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PhilippeRay 
Γενικόσ Πρόξενοσ τησ Γαλλύασ και 
Διευθυντόσ του Γαλλικού Ινςτιτούτου  
Θεςςαλονύκησ 

 

 

 

 

Ρριν από δζκα χρόνια, θ Γαλλία ιταν θ τιμϊμενθ χϊρα τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Βιβλίου 

Θεςςαλονίκθσ, ενϊ, φζτοσ κατά τθν 15θ διοργάνωςθ τθσ ΔΕΒΘ τιμάται θ Γαλλοφωνία. Από τισ 

3 ζωσ τισ 6 Μαΐου, κα αποτίςουμε φόρο τιμισ ςτθ γαλλικι γλϊςςα αλλά και ςτον πλοφτο και 

τθν ποικιλομορφία  γαλλόφωνων λογοτεχνιϊν. Σ’ αυτό το ραντεβοφ με τθ γαλλοφωνία είναι 

ευκαιρία να αναδειχκοφν παλιοί και βακείσ δεςμοί τθσ γαλλικισ γλϊςςασ  με τθν Ελλάδα, 

μζλοσ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ τθσ Γαλλοφωνίασ. 

Με τθν υποςτιριξθ πολλϊν ςυνεργατϊν, το Γαλλικό Ινςτιτοφτο Θεςςαλονίκθσ προετοίμαςε το 

Ρερίπτερο τθσ Γαλλοφωνίασ και ςυντόνιςε το πρόγραμμα των δραςτθριοτιτων. Επιλζξαμε ζνα 

ανοιχτό περίπτερο, ςχεδιαςμζνο από μια ελλθνογαλλικι αρχιτεκτονικι εταιρεία. Αυτόσ ο 

χϊροσ των 350 τετραγωνικϊν μζτρων αποτελείται από  τθν κυκλικι «αγορά», ςτθν οποία κα 

πραγματοποιοφνται παρουςιάςεισ βιβλίων και ςυηθτιςεισ, από τον «ψθφιακό χϊρο» και 

πολλά μικρά ςταντ ςτα οποία κα βρίςκονται οι εκπρόςωποι των γαλλόφωνων χωρϊν που 

ςυμμετζχουν, εκπρόςωποι 44 γάλλων εκδοτϊν κακϊσ και μικροί ανεξάρτθτοι εκδότεσ. Το 

γαλλικό βιβλιοπωλείο LeLivreOuvert προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να 

αποκτιςουν τα ζργα των προςκεκλθμζνων ςυγγραφζων και ςτουσ ςυγγραφείσ να υπογράφουν 

τα βιβλία τουσ. Θ Νίκαια τθσ Γαλλίασ, αδελφοποιθμζνθ με τθ Θεςςαλονίκθ, ςυμμετζχει ςτθ 

ΔΕΒΘ με τθν ανταλλαγι ςυγγραφζων μεταξφ τθσ Ζκκεςθσ Βιβλίου Θεςςαλονίκθσ 

και του ΦεςτιβάλΒιβλίου τθσ Νίκαιασ που κα πραγματοποιθκεί  

από τθν 1θ ζωσ τισ 3 Ιουνίου. 

Το πρόγραμμά μασ καλφπτει χωρίσ διακοπι και τισ τζςςερισ θμζρεσ τθσ ζκκεςθσ  

και χαρακτθρίηεται από ποικιλομορφία, όπωσ και θ ίδια θ Γαλλοφωνία. Το περίπτερο 

 φιλοξενεί 31 γαλλόφωνουσ ςυγγραφείσ: το μυκιςτόρθμα, θ φιλοςοφία, θ ποίθςθ,  

θ ιςτορικι αφιγθςθ, τα κόμικσ, το κζατρο, θ φωτογραφία και ο κινθματογράφοσ  

βρίςκονται ςτο προςκινιο με παρουςιάςεισ, ςυηθτιςεισ και ςτρογγυλζσ τράπεηεσ. 

Μία ςυναυλία με μουςικζσ τθσ Μεςογείου,μουςικά ιντερμζδια, αναγνϊςεισ, 

εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά εργαςτιρια για τουσ μικροφσ φίλουσ και  

γαςτρονομικζσ εκδθλϊςεισ ςκιαγραφοφν αυτό το πρόγραμμα. 

Ππωσ ςυμβαίνει ςε κάκε δραςτθριότθτά του, το Γαλλικό Ινςτιτοφτο  

Θεςςαλονίκθσ εργάςτθκε για τθν προετοιμαςία αυτοφ του προγράμματοσ 
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εκδθλϊςεων ςε ςτενι ςυνεργαςία με τοπικοφσ κεςμοφσ, όπωσ ο Διμοσ  

Θεςςαλονίκθσ, το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο, το Κρατικό Θζατρο  

Βορείου Ελλάδοσ και το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου. Τζλοσ, 

το Τμιμα Ψθφιακϊν Μζςων & Επικοινωνίασ του ΤΕΙ Δυτικισ  

Μακεδονίασ – Καςτοριά ζχει αναλάβει τθν παραγωγι επικοινωνιακοφ υλικοφ  

και τθ διαχείριςθ των λογιςμικϊν προβολισ του περιπτζρουκαι του προγράμματοσ τθσ 

γαλλοφωνίασ. 

 

Μανώλησ Πιμπλόσ 
Διευθυντόσ τησ Διεθνούσ Έκθεςησ Βιβλύου Θεςςαλονύκησ 
 

 
 

 

Θ Διεκνισ Ζκκεςθ Βιβλίου τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι θ μεγαλφτερθ ζκκεςθ βιβλίου ςτθν Ελλάδα 

και θ μόνθ που ζχει διεκνι χαρακτιρα. Συμπλθρϊνει φζτοσ 15 χρόνια ηωισ και αποτελεί πια 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ τθσ πόλθσ. Συγκεντρϊνει τουσ ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ 

ςυγγραφείσ και τουσ ςθμαντικότερουσ ελλθνικοφσ εκδοτικοφσ οίκουσ. Ρρόκειται για ζνα ετιςιο 

γεγονόσ που ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία όχι μόνο για τθν εμπορικι διάδοςθ του βιβλίου αλλά 

κυρίωσ για τθν εδραίωςθ τθσ κουλτοφρασ ανάγνωςθσ και τθ διακίνθςθ των ιδεϊν. 

