπτώσεις 
της δημογραφικής εξέλιξης. 
Στα γαλλικά και στα ελληνικά.

Double exposition. L’une présente 29 
affiches mettant en avant les défis de la 
sécurité alimentaire. L’autre, présente 26 
affiches qui expliquent l’histoire, les mécan-
ismes et les conséquences de la croissance 
démographique. En français et en grec.

20 MARS / ΜΑΡΤΙΟΥ - 8 AVRIL / 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Trikala, 
Mylos Matsopoulou, 

Πως θα εξασφαλιστεί η διατροφή 
9 δις ατόμων; / 6 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι στον πλανήτη μας

NOURRIR 
9 MILLIARDS 
D’HOMMES / 
6 MILLIARD 
D’HOMMES

Organisation/ Διοργάνωση : 

Παιδαγωγική έκθεση, η οποία συνοδεύεται 
από ένα φάκελο που αναφέρει τις διάφορες 
όψεις των έμβιων όντων, περιλαμβάνει 21 
μεγάλα φωτογραφικά τυπώματα Γάλλων 
φωτογράφων που ειδικεύονται στη φύση 
και το περιβάλλον.

Exposition pédagogique, accompagnée d’un 
dossier qui permet d’aborder les différents 
aspects du vivant et composée d’une sélec-
tion de 21 photos grand format réalisées par 
des photographes français spécialistes de la 
nature et de l’environnement et convaincus 
de l’importance des enjeux environnemen-
taux.

21 - 29 
MARS / ΜΑΡΤΙΟΥ 14:00

Thessalonique, Institut Français, foyer 

Βιοποικιλότητα : 
Σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης

LA BIODIVERSITÉ: 
TOUT EST VI-
VANT, TOUT EST 
LIÉ

Bureaux de l’éducation à l’environnement 
de Thessalonique Est et Ouest
Γραφεία Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
Ανατολικήςκαι Δυτικής Θεσσαλονίκης
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Organisation/ Διοργάνωση : 
 sous l’égide du Consul Général de France 

et du Recteur de l’Université Aristote.
Υπο την αιγίδα Γενικού πρόξενου της Γαλλίας
και του Πρύτανη του Α.Π.Θ.

4η διαδοχική συνάντηση που συγκεντρώνει 
χορωδίες ενηλίκων και παιδιών όλης της 
Ελλάδας και γειτονικών χωρών. 
Η ατμόσφαιρα μαγεύει κάθε φορά τους 
εκατοντάδες ακροατές. 
Ελάτε και εσείς!

4      édition d’une rencontre qui rassemble 
chorales d’adultes et d’enfants de toute 
la Grèce et des pays voisins. L’ambiance 
enchante à chaque fois les centaines de 
spectateurs. Joignez-vous à eux !

SAMEDI / ΣΑΒΒΑΤΟ 19 
19:00

Thessalonique, salle des cérémonies 
de l’Université Aristote 

4η Διεθνής Συνάντηση χορωδιών 
«Le français en chantant» 

Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ

4    RENCONTRE 
DE CHORALES, «LE 
FRANÇAIS EN CHANT-
ANT»

Organisation / Διοργάνωση: 

Association franco-hellénique de Ioannina

Un voyage musical et poétique original avec 
des œuvres récitées en grec et en français, 
accompagnées d’accordéon et de la  projec-
tion d’une courte scène du film «Marius» 
de Marcel Pagnol. Un programme musical 
francophone suit la manifestation.
Ένα πρωτότυπο μουσικό και ποιητικό ταξίδι 
με απαγγελίες ποιημάτων στα ελληνικά και 
στα γαλλικά, συνοδευμένα από μια μικρή 
σκηνή της ταινίας «Marius» του Μαρσέλ 
Πανιόλ. Θα ακολουθήσει ένα γαλλόφωνο 
μουσικό πρόγραμμα.

DIMANCHE / ΚΥΡΙΑΚΗ 20 
21:00

Ioannina, salle Agora
11, rue Katsari

Ποιητική βραδιά «Rien que le voyage… »

SOIRÉE DE POÉ-
SIE «RIEN QUE 
LE VOYAGE… »

Organisation / Διοργάνωση:

Association des Anciens Elèves de Saint Joseph
Σύλλογος απόφοιτων ελληνογαλλικό σχολείου Βόλου 
«Άγιος Ιωσήφ»

Avec le soutien de / Με την υποστήριξη: 

Δημαρχείο Βόλου

Un voyage à la française dans le monde de 
la musique animé par la chorale dirigée par 
Jannis Carcalas, avec Iordani Papazoglou 
et Rania Stamatiou. Nektaria Papadimitriou 
sera au piano.
Ένα ταξίδι à la française στον κόσμο της 
μουσικής με την Πολυφωνική Χορωδία του 
Γιάννη Καρκάλα, τον Ιορδάνη Παπάζογλου 
και την Ράνια Σταματίου. Στο πιάνο η 
Νεκταρία Παπαδημητρίου.

LUNDI / ΔΕΥΤΕΡΑ 14 
20:30

Volos, 
Τhéâtre Palea Ilektriki,

VOYAGE 
MUSICAL 
« À LA 
FRANÇAISE »
Μουσικό ταξίδι « à la française »

Ligue des professeurs 
de langue et de littérature 
françaises de la région 
de Magnisia
Σύνδεσμος καθηγητών γαλλικής γλώσσας
 και φιλολογίας νομού Μαγνησίας

 ÈME

ème
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Organisation/διοργάνωση : Σε συνεργασία με : Avec le soutien / με την υποστήριξη: 
Περιφέρεια Kεντρικής 
Μακεδονίας

Projection d’une sélection des meilleurs 
court-métrages francophones issus des 
quatre dernières éditions du festival de 
courts-métrages de Thessalonique 
(« AZA Festival »).

«(…)Le festival doit en partie sa renom-
mée aux œuvres francophones, françaises, 
belges, canadiennes ou africaines, 
lesquelles se reconnaissent par la qualité 
des interprétations, par leurs scénarii fins et 
imprévisibles et le fameux humour français. 
(…)» G. Zachopoulos

Προβολή μιας επιλογής γαλλόφωνων 
ταινιών μικρού μήκους από τις 4 τελευταίες 
εκδόσεις του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Θεσσαλονίκης 
(«ΑΖΑ Φεστιβάλ»).

«(…)ένα μέρος της φήμης του φεστιβάλ 
οφείλεται στα γαλλόφωνα έργα, από 
Γαλλία, Βέλγιο, Καναδά και Αφρική, τά 
οποία ξεχωρίζουν με τις πάρα πολύ καλές 
ερμηνείες των ηθοποιών, έξυπνα και 
απρόβλεπτα σενάρια και το γνωστό γαλλικό 
χιούμορ.(…)» Γ. Ζαχόπουλος

JEUDI / ΠΕΜΠΤΗ 17 
19:30

Entrée libre, 
dégustation de spécialités ivoiriennes

Thessalonique, salle Alexandros

Είσοδος ελεύθερη, 
Γεύσεις από την Ακτή Ελεφαντοστού 

Ταινίες μικρού μήκους: μόνο το καλύτερο !  
Aίθουσα Αλέξανδρος 

COURTS-MÉTRAGES : 
RIEN QUE LE MEIL-
LEUR !

Organisation/διοργάνωση: 

Léopard d’or au festival de Locarno, 
(Cinéastes du Présent)
Thessalonique, Institut Français, 
salle audiovisuelle
La projection sera suivie d’un débat.
Entrée libre, français sous-titrés en anglais

Flash-back sur l’Egypte du raïs : de 2002 à 
2004, une cinéaste française a filmé sans 
fard le quotidien de Mafrouza, un bidonville 
près d’Alexandrie. «Paraboles» est le dernier 
film du cycle et témoigne aujourd’hui pour 
l’Histoire.
Αναδρομή στην Αίγυπτο του ραϊς : 
από το 2002, μέχρι το 2004, μια Γαλλίδα 
κινηματογράφησε με φυσικό ύφος την 
καθημερινότητα της Μαφρούζας, μιας 
τενεκεδούπολης κοντά στην Αλεξάνδρεια. 
Οι «Παραβολές» είναι η τελευταία ταινία του 
κύκλου και μαρτυρεί σήμερα για την Ιστορία. 