Θ φετινι, 15θ Διεκνισ Ζκκεςθ Βιβλίου τθσ Θεςςαλονίκθσ ζχει ωσ τιμϊμενθ τθ Γαλλοφωνία. 

Αυτό αποτελεί για μασ ζνα ςπουδαίο άνοιγμα προσ τον κόςμο ςε μια κομβικι ςτιγμι για τθν 

ζκκεςθ, που αναπτφςςεται περιςςότερο, αλλά και ςε μια ιδιαίτερθ διεκνι ςυγκυρία κατά τθν 

οποία οι τάςεισ αναδίπλωςθσ είναι ίςωσ ιςχυρότερεσ από τισ τάςεισ διεφρυνςθσ των 

οριηόντων. Θ Γαλλοφωνία αντιπροςωπεφει ζνα μεγάλο πολιτιςμικό πλοφτο και γι’ αυτό το λόγο 

ςυμβολίηει καλφτερα από οποιαδιποτε άλλθ επιλογι τθ διάκεςι μασ για διάλογο και 

αλλθλεπίδραςθ με τον κόςμο. 

Με τθν ίδια αυτι οπτικι, που είναι πάντα ανιςυχθ και δείχνει πάντα αμείωτο ενδιαφζρον για 

όςα ςυμβαίνουν γφρω μασ, κα οργανωκοφν ςυηθτιςεισ για τθ Δθμοκρατία ςτον 21ο αιϊνα, 

 τα προβλιματά τθσ, τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει ςε ζναν πολφπλοκο και αςτακι  

κόςμο. Θα μιλιςουμε επίςθσ για τθν προςφυγικι εμπειρία δίνοντασ το λόγο ςτουσ  

ίδιουσ τουσ πρόςφυγεσ. Θα μιλιςουμε για τθ μνιμθ ςτθ λογοτεχνία. Για το εβραϊκό  

παρελκόν αυτισ τθσ πλοφςιασ πολιτιςμικά πόλθσ. Σθμαςία ζχει άλλωςτε να μθν  

επαναπαυόμαςτε ςε όςα ιδθ ξζρουμε, ςθμαςία ζχει να ςυηθτάμε και να  

αμφιςβθτοφμε ακόμθ και αυτά που ιδθ ξζρουμε, να ερευνοφμε, ςθμαςία ζχει 

 να κυμόμαςτε. Να κυμόμαςτε, να πλουτίηουμε τθ ςκζψθ μασ και  

να προχωράμε.  

6 
 



Σιτύκα Δημητρούλια 
Διευθύντρια ΕΔΔΑ 

Αναπληρώτρια Καθηγότρια ΑΠΘ 

 

 

 

Θ φετινι, 15θ Ζκκεςθ Βιβλίου τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι αφιερωμζνθ ςτθ γαλλόφωνθ 

 λογοτεχνία και ςκζψθ. Για πολφ καιρό, θ διάκριςθ ανάμεςα ςτθ γαλλικι και τθ γαλλόφωνθ 

δθμιουργία ιταν ιδιαιτζρωσ ορατι, ακόμθ και ςε πολφ πρακτικό επίπεδο, ςτα διαφορετικά 

ράφια των βιβλιοπωλείων. Κακϊσ όμωσ ο καιρόσ περνά και οι εποχζσ αλλάηουν, με τθν 

παγκοςμιοποίθςθ να δίνει τον ρυκμό και τον τόνο, το αίτθμα για τθν εξάλειψθ τθσ διαφοράσ 

οδιγθςε ςτθν αναςθμαςιοδότθςι τθσ: από τθ μια υπάρχει θ κεςμικι Γαλλοφωνία, θ ζνωςθ 

γαλλόφωνων χωρϊν ςε διάφορα επίπεδα, όπωσ των πανεπιςτθμίων λόγου χάρθ· από τθν 

άλλθ, όμωσ, υπάρχει εδϊ και μια δεκαετία το αίτθμα για μια παγκόςμια γαλλόφωνθ 

λογοτεχνία– και κα μποροφςε κανείσ να διευρφνει το αίτθμα αυτό ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

δθμιουργίασ - , ζνα γόνιμο πεδίο ςυνάντθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ, που ενϊνει και δεν χωρίηει 

τουσ δθμιουργοφσ, από τθ Γαλλία και τον Καναδά ωσ τθν Καραϊβικι, τθν Αφρικι, τθν Αςία, και 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ακόμθ με ιςχυρι παράδοςθ γαλλοφωνίασ, περιλαμβάνοντασ λογοτεχνικζσ 

παραδόςεισ και μεμονωμζνουσ ςυγγραφείσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Μια λογοτεχνία που κάνει 

πράξθ τθν ποιθτικι τθσ ςχζςθσ όπωσ τθν εννοοφςε ο Edouard Glissant, ςφμφωνα με τθν οποία 

«κάκε ταυτότθτα εκτείνεται ςε μια ςχζςθ με τον άλλον». 

Μπορεί κανείσ να φανταςτεί πόςο πολφχρωμθ και ηωντανι είναι θ νζα αυτι γαλλόφωνθ 

παγκόςμια λογοτεχνία, που αντλεί τθ φρεςκάδα και τθν ικανότθτά τθσ να ανανεϊνεται 

διαρκϊσ από τθν κατάργθςθ των ορίων που πρεςβεφει, από το άνοιγμά τθσ ςτον άλλον, τον 

επαναπροςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ που επιχειρεί, ωσ ςχζςθσ και όχι ωσ ρίηασ, όπωσ ζλεγε 

ο Glissant, ωσ ριηϊματοσ που επιτρζπει τθ ςχζςθ. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια πολυςυλλεκτικι 

οντότθτα θ παγκόςμια γαλλόφωνθ λογοτεχνία, είναι ζνασ ανοιχτόσ χϊροσ διαρκοφσ 

αναδιαπραγμάτευςθσ των πολλαπλϊν ορίων που χωρίηουν και ςιμερα αυξάνουν με τθν ίδια 

ζνταςθ με τθν οποία θ ίδια θ ηωι τείνει να τα αναιρζςει - οι ςφγχρονεσ μεταναςτευτικζσ 

και προςφυγικζσ ροζσ δίνουν ζνα μζτρο. Είναι θ ζκφραςθ μιασ βιωμζνθσ  

διαφορετικότθτασ ςτον πλθκυντικό, που ρίχνει τα τείχθ αμφιςβθτϊντασ τισ κυριαρχίεσ. 

 Αυτόσ είναι ζνασ τρόποσ να διαβάςει κανείσ τθν παγκόςμια γαλλόφωνθ  

λογοτεχνία που φζτοσ τιμάται ςτθ Θεςςαλονίκθ, μια πόλθ που από τα βάκθ τθσ  

αδιάλειπτθσ ιςτορίασ τθσ είναι –κζλει να είναι - μια πόλθ ανοιχτι ςτον άλλον, μια 

πολυπολιτιςμικι πόλθ. Υπάρχουν ςίγουρα κι άλλοι. Για να τουσ βρει κανείσ, πρζπει  

να τθ γνωρίςει. «Ράρε τθ λζξθ μου, δϊςε μου το χζρι ςου», λζει ο γαλλοτραφισ 

Ανδρζασ Εμπειρίκοσ και μαηί του οι γαλλόφωνοι ςυγγραφείσ, μια λζξθ μεταφραςμζνθ  

ςτθ γλϊςςα μασ, πρόκυμθ να ριηϊςει πλάι ςτθ δικι μασ. Ασ απλϊςουμε λοιπόν το χζρι.  
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Γαλλοφωνύα, εύπατε; 

 

Με τον όρο Γαλλοφωνία - με Γ κεφαλαίο- εννοοφμε τον κεςμικό χϊρο 

που ξεκίνθςε το 1970 με τθ δθμιουργία του «Οργανιςμοφ Ρολιτιςτικισ και Τεχνικισ 

Συνεργαςίασ» μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθσ Νιαμζυ και ορίηει πλζον τον ςθμερινό 

Διεκνι Οργανιςμό τθσ Γαλλοφωνίασ (OIF). Γραμμζνοσ με γ μικρό παραπζμπει ςτισ πολιτιςτικζσ, 

γλωςςικζσκαι λογοτεχνικζσ πτυχζσ τθσ κοινότθτασ των γαλλόφωνων ομιλθτϊν. 

 

Λύγα λόγια για τη γαλλόφωνη λογοτεχνύα  

 

Ο πλοφτοσ, θ ποικιλομορφία και θ εξωςτρζφεια αποτελοφν τα τρία κεμελιϊδθ γνωρίςματα των 

γαλλόφωνων λογοτεχνιϊν. Οι λογοτεχνίεσ αυτζσ αναπτφςςονται ςτουσ ορίηοντεσ και των πζντε 

θπείρων, ςυγκροτοφν λογοτεχνικό μωςαϊκό  το οποίο είναι προϊόν ποικίλων πολιτιςμικϊν 

καταβολϊν, διαφορετικϊν κοινωνικοπολιτικϊν και οικονομικϊν ςυνκθκϊν και δθμιοφργθςαν 

τισ προχποκζςεισ για τθν εμφάνιςθ μιασ νζασ τάςθσ που, το 2007, αποδόκθκε με τον όρο 

«Λογοτεχνία του Κόςμου, ςτθ γαλλικι γλϊςςα». 

Ο όροσ Γαλλοφωνία προτάκθκε το 1880 από τον Γάλλο γεωγράφο Ονεηίμεκλφ ςτθν 

προςπάκειά του να περιγράψει τθ γλωςςικι και πολιτιςμικι κοινότθτα που ςυγκροτοφςε θ 

Γαλλία με τισ αποικίεσ τθσ. Ζκτοτε, ο όροσ δεν χρθςιμοποιικθκε ςτθ Γαλλία μζχρι το 1962 όταν, 

 ο ΛεοπόλντΣεντάρΣενγκόρ, διανοοφμενοσ και υποςτθρικτισ τθσ «πολιτιςμικισ επιμειξίασ», 

διακιρυξε το όραμά του για τθ γαλλοφωνία, ορίηοντάσ τθν ωσ τθν  

πνευματικι οντότθτα, που διαρκϊσ ανανεϊνεται και αποτελεί ανεξάντλθτθ  

κινθτιρια δφναμθπου εμπνζει και διαφωτίηει τουσ λαοφσ. Σταδιακά, 

δθμιουργοφνται οι κεςμικοί φορείσ τθσ Γαλλοφωνίασ (Οργανιςμοί και Σφλλογοι),  

οι γαλλόφωνοι ςυγγραφείσ γίνονται γνωςτοί, θ Γαλλία κεςπίηει μετα- 

αποικιοκρατικζσ ςπουδζσ και βραβεφει πολλοφσ γαλλόφωνουσ ςυγγραφείσ μθ  

καταγόμενουσ από  τθ μθτροπολιτικι Γαλλία.  Με τθν πάροδο του χρόνου,  

αναδεικνφεται ο λεπτόσ διαχωριςμόσ μεταξφ του όρου «γαλλόφωνθ λογοτεχνία»  

και «γαλλόφωνεσ λογοτεχνίεσ» (ςτον ενικό αρικμό, ο όροσ δθλϊνει το ςφνολο των  

ζργων ςτθ γαλλικι γλϊςςα ενϊ, ςτον πλθκυντικό αρικμό, δθλϊνει τα λογοτεχνικά  

ζργα που είναι γραμμζνα ςτθ γαλλικι γλϊςςα αλλά προζρχονται 
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 από περιοχζσ εκτόσ μθτροπολιτικισ Γαλλίασ).  Τα τελευταία,  

ακολουκοφν αυτόνομθ πορεία ςε ςχζςθ με τθ γαλλικι λογοτεχνία,  

θ οποία, παραδοςιακά, ςυνδεόταν άμεςα με τθ γαλλικι εκνικι ςυνείδθςθ- 

ταυτότθτα παρά το γεγονόσ ότι, χωρίσ να το ςυνειδθτοποιεί, ανζκακεν  

ςυμπεριελάμβανε ςτον κορμό τθσ οποιονδιποτε ςυγγραφζα χρθςιμοποιοφςε  

ωσ γλϊςςα ζκφραςθσ τθ γαλλικι. 