Προβολή του ντοκιμαντέρ Mafrouza- Paraboles 
(155’, 2010), 
της Emmanuelle Demoris
θα ακολουθήσει συζήτηση.
Είσοδος ελεύθερη, αγγλικούς υπότιτλους

PROJECTION DU 
DOCUMENTAIRE 
«MAFROUZA- 
PARABOLES» 
D’ EMMANUELLE DEMORIS  (155’, 2010)

MARDI / ΤΡΙΤΗ 22 
19:30

Club des jeunes francophones 
de Thessalonique



Avec le soutien / με την υποστήριξη :  Organisation/διοργάνωση : 

Παρουσίαση από τάξη του 2ου Λυκείου της 
Βέροιας, ενώ ακολουθεί συζήτηση με την 
Σοφία Ασλανίδου
Είσοδος ελεύθερη, υποχρεωτική η δήλωση

Ένα μοναστήρι χαμένο στα Αλγερινά βουνά 
το 1990...Οκτώ Γάλλοι χριστιανοί μοναχοί 
ζουν αρμονικά με τους μουσουλμάνους 
αδερφούς τους. Σταδιακά, η βία και ο τρόμος 
επικρατούν στην περιοχή. 
Παρ’ όλες τις αυξανόμενες απειλές γύρω 
τους, η απόφαση των μοναχών 
να παραμείνουν με οποιοδήποτε κόστος, 
γίνεται όλο και πιο πραγματική…

Présentation par une classe du 2nd lycée de 
Véria, film suivi d’une discussion animée par 
Sophia Aslanidou
entrée libre, réservation obligatoire

Un monastère au milieu des montagnes 
algériennes, dans les années 1990... Huit 
moines chrétiens français vivent en har-
monie avec leurs frères musulmans. Mais 
progressivement la violence et la terreur 
s’installent dans cette région. Malgré les 
menaces grandissantes qui les entourent, 
la décision des moines de rester coûte que 
coûte, se concrétise jour après jour...

MERCREDI / ΤΕΤΑΡΤΗ 23 
11:30

César 2010 du meilleur film - Grand prix du 
jury du Festival de Cannes 2010

Thessalonique, cinéma Olympion, 
salle Pavlos Zannas

Προβολή της ταινίας  «Ενώπιον Θεών 
και ανθρώπων» του Xavier Beauvois, 120’(2010) 

Ολύμπιον,
αίθουσα Παυλος Ζάννας 

PROJECTION 
DU FILM «DES HOMMES 
ET DES DIEUX» 
DE XAVIER BEAUVOIS, 120’(2010)
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Organisation/διοργάνωση : 

                       APLF-DU

Avec le soutien / με την υποστήριξη : 

Conseillères scolaires 
pour le français de Grèce du Nord

Οι μαθητές γαλλικών των δημοτικών και των 
γυμνασίων της Βόρειας Ελλάδας γιορτάζουν! 
Δραστηριότητες, παιχνίδια-διαγωνισμοί 
και παρουσίαση των δημιουργιών τους με 
μορφή παράστασης: ελάτε να απολαύσετε 
μαζί μας την ποικιλία της γαλλόφωνης 
κουλτούρας!

Les élèves de français du primaire et du 
secondaire de la Grèce du Nord mènent la 
fête ! Animations, jeux-concours, créations 
sous forme de spectacle : venez vivre avec 
nous la diversité des cultures franco-
phones !

SAMEDI / ΣΑΒΒΑΤΟ 19 
13:00 - 18:00

Γιορτή της Γαλλοφωνίας στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

«FÊTE DE LA 
FRANCOPHONIE» 
À L’INSTITUT 
FRANÇAIS DE THESSA-
LONIQUE



Quizz autour de 8 thématiques : musique, 
sport, histoire, géographie, mode, cinéma, 
correction linguistique, jeux de langue. 
Παιχνίδι ερωτήσεων γύρω από 8 θεματικές : 
μουσική, αθλήματα, ιστορία, μόδα, κινημα-
τογράφος, γλωσσολογία, λογοπαίγνια. 