Επειδι οι δφο προαναφερκζντεσ όροι, ακόμθ και ςιμερα, προκαλοφν ςφγχυςθ ςτουσ 

ςυγγραφείσ, γίνονται προςπάκειεσ επαναπροςδιοριςμοφ τουσ υπό το πρίςμα νζων κεωριϊν. 

Για τθν περιγραφι των λογοτεχνικϊν αναηθτιςεων μζςα ςτο παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον, 

ειςάγονται ποικίλοι νζοι όροι, όπωσ «μετα-αποικιοκρατικι», «μεταναςτευτικι», 

«αναδυόμενθ», «περιφερειακι» λογοτεχνία, «Λογοτεχνία του Κόςμου ςτθ γαλλικι γλϊςςα». 

Ο Μαροκινόσ ςυγγραφζασ Ταχάρ Μπεν Ηελοφν (TaharBenJelloun),  αναφερόμενοσ ςτθ γαλλικι 

γλϊςςα δθλϊνει: Είναι μία χϊρα χωρίσ ςφνορα, χωρίσ αςτυνομία, χωρίσ κράτοσ, χωρίσ 

φυλακζσ. Η γλϊςςα δεν ανικει ιδιαιτζρωσ ςε κανζναν. Βρίςκεται  εκεί, διακζςιμθ, εφπλαςτθ, 

ηωντανι, αδυςϊπθτθ, καυμάςια και πάντα γεμάτθ μυςτιρια. 

Υπάρχουν τόςα είδθ γαλλοφωνίασ όςεσ οι κεωρίεσ και οπτικζσ προςζγγιςισ τθσ. Και πζραν των 

κεωριϊν αυτϊν, ςφμφωνα με τον RobertJouanny, ο κάκε ςυγγραφζασ διαμορφϊνει, για 

ποικίλουσ λόγουσ, τθν προςωπικι του ςχζςθ με τθ γραφι και τθ γαλλικι γλϊςςα. Για κάποιουσ 

ςυγγραφείσ θ γαλλοφωνία είναι νθφάλια ενϊ για άλλουσ, είναι άγρια ι εποικοδομθτικι ι 

άκρωσ πολιτικι. Ο γαλλόφωνοσ ςυγγραφζασ ςυνειδθτοποιεί ότι ειςχωρεί ςτθ λογοτεχνία ωσ 

διαρρικτθσ. Δεν γνωρίηει απαραίτθτα τουσ ακριβείσ λόγουσ ςυγγραφισ ςτθ γαλλικι γλϊςςα. 

Τουσ ςυνειδθτοποιεί ςτθν πορεία, αναρωτιζται για τθ λειτουργία τθσ γραφισ, και αναηθτά 

λζξεισ ςε μία γλϊςςα που δεν του ανικει. 

Λόγω τθσ άνκθςθσ των γαλλόφωνων λογοτεχνιϊν, θ μθτροπολιτικι Γαλλία ςυνειδθτοποίθςε 

ότι θ γαλλικι γλϊςςα είναι διαδεδομζνθ ςε όλεσ τισ θπείρουσ, δζχεται επιρροζσ και 

εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ με νζα γλωςςικά ςτοιχεία, εκφράςεισ και ιδιωματιςμοφσ.  

Θ γαλλικι λογοτεχνία διευρφνεται με νζεσ προςλαμβάνουςεσ και ιδζεσ. Οι Γάλλοι 

διαπιςτϊνουν πωσ θ γαλλικι γλϊςςα δεν αποτελεί, πλζον, αποκλειςτικό τουσ  

προνόμιο και αφουγκράηονται τισ γαλλόφωνεσ αναηθτιςεισ που ζρχονται από  

«αλλοφ» διεκδικϊντασ τθ διαφορετικότθτά τουσ. 
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Kaouther ADIMI 

Άννα ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Metin ARDITI 

ε ςυνεργαςία με τθν Πρεςβεία τθσ 

Ελβετίασ ςτθν Ελλάδα 

MarionBILLET 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ Μεταίχμιο 

BarbaraCASSIN 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ Μελάνι 

ΚατερίναΔΑΚΑΛΑΚΘ 

CarylFÉREY 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ Άγρα 

Olivier GUEZ 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ Κριτικι 

Thomas GUNZIG 

ε ςυνεργαςία με τθν  

Πρεςβεία του Βελγίου ςτθν Ελλάδα 

LeslieKAPLAN 

Γιάννθσ ΚΙΟΤΡΣΑΚΘ 

FrançoiseKLELTZ-DRAPEAU 

PhilippeLECHERMEIER 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ Μεταίχμιο 

YamenMANAÏ 

ΦίλιπποσΜΑΝΔΘΛΑΡΑ 

DominiqueMANOTTI 

LaureMARCHAND 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ τερζωμα 

DanielMAXIMIN 

AnnaMOÏ 

GillesORTLIEB 

Παναγιϊτθσ ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΟΠΟΤΛΟ 

MichelPIQUEMAL 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ Μεταίχμιο 

Jean-BernardPOUY 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ Άγρα 

GeorgesPREVELAKIS 

NathalieQUINTANE 

Claude RIZZO 

ε ςυνεργαςία με τθν πόλθ τθσ Νίκαιασ, Γαλλία 

FrançoisSOULAGES 

Δθμιτρθσ ΣΕΦΑΝΑΚΘ 

BrinaSVIT 

Sami TCHAK 

Frédéric WORMS 

 

Σρεισ από τουσ προςκεκλθμζνουσ μασ ςυγγραφείσ ζχουν προςκλθκεί από το  

Εκνικό Κζντρο Βιβλίου τθσ Γαλλίασ (CNL) και από το βιβλιοπωλείο Lelivreouvert. 
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 υηθτϊντασ για τθ γαλλοφωνία 

Μυκιςτοριογράφοι, δοκιμιογράφοι, ακαδθμαϊκοί, εικονογράφοι, ςεναριογράφοι και  

εκδότεσ, δεςμεφτθκαν να αναδείξουν τα χρϊματα των γαλλόφωνων λογοτεχνιϊν, να  

κζςουν το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ και των ςυνόρων τθσ γαλλοφωνίασ. Μια ςειρά ςυηθτιςεων κα 

αςχολθκεί με κζματα ςχετικά με τθν λογοτεχνικι γαλλοφωνία. 