Plus d’info sur le site Internet de l’établissement 
www.delasalle.gr
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.delasalle.gr

Κολέγιο De La Salle

Η Γαλλοφωνία σε 200 ερωτήσεις

Thessalonique,
Collège De La Salle 

LA FRANCO-
PHONIE EN 200 
QUESTIONS 

VENDREDI / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 
10:30

Section française de l’Ecole Kalamari
Avec le soutien /με την υποστήριξη : 

Introduction par le Directeur de l’Institut 
Français de Thessalonique : Francophonie et 
solidarité. Panorama historique et spectacle 
d’élèves ; un programme riche et coloré 
avec des chansons françaises d’hier et 
d’aujourd’hui, chorale, chorégraphie, 
hip-hop, majorettes…
Εισαγωγή του Διευθυντή του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης: Γαλλοφωνία 
και αλληλεγγύη. Ιστορικό πανόραμα της  
γαλλοφωνίας και παράσταση μαθητών : 
γαλλικά τραγούδια του παρελθόντος 
και του σήμερα, χορωδία, χορογραφίες, 
χιπ-χοπ, μαζορέτες…

Ας γιορτάσουμε τη Γαλλοφωνία 
στο Καλαμαρί !

Thessalonique, École franco-hellénique 
Kalamari, théâtre Tzeni Karezi

FÊTONS LA 
FRANCOPHONIE 
À KALAMARI

VENDREDI / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 
11:00

Organisation/ Διοργάνωση :

avec le soutien / με την υποστήριξη:  
Consul Général de France à Thessalonique

Ils s’appellent Azouaou, Abderhamène, Lou-
ise, Shana, Kyria ou Yanis, ils ont entre 3 ans 
et 4 ans quand ils commencent à discuter 
librement et tous ensemble de l’amour, la 
liberté, l’autorité, la différence, l’intelligence…
Τους λένε Αζουαού, Αμπντερχαμέν, Λουίζ, 
Σανά, Κιριά η Ιανίς, είναι ανάμεσα στα τρία 
και τέσσερά τους χρόνια όταν αρχίζουν 
να συζητούν ελεύθερα και όλοι μαζί για 
την αγάπη, την ελευθερία, την εξουσία, τη 
διαφορά, την εξυπνάδα...

Προβολή της ταινίας Ce n’est qu’un début, 
του Jean-Pierre Pozzi και Pierre Barougier 
(2010)

Thessalonique, salle Olympion, 
Cf programme festival p. 38

PROJECTION DU 
FILM CE N’EST 
QU’UN DÉBUT, 
DE JEAN-PIERRE POZZI 
ET PIERRE BAROUGIER  (2010)

DIMANCHE / ΚΥΡΙΑΚΗ 13 
11:00

Organisation/διοργάνωση :

Μια μικρή ετερόκλητη ομάδα με αρχηγό τον 
Φερντινάν, τον σύγχρονο Νώε, καταφέρνει 
να προκαλέσει τα στοιχεία της φύσης που  
ξεσηκώνονται δίχως όρια... 
προβολή στις 21 Μαρτίου στις 12.00

Η ιστορία μιας απροσδόκητης συνάντησης 
μεταξύ της Παλόμα Ζος, της Ρενέ Μισέλ και 
τον κύριο Κακούρο. 
Προβολή στις 22 Μαρτίου στις 12.00

La prophétie des grenouilles, 
film d’animation de Jacques-Rémy Girerd (2003)

Une petite troupe hétéroclite menée par 
Ferdinand, un Noé moderne, parvient à 
défier les éléments qui se déchaînent...
projection le 21 mars à 12:00

Le hérisson, 
film de Mona Achache (2009)

L’histoire d’une rencontre inattendue entre 
Paloma Josse, Renée Michel et Monsieur 
Kakuro...   projection le 22 mars à 12:00

Μέγαρο Μπίλλη, Είσοδος ελεύθερη, 
υποχρεωτική δήλωση στο Ινστιτούτο

Thessalonique, Megaro Billi
entrée libre sur réservation auprès de l’IFT

FILMS FRANCO-
PHONES POUR LA 
JEUNESSE

LUN - MAR / ΔΕΥ - ΤΡΙ   21 & 22 
12:00

Γαλλόφωνες ταινίες γιά παιδιά και έφηβους

Conseillères scolaires 
pour le français 
de Grèce du Nord

APLF-DU

Avec le soutien / με την υποστήριξη : 