 Διαλζξεισ 

Φιλόςοφοι, γεωγράφοι, κοινωνιολόγοι, ψυχαναλυτζσ και ιςτορικοί κα καλφψουν κζματα 

εγγενϊσ ςυνδεδεμζνα με τθ γαλλοφωνία και τθν Ελλάδα, ανά δφο, ζνασ Γάλλοσ και ζνασ 

Ζλλθνασ  ειδικόσ επί του κζματοσ. 

 Παρουςίαςθ βιβλίου: από τον ςυγγραφζα ςτον μεταφραςτι 

Συγγραφείσ κα παρουςιάςουν το  πρόςφατα μεταφραςμζνο ζργο τουσ ςτθν Ελλάδα 

ταυτόχρονα με τον Ζλλθνα μεταφραςτι τουσ. 

 Οι ςθμαντικζσ ςυηθτιςεισ 

Θ δθμοκρατία, ζνα από τα κφρια κζματα τθσ 15θσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Βιβλίου Θεςςαλονίκθσ, κα 

προςεγγιςτεί μζςω δφο επίκαιρων οπτικϊν: των γεγονότων του Μάθ του ϋ68 μζςα από το 

βλζμμα των Ελλινων και των Γάλλων και τθσ κεςμικισ Γαλλοφωνίασ ςτθν Ελλάδα. 

 Διάλογοσ μεταξφ ςυγγραφζων τθσ Μεςογείου 

Δφο ςυγγραφείσ που προζρχονται από διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ Μεςογείου  

εξερευνοφν από κοινοφ τισ ιδιαιτερότθτεσ  του μεςογειακοφ χϊρου που  

μοιράηονται. 

 Εκδθλϊςεισ για νζουσ και παιδιά 

Τρεισ ςυναντιςεισ ςτα ελλθνικά και ςτα γαλλικά, αφιερωμζνεσ ςτισ νεαρζσ  

θλικίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο χϊρο ςυνεδριάςεων του Ρεριπτζρου τθσ  

Γαλλοφωνίασ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πρωτότυπα εργαςτιρια,  

ιςτορίεσ με πριγκίπιςςεσ και μφθςθ ςτθ φιλοςοφία! 
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 Οι ςυγγραφείσ υπογράφουν τα βιβλία τουσ 

Ελάτε να ςασ υπογράψει το βιβλίο ο αγαπθμζνοσ ςασ  

ςυγγραφζασ μετά τθν παρουςίαςι του ςτο χϊρο των διαλζξεων.  

Εξερευνιςτε τθν ςυλλογι βιβλίων ανά ςυγγραφζα ςτο ςταντ του γαλλικοφ  

βιβλιοπωλείου. 

 Μουςικζσ μπαλάντεσ από τα λιμάνια τθσ Μεςογείου 

Το ελλθνογαλλικό  ντουζτο, Κυβζλθ Καςτοριάδθ τραγοφδι και Στζφανοσ Τςάπθσπιάνο, κα 

εγκαινιάςουν τθ 15θ διοργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Βιβλίου Θεςςαλονίκθσ. 

 Καλλιτεχνικι περφόρμανσ 

Οι γαλλόφωνοι πρόςφυγεσ από τον καταυλιςμό  τθσ Βόλβθσ κα παρουςιάςουν δράςεισ  

καλλιτεχνικισ γαλλοφωνίασ. Απαγγελίεσ ποιθμάτων, ηωντανό δρϊμενο ηωγραφικισ και 

ςυναυλία Γκόςπελ – οφμπα, κα δϊςουν το ρυκμό το Σάββατο 5 Μαΐου ςτο Ρερίπτερο τθσ 

Γαλλοφωνίασ και ςτθν είςοδο του Ρεριπτζρου 13. 

 Θεατρικόσ περίπατοσ 

Ελάτε να ςυναντιςετε, κατά τθ διάρκεια των τεςςάρων αυτϊν θμερϊν, θκοποιοφσ του 

Κρατικοφ Θεάτρου Βορείου Ελλάδασ οι οποίοι κα απαγγείλουν αποςπάςματα από πεηά του 

ΓκιγιϊμΑπολλιναίρ και κα παρουςιάςουν ςφντομεσ ςκθνζσ γαλλικϊν κεατρικϊν ζργων, ςε 

διάφορουσ χϊρουσ των Ρεριπτζρων τθσ Ζκκεςθσ. 

 Σο ελλθνικό παραμφκι ςτα γαλλικά 

Οι αφθγθτζσ του Συλλόγου ActionArt διθγοφνται τα πιο όμορφα ελλθνικά παραμφκια 

μεταφραςμζνα ςτα γαλλικά. 

 τιγμζσ γευςτικισ απόλαυςθσ 

Το Σάββατο 5 και τθν Κυριακι 6 Μαΐου κα γευτείτε ιδιαίτερα εδζςματα από   

γαλλόφωνεσ χϊρεσ, μαγειρεμζνα από τον Σεφ μάγειρα τθσ Ρρεςβείασ τθσ Γαλλίασ  

ςτθν Ελλάδα, Jean-MarieHauffmann, ςτο Ρερίπτερο τθσ Γαλλοφωνίασ. 