Centre d’Histoire de la ville de Thessalonique  
Κέντρο Ιστορίας της Θεσσαλονίκης 
Μέγαρο Μπίλλη 
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Organisation / Οργάνωση : Avec le soutien de / με την υποστήριξη: 
Maison de la culture du Japon à Paris

Εδώ και 6 χρόνια, το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης οργανώνει το διαγωνισμό 
συγγραφής ποιημάτων Χαïκού που 
απευθύνεται στους μαθητές γαλλικών 
όλης της Βόρειας Ελλάδας. Οι καλύτερες 
συμμετοχές θα διαλεχτούν από κριτική 
επιτροπή και θα τυπωθούν σε μικρές κάρτες-
ποιήματα, σε σχήμα εισιτηρίου του μετρό, 
και μοιράζονται στη διάρκεια της εβδομάδας 
Γαλλοφωνίας. 

Pour la septième année consécutive, 
l’Institut organise un concours d’écriture de 
haïkus qui s’adresse aux élèves de français 
de toute la Grèce du Nord. Les plus beaux 
poèmes seront sélectionnés par un jury et 
distribués sur des cartes au format ticket de 
métro lors des journées de la Francophonie.

Thessalonique, Institut Français, participa-
tion possible jusqu’au 14 mars, remise des 
prix le samedi 19 mars lors de la fête de la 
Francophonie à 17:00

Συμμετοχή μέχρι 14 Μαρτίου, απονομή 
βραβείων στις 19 Μαρτίου στην γιορτή της 
Γαλλοφωνίας στις 17:00

Διαγωνισμός συγγραφής 
ποιημάτων Χαϊκού

CONCOURS 
D’ÉCRITURE DE 
HAÏKUS

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOI
CONCOURS
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En utilisant au moins 5 des 10 mots français 
suivants : accueillant, agapes, avec, har-
monieusement, main, réseauter, fil, cordée, 
complice, chœur, les participants écriront un 
texte court de style libre. Les trois meilleurs 
textes seront publiés sur notre site et leurs 
auteurs recevront plusieurs surprises 
francophones ! (www.ift.gr).
Χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 5 από τις 10 
γαλλικές λέξεις accueillant, agapes, avec, 
harmonieusement, main, réseauter, fil, cor-
dée, complice, chœur, οι συμμετέχοντες θα 
γράψουν ένα μικρό κείμενο. Οι τρεις νικητές 
θα πάρουν γαλλόφωνες εκπλήξεις και τα 
κείμενά τους θα προβληθούν στην ιστοσελίδα 
του Ινστιτούτου.

Tous les passionnés de langue française ont 
l’occasion de jouer avec les mots autour du 
thème de la solidarité. Remise des prix à 
l’IFA le 20 mars. Félicitations aux gagnants 
de Grèce du Nord !
Όσοι είναι παθιασμένοι με την γαλλική 
γλώσσα θα μπορέσουν να παίξουν με τις 
λέξεις πάνω στο θέμα της αλληλεγγύης. 
Η απονομή των βραβείων θα γίνει στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας στις 20 Μαρτίου. 
Συγχαρητήρια στους βραβευμένους 
βορειοελλαδίτες!

Διαγωνισμός της βιβλιοθήκης: «Πες μου 
δέκα λέξεις που μας ενώνουν...»

Διαγωνισμός για την Γαλλοφωνία 2011: 
Αλληλέγγυος Πλανήτης

Thessalonique, du 11 au 23 mars, horaires 
d’ouverture de la Médiathèque de l’IFT/ 
ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 

Institut Français 
d’Athènes

CONCOURS DE LA 
MÉDIATHÈQUE :  
« DIS-MOI DIX 
MOTS QUI NOUS 
RELIENT... »

CONCOURS DE LA 
FRANCOPHONIE 
2011 : PLANÈTE 
SOLIDAIRE

Organisation / Οργάνωση : 

Plus d’info sur le site de l’IFA (www.ifa.gr)
Περισότερες πληροφορίες στο 
www.ifa.gr