 Προβολι ταινιϊν: Από το βιβλίο ςτθ μεγάλθ οκόνθ 

Θ Γαλλοφωνία αφορά και τον κινθματογράφο! Ελάτε να ανακαλφψετε τθν Ρζμπτθ 3 

και τθν Ραραςκευι 4 Μαΐου δφο ταινίεσ βαςιςμζνεσ ςε βιβλία ςε ςυνεργαςία με  

το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ. 
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ΩΑ ΕΚΔΘΛΩΣΘ 

16:00 – 17:00 «ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ»  
Συηιτθςθ με τουσ ςυγγραφείσ ClaudeRIZZO 
&Δθμιτρθ ΣΕΦΑΝΑΚΘ 
«Κοςμοπολιςτιμόσ και Μεςόγειοσ»  

17:30 – 18:30 
 

ΤΗΘΣΩΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ 
Ειςαγωγι: PhilippeRay, Γενικόσ Ρρόξενοσ τθσ Γαλλίασ & 
Διευκυντισ Γαλλικοφ Ινςτιτοφτου Θεςςαλονίκθσ 
 
Κατερίνα ΔΑΚΑΛΑΚΘ  
«Πταν θ αγάπθ (για τθ γλϊςςα) εκφράηεται ςτα γαλλικά» 
υντονιςμόσ: Πζτροσ ΜΑΡΣΙΝΙΔΗ, ςυγγραφζασ 

18:40-19:30 Θεατρικοί διάλογοι από θκοποιοφσ του 
ΚΘΒΕ  ςε διάφορα ςθμεία του περιπτζρου 13 

ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 15 
19:30-20:00 
 
20:00-21:00 

Συναυλία για φωνι και πιάνο με τθν Κυβζλθ ΚΑΣΟΡΙΑΔΘ και 
τον τζφανο ΣΑΠΘ. 
 
Εναρκτιριεσ ομιλίεσ 

21:00 
ΟΛΥΜΡΙΟΝ 
 

ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΑΙΝΙΑ-ΤΗΘΣΘΘ 
« CornicheKennedy » τθσ DominiqueCabrera 
 
Ακολουκεί ςυηιτθςθ με τίτλο: «Από το βιβλίο ςτθ μεγάλθ 
οκόνθ» με τον Δρ Δθμιτρθ ΓΟΤΛΘ, Εργαςτθριακό Διδακτικό 
Ρροςωπικό (Ε.ΔΙ.Ρ.), Τμιμα Κινθματογράφου, Σχολι Καλϊν 
Τεχνϊν, Α.Ρ.Θ & τθν ElliseJALLADEAU, Διευκφντρια του 
Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ. 
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ΩΡΑ ΕΚΔΘΛΩΘ 

10:00-13:00 
 

Σχολικά Εργαςτιρια με τον ςυγγραφζα παιδικϊν βιβλίων  
Φίλιππο ΜΑΝΔΘΛΑΡΑ  
Προςοχι! Οι εγγραφζσ ςτα ςχολικά εργαςτιρια ζχουν κλείςει 

13:30-15:00 
 

ΔΙΑΛΕΞΘ 
Παναγιϊτθσ ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΟΠΟΤΛΟ &FrançoisSOULAGES 
«Φωτογραφία και φιλοςοφία» 
υντονιςμόσ: Δθμοςκζνθσ ΑΓΡΑΦΙΩΣΗ, Ποιθτισ καλλιτζχνθσ 
διαμζςων 

15h15 – 16h15 
 

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΙΒΛΙΟΤ 
Ντομινίκ ΜΑΝΟΣΣΙ 
«Από τθν Ιςτορία ςτο Αςτυνομικό μυκιςτόρθμα, με το νζο 
μυκιςτόρθμα τθσ DominiqueMANOTTI:Racket» 
υντονιςμόσ: FabienPERRIER, Δθμοςιογράφοσ 

16:30-17:30 
 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
MarionBILLET 
«Αφεκείτε ςτθ μαγικι χϊρα των χρωμάτων!» 
Με τθ ςυμμετοχι τθσ Εφθσ ΓΕΟΚΩΣΤΑ, Συγγραφζωσ παιδικϊν 
βιβλίων, μεταφράςτριασ και αφθγιτριασ 
Σε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ Μεταίχμιο, τθν Κοβεντάρειο 
Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Κοηάνθσ & το Σφλλογο Βιβλιοκθκονόμων 
Δυτικισ Μακεδονίασ 

17:45-18:45 
 

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΙΒΛΙΟΤ 
ThomasGUNZIG 
Ειςαγωγι του Ακολοφκου τθσ Ρρεςβείασ του Βελγίου, 
ArnauddeKerchoved’Ousselghem 
Ραρουςίαςθτωνβιβλίων:  
« La vie sauvage » & « Manuel de survie à l’usage des incapables » 
υντονιςμόσ: Χριςτοσ ΓΚΡΟΔΑΝΗ, Δρ Παν. ParisVII, 
Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ ΑΠΘ 
ε ςυνεργαςία με τθν Πρεςβεία του Βελγίου  

19:00-20:30 
 
 

ΤΗΘΣΩΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ  
AnnaMOÏ 

YamenMANAÏ 

«Γιατί θ γαλλοφωνία;» 
υντονιςμόσ: FerroudjaALLOUACHE, Επίκουρθ κακθγιτρια 
γαλλόφωνθσ λογοτεχνίασ Παν. ParisVIII 
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20:45 – 22:00 ΤΗΘΣΩΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ  
NathalieQUINTANE 

DanielMAXIMIN 

«Ροια γλϊςςα για τθν ποίθςθ;» 
υντονιςμόσ: Σιτίκα ΔΗΜΗΣΡΟΤΛΙΑ, Διευκφντρια ΕΔΔΑ, 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ΑΠΘ 

21:00 
ΟΛΥΜΡΙΟΝ 

Ρροβολι τθσ ταινίασ « Quaid’Orsay », του ΜπερνάρΤαβερνιζ, ςε 
ςυνεργαςία με το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ 

 
 
 
  



 

ΩΑ ΕΚΔΘΛΩΣΘ 

10:00-10:45 

 

Ρερφόρμανσ ηωγραφικισ από 2 γαλλόφωνουσ πρόςφυγεσ καλλιτζχνεσ από 

τον καταυλιςμό τθσ Βόλβθσ  

ε ςυνεργαςία με τθν ΜΚΟ SolidarityNow 

10:45-11:45 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

MichelPIQUEMAL 

«Φιλοςοφϊντασ με τα παιδιά...τουσ φίλουσ τθσ ςοφίασ» 

Με τθ ςυμμετοχιτου ςυγγραφζα παιδικϊν βιβλίων,  

Φίλιππο ΜΑΝΔΘΛΑΡΑ 

Σε ςυνεργαςίαμε τισ εκδόςεισ Μεταίχμιο. 