Organisation/ Οργάνωση : 

Avec le soutien de / με την υποστήριξη: 
Biblionef

VEN / ΠΑΡ  11  -  ΜΕR / ΤΕΤ  23 
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Ο δημόσιος κατήγορος
92΄ / Canada 2010 / Barry Stevens 

Samedi 12, 18h30, John Cassavetes, Diman-
che 20, 20h00, Stavros Tornes

Jaffa, the orange’s clockwork 
Γιάφα, ο μηχανισμός του πορτοκαλιού
88΄ / Israël-France-Belgique-Allemagne 2009 / Eyal Sivan 

Samedi 12, 20h30, John Cassavetes et 
Dimanche 13, 17h30, Olympion

Escaped 
Οι δραπέτισσες
56΄ / Pays Bas 2010 / Jetske Spanjer, Ange Wieberdink 

Dimanche 13, 15h00, Olympion et Lundi 14, 
18h30, John Cassavetes

The furious force of Rhymes
Η δαιμονισμένη δύναμη της χιπ χοπ
82΄ / France – USA 2010 / Joshua Atesh Litle  

Dimanche 13, 22h30, Olympion, Mardi 15, 
22h30, Stavros Tornes

Kinshasa Symphony
Η Συμφωνική της Κινσάσα
95΄ / Allemagne 2010 / Claus Wischmann, Martin Baer  
Lundi 14, 24h00, Dimanche 20, 15h00, 
Olympion 

Northern Light
Το φως του Βορρά
52΄ / France 2008 / Sergei Loznitsa

Lundi 14, 20h30, Frida Liappa, Jeudi 17, 
11h00, Stavros Tornes

Recessionize ! For Fun and Profit ! 
Πώς να βγείτε κερδισμένοι απ’ την ύφεση! 
56΄ / Canada 2010 / Jamie Kastner 

Lundi 14, 20h30, John Cassavetes, Mardi 15, 
17h00, Pavlos Zannas 

In This Waiting 
Σε τούτο το καρτέρι
68΄ / Grèce-Chypre 2011 / Anna Tsiarta Mardi 15, 
15h00, Pavlos Zannas, Mercredi 16, 22h30, 
Tonia Marketaki

Nico Papatakis – A Portrait
Νίκος Παπατάκης – πορτρέτο ενός 
ελεύθερου σκοπευτή
43΄ / Timon Koulmasis, Iro Siafliaki / Grèce-France 2009

Mercredi 16, 13h00, Stavros Tornes, Ven-
dredi 18, 17h00, Pavlos Zannas

The Invisible Director
Ο αθέατος σκηνοθέτης
67΄ / Grèce 2011 / Nikos Theodosiou

Mercredi 16, 13h00, Stavros Tornes, Ven-
dredi 18, 17h00, Pavlos Zannas

The Contract
Το συμβόλαιο
13΄ / Suède 2010 / Lina Mannheimer 

Jeudi 17, 20h30, Vendredi 18, 16h00, 
John Cassavetes 

Kamenge, Northern Quarters
Καμένγκε, οι βόρειες συνοικίες
59΄ / Espagne-Italie 2010 / Manu Geros, Salva Munoz  

Dimanche 20, 19h30, 
Pavlos Zannas

13ÈME FESTIVAL DU 
DOCUMENTAIRE DE 
THESSALONIQUE 
– 
IMAGES DU 21ÈME SIÈCLE
11 - 20 MARS 2011
PROGRAMME FRANCOPHONE

DOCUMENTAIRES EN LANGUE 
FRANÇAISE

DOCUMENTAIRES DONT UNE DES LANGUES EST 
LE FRANÇAIS (SOUS-TITRAGE EN ANGLAIS)

Ce n’est qu’un début 
Just a beginning / Είναι απλά η αρχή
97΄ / France 2010
Jean-Pierre Pozzi, Pierre Barougier 

Dimanche 13, 11h00, Olympion  
“Journée de la Francophonie” 
séance jeune public.