11:50-12:50 

 

 

ΒΙΒΛΙΑΓΙΑΠΑΙΔΙΑ 

Philippe LE CHERMEIER 

 

«Γνωρίηετε το μυςτικό των Άγνωςτων και ξεχαςμζνων πριγκιπιςςϊν;» 

Με τθ ςυμμετοχιτου δθμιουργοφ κόμιξΟρζςτθσ ΕΡΜΕΙΔΘ 

Σε ςυνεργαςίαμε το γαλλόφωνο βιβλιοπωλείο Lelivreouvert.  

13:00-14:30 

 

ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΟΤ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ΜΤΘΙΣΟΡΘΜΑΣΟ 

Με τουσ ςυγγραφείσ:  

Dominique MANOTTI, Jean-Bernard POUY, Caryl FÉREY 

«Θ άνκθςθ του αςτυνομικοφ μυκιςτοριματοσ ςτθ Γαλλία» 

υντονιςμόσ: Πζτροσ ΜΑΡΣΙΝΙΔΗ, ςυγγραφζασ 

Σε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ ΑΓΑ 

13:00-14.00 

ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 

13 (Αίκουςα 

Ματαρόα) 

ΔΙΑΛΕΞΘ-ΤΗΘΣΘΘ 

«Ευρϊπθ, υπερεκνικοί κεςμοί, κοινωνικό ςυμβόλαιο: Πόςεσ κρατικζσ ι 

εκνικζσ αρμοδιότθτεσ είμαςτε διατεκειμζνοι να παραχωριςουμε ςε 

υπερεκνικοφσ κεςμοφσ και με ποιουσ όρουσ;» 

Λζνα Διβάνθ, κακθγιτρια ΕΚΡΑ και ςυγγραφζασ, ωτιρθσ Ντάλθσ, επ. 

κακθγθτισ Διεκνϊν Σχζςεων και Διεκνοφσ Ρολιτικισ, Τμιμα Μεςογειακϊν 

Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, Άρθσ τυλιανοφ, αν. κακθγθτισ πολιτικισ 

φιλοςοφίασ, Τμιμα Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν ΑΡΘ και πρόεδροσ του ΔΣ του 

ΚΘΒΕ, FrédéricWorms, φιλόςοφοσ και ςυγγραφζασ, κακθγθτισ φιλοςοφίασ, 

EcoleNormaleSupérieure (ENS, Ραρίςι) 
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ΩΑ ΕΚΔΘΛΩΣΘ 

13:00-15:00 Επίδειξθ τθσ γαλλικισ γκουρμζ κουηίνασ από τον Jean-MarieHOFFMANN, 
Σεφ τθσ γαλλικισ Ρρεςβείασ ςτθν Ελλάδα 

 
 
  



ΣΑΒΒΑΤΟ 
05.05.2018 
 
 
 
 

ΩΑ ΕΚΔΘΛΩΣΘ 

14:30-14:45 Απαγγελία ποιθμάτων από 3 γαλλόφωνουσ πρόςφυγεσ 

καλλιτζχνεσ του καταυλιςμοφ τθσ Βόλβθσ 

Σε ςυνεργαςία με τθ ΜΚΟ SolidarityNow 

14:45 – 16:15 

 

ΤΗΘΣΩΝΣΑΓΙΑΣΘΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ 

KaoutherADIMI 

YamenMANAÏ 

«Μνιμθ, ετερότθτα και ταυτότθτα» 

υντονιςμόσ: FerroudjaALLOUACHE, Επίκουρθ κακθγιτρια γαλλόφωνθσ 

λογοτεχνίασ Παν. ParisVIII 

16:20 – 17:20 

 

ΔΙΑΛΕΞΘ 

BarbaraCASSIN 

«Θ μετάφραςθ ωσ μζςο, γνϊςθ των διαφορϊν» 

υντονιςμόσ: εςίλ ΙΓΓΛΕΗ-ΜΑΡΓΕΛΛΟΤ, Μεταφράςτρια 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ ΜΕΛΑΝΙ 

17:25-18:25 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΙΒΛΙΟΤ  

MikaëlHAUTCHAMP 

Ραρουςίαςθ τθσ δίγλωςςθσ ποιθτικισ ςυλλογισ «Σχθματίηοντασ ςειρά 

χωρίσ ίχνοσ» 

υντονιςμόσ: Σιτίκα ΔΗΜΗΣΡΟΤΛΙΑ, Διευκφντρια ΕΔΔΑ, 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ΑΠΘ 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ Βακχικόν  

18:30-19:30 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΙΒΛΙΟΤ  

OlivierGUEZ 

 

«Συνάντθςθ με τον Ολιβιζ ΓΚΕΗ, λογοτεχνικό βραβείο ενοντό 2017» 

υντονιςμόσ: Ευγενία ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΠΟΤΛΟΤ, Επίκουρθ κακθγιτρια ΑΠΘ 

ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ ΚΡΙΣΙΚΗ 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 
05.05.2018 
 
 
 
 
 
 

ΩΑ ΕΚΔΘΛΩΣΘ 

19:35 – 20:35 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΘΒΙΒΛΙΟΤ 

-« L’enfant qui mesurait le monde » 

MetinARDITI 

Προςκεκλθμζνοσ ςυγγραφζασ τθσ Πρεςβείασ τθσ Ελβετίασ ςτθν 

Ελλάδα 

Ειςαγωγι από τον κ.MikeAmmann, Επιτετραμμζνο τθσ Ρρεςβείασ 

τθσ ΕλβετίασςτθνΕλλάδα& τθν κα Άννα ΠΑΣΑΚΘ,των εκδόςεων 

Ρατάκθ.  

υντονιςμόσ: Γιϊργοσ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΣΗ, Δθμοςιογράφοσ  

Ανάγνωςθ από τθ Μαρία ΤΣΙΜΑ, Αναπλθρϊτρια Καλλιτεχνικι 

Διευκφντρια ΚΘΒΕ, θκοποιό και τον Mετίν ΑΝΤΙΤΙ. 

20:40-21:40 

ΡΕΙΡΤΕΟ 13 

(Αίκουςα 

Ματαρόα) 

ΤΗΘΣΘΘ 

 «Ο Μάθσ του 68 από τθν ελλθνικι & γαλλικι οπτικι» 

Με τουσ: 

LeslieKAPLAN, ςυγγραφζασ 

Γιϊργο ΣΕΦΑΝΙΔΘ, Ρρόεδρο τθσ ΕΛΓΑ (Γαλλοελλθνικόσ οργανιςμόσ 

που προωκεί τθν ςυνεργαςία μεταξφ ΟΤΑ των δυο χωρϊν) 

ΦρεντερίκΒΟΡΜ, FrédericWORMSΦιλόςοφο, 

EcoleNormaleSupérieure (ENS, Ραρίςι) 

υντονιςμόσ: FabienPERRIER, δθμοςιογράφοσ 

22:00 

Αίκουςα Αλλατίνθ-

Dassault, Γαλλικό 

Ινςτιτοφτο 

Θεςςαλονίκθσ 

υναυλία τθσ Κυβζλθσ ΚΑΣΟΡΙΑΔΘκαι του τζφανου ΣΑΠΘ 

ΤοΜαγικόχαλί 

« Voyage imaginaire en méditerranée » 

Ζκκεςθ κοςτουμιϊν του ΚΘΒΕ  

Ροτό φιλίασ 

Είςοδοσ με υποχρεωτικι πρόςκλθςθ 

Περιοριςμζνοσ αρικμόσ κζςεων 
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ΩΑ ΕΚΔΘΛΩΣΘ 

10:30-11:00 
 

Αφιγθςθ παραμυκιϊν  
Σε ςυνεργαςία με την ActionArt 

11:00-12:30 
 

ΔΙΑΛΕΞΘ 
Άννα ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΤ 
«Το παραμφκι και ο ελλθνικόσ μφκοσ υπό το πρίςμα τθσ ψυχανάλυςθσ» 
υντονιςμόσ: Γιάννθσ ΒΑΪΣΑΡΑ, κλινικόσ ψυχολόγοσ, ψυχαναλυτισ, 
ςυγγραφζασ 

12:00-13:00 
Περίπτερο 
13 (Αίκουςα 
Ματαρόα) 

«Δθμοκρατία και οικονομία: χζςθ ςτοργισ ι οργισ; Τπάρχει αντινομία 
μεταξφ ελεφκερθσ αγοράσ και δθμοκρατίασ;»  
DominiqueManotti, ςυγγραφζασ, κακθγιτρια Ιςτορίασ, Νίκοσ 
Βαρςακζλθσ, αντιπρφτανθσ ΑΡΘ, AngeliqueKourounis, ντοκιμαντερίςτα-
δθμοςιογράφοσ ςτο ραδιόφωνο τθσ FranceCulture και ςτο περιοδικό 
CharlieHebdo 

12:45 – 
13:45 
 

ΔΙΑΛΕΞΘ 
GeorgesPREVELAKIS 
«Θ ςυνειςφορά τθσ γαλλικισ γεωγραφίασ ςτθν κατανόθςθ τθσ Ελλάδασ» 
υντονιςμόσ: AdéaGUILLOT, Δθμοςιογράφοσ 

14:00-15:30 
 

ΔΙΑΛΕΞΘ 

 
Françoise KLELTZ-DRAPEAU,ΔρΕλλθνικισΦιλοςοφίασ, Παν. 
SorbonneParisIV& Γιάννθσ ΚΙΟΥΤΣΑΚΘΣ, ςυγγραφζασ 
«Θ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτο ζργο του Καμφ» 
υντονιςμόσ: ΓιϊργοσΦΡΕΡΗ, Κακθγθτισ υγκριτικισΓραμματολογίασ,  
ΑΠΘ (1984-2013) 

15:00-17:00 Επίδειξθτθσ γαλλικισγκουρμζκουηίνασ από τονJean-MarieHOFFMANN, 

Σεφτθσ γαλλικισΡρεςβείασ ςτθνΕλλάδα 

15:45-16:45 ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΙΒΛΙΟΤ  
LaureMARCHAND 
«Από τθν ζρευνα ςτο βιβλίο» 
υντονιςμόσ: Μανϊλθσ ΠΙΜΠΛΗ, Δθμοςιογράφοσ, Πρόεδροσ τθσ ΔΕΒΘ  
ε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ τερζωμα 

17:00 – 
18:30 
 

ΤΗΘΣΩΝΣΑ ΓΙΑ ΣΘ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ  
BrinaSVIT 
GillesORTLIEB 
«Από τθ μία γλϊςςα ςτθν άλλθ» 
υντονιςμόσ: FerroudjaALLOUACHE, Επίκουρθ κακθγιτρια γαλλόφωνθσ 
λογοτεχνίασ Παν. ParisVIII 

18:00-19:00 Μουςικι περφόρμανσ από πρόςφυγεσ του κζντρου φιλοξενίασ τθσ 
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Βόλβθσ - Είςοδο του περιπτζρου 13 

18:45 – 
19:45 
 
 

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΙΒΛΙΟΤ  
SamiTCHAK 
«Ζτςι μιλοφςε ο πατζρασ μου»  
υντονιςμόσ: Annie FERRET 

20:00-21:00 ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΙΒΛΙΟΤ  
Leslie KAPLAN 
«Σε τι χρθςιμεφει θ λογοτεχνία;» 
υντονιςμόσ: Γιώργοσ Γιαννόπουλοσ, ποιθτισ, εκδότθσ περιοδικοφ 
ΕΝΕΚΕΝ 

  



 
 
 
 
  



ΟΙ ΠΡΕΒΕΙΕ 

Ο Καναδάσ