Julien
Ο Ζυλιέν
80΄ / France 2010
Gaël Lépingle  

Dimanche 13, 20h00, Vendredi 18, 11h00, 
Olympion - “Journée de la Francophonie”

Son nom est Sabine
Her name is Sabine /
Τ’ όνομά της είναι Σαμπίν 
85΄ / France 2007
Sandrine Bonnaire / 

Vendredi 11, 23h00, Samedi 19, 11h00, 
Frida Liappa

Ingrid Betancourt : 6 years in the jungle
Ίνγκριντ Μπετανκούρ : 6 χρόνια στη ζούγκλα 
97΄ / UK – France 2010
Angus Macqueen

Vendredi 11, 18h30, Dimanche 20, 23h00, 
John Cassavetes 

Daniel Schmid-Le Chat qui pense
Ντανιέλ Σμιτ- η γάτα που σκέφτεται
 83΄ / Suisse 2010 / Pascal Hofmann, Benny Jaberg  

Vendredi 11, 20h00, Stavros Tornes et Lundi 
14, 13h00, Pavlos Zannas

The Autobiography of Nicolae Ceauşescu
 Η αυτοβιογραφία του Νικολάε Τσαουσέσκου 
180΄ / Roumanie 2010 / Andrei Urija

Vendredi 11, 22h30, Stavros Tornes, Diman-
che 20, 13h00, John Cassavetes

In Company with Kalliyanni (cinemato-
graphic portrait) Με τον Καλλιγιάννη 
(κινηματογραφικό πορτρέτο) 
87΄/ Grèce 2010 / Pedro Olalla

Samedi 12, 19h30, Pavlos Zannas

Byzantium after Byzantium
Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο
53΄ / Grèce 2010 / Erato Pari

Samedi 12, 12h30, Lundi 14, 15h00, 
Tonia Marketaki
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ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ
Είναι απλά η αρχή
Ce n’est qu’un début* (Γαλλία, 2010)
Σκηνοθεσία-Διεύθυνση Φωτογραφίας: Jean-Pierre Pozzi, 
Pierre Barougier / Ζαν-Πιέρ Ποτσί, Πιέρ Μπαρουζιέ. Μοντάζ: 
Jean Condé.  Ήχος: Jean Guy Véran. Παραγωγοί: Cilvy 
Aupin, Frédérique Albrecht, Isabelle Gripon. Παραγωγή: Ciel 
de Paris, FranceT. Έγχρωμο, 97΄

H ταινία καταγράφει μια τάξη ενός νηπιαγωγείου 
για μια χρονική περίοδο δύο χρόνων. Πρόκειται 
όμως για μια εντελώς ασυνήθιστη τάξη, καθώς 
τα παιδιά, ηλικίας τριών έως πέντε χρόνων 
διδάσκονται... φιλοσοφία!

* Η είσοδος στην προβολή είναι ελεύθερη.  

LES FILMS
Ce n’est qu’un début 
(France, 2010)
Mise en scène : Jean-Pierre Pozzi, Pierre Barougier, 
montage : Jean Condé, son : Jean Guy Véran, producteurs : 
Cilvy Aupin, Frédérique Albrecht, Isabelle Gripon
Une production : Ciel de Paris, FranceT. couleur, 97΄

Le film enregistre des séquences dans une 
classe de maternelle pendant une période 
de deux ans. Mais il s’agit d’une classe tout 
à fait inhabituelle dont les élèves, âgés de 
trois à cinq ans suivent un enseignement 
de… philosophie !
* Entrée libre.

Πρώτο Βραβείο Γαλλικών Ταινιών
Marseille International Documentary Festival 2010

Ο Ζυλιέν
Julien (Γαλλία, 2010)
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Gael Lepingle / Γκαέλ Λεπένγκλ. 
Φωτογραφία: Wilfried Jude. Μοντάζ: Benoit Quinon. 
Ήχος: Emmanuel Bonnat. Παραγωγός: Nicolas 
Anthome. Παραγωγή: Βathysphere productions, Γαλλία.  
Συμπαραγωγή: Aurora Films, Γαλλία. Έγχρωμο, 80’

Ο Ζυλιέν ήταν 18 χρόνων. Εκείνο το καλοκαίρι 
έπαιζε τον ιππότη στη θεατρική παράσταση 
του χωριού. Αλλά την ίδια ώρα ετοιμαζόταν ν’ 
αφήσει την οικογένεια, τους φίλους του, τα τοπία 
των παιδικών του χρόνων & να βγάλει μόνος 
του το ψωμί του. Κάποιος θα μπορούσε να πει... 
Μια τελευταία φορά κι έναν καιρό, ανάμεσα 
στην επαρχία Μπος και την κοιλάδα του Λίγηρα, 
το περασμένο καλοκαίρι....

Le 13     Festival du Documentaire de Thessalonique – Images du XXIème Siècle, en collabora-
tion avec les Instituts Français d’Athènes et de Thessalonique, avec le soutien de la chaîne 
francophone TV5MONDE et sous l’égide de l’Ambassade de France en Grèce et du Consulat 
Général de France à Thessalonique présente, à l’occasion de la Journée de la Francophonie, le 
dimanche 13 mars 2011, la projection du film jeune public «Ce n’est qu’un début» de Jean-Pierre 
Pozzi et Pierre Barougier (salle Olympion, à 11h00) et la projection de «Julien» de Gaël Lépingle 
(salle Olympion, à 20h00). Après la projection du film «Ce n’est qu’un début», il y aura une fête et 
de nombreux cadeaux pour les enfants qui y participeront, avec le soutien de l’Institut Français de 
Thessalonique et de notre sponsor «Baltazar». Ce même jour, dans la Galerie de l’Institut Français 
de Thessalonique, à 18h00, ne manquez pas le vernissage de l’exposition installation intitulée 
« Patrick Zachmann, de la photographie au cinéma : l’empreinte et la mémoire ».

Το 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα, σε συνεργασία με τα Γαλλικά 
Ινστιτούτα Αθήνας & Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του γαλλόφωνου καναλιού TV5MONDE και 
υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη 
Θεσσαλονίκη παρουσιάζει, με αφορμή την Ημέρα Γαλλοφωνίας, την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 την 
προβολή της παιδικής ταινίας “Είναι απλά η αρχή” των Ζαν-Πιερ Ποτσί και Πιερ Μπαρουζιέ (αίθουσα 
Ολύμπιον, 11.00) και την προβολή της ταινίας «Ο Ζυλιέν» του Γκαέλ Λεπένγκλ (αίθουσα Ολύμπιον, 
20.00). Μετά την προβολή της ταινίας «Είναι απλά η αρχή» θα ακολουθήσει παιδική γιορτή, στην 
οποία θα δοθούν δώρα στα παιδιά που θα συμμετάσχουν, με την ευγενική υποστήριξη του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και με χορηγό την εταιρεία Baltazar. Την ίδια μέρα, στην Γκαλερί του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, στις 18:00, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης 
φωτογραφίας «Πατρίκ Ζάκμαν, από τη φωτογραφία στον κινηματογράφο: μνήμη και ίχνη».

13     FESTIVAL DU DOCUMENTAIRE DE THESSALONIQUE
IMAGES DU XXIÈME SIÈCLE
11-20 MARS 2011

13ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
11-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

«JOURNÉE 
FRANCOPHONE»

ΗΜΕΡΑ 
ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ

Julien 
(France, 2010)
Mise en scène - Scénario : Gaël Lepingle, photographie : 
Wilfried Jude, montage : Benoit Quinon, son : Emmanuel 
Bonnat, producteur : Nicolas Anthome, production : 
Βathysphere productions, France, coproduction : Aurora 
Films, France, couleur, 80’

Julien avait 18 ans. Cet été-là, il faisait le 
chevalier dans le spectacle du village. Mais 
il s’apprêtait aussi à quitter ses amis, ses 
parents, les paysages de son enfance, à 
gagner sa vie. Aussi, on pourrait dire : il était 
une dernière fois. Entre la Beauce et le Val 
de Loire, le dernier été. 
Grand Prix de la Compétition Française, 
FID Marseille 2010
Réalisé avec le soutien de Centre Images

Organisation/διοργάνωση: 

avec le soutien / με την υποστήριξη:  
Consulat Général de France à Thessalonique

ÈME

ème



L’Institut Français de Thessalonique remercie 
tous les organisateurs, associations et collabora-
teurs de cette fête de la Francophonie 
2011 en Grèce du Nord. 
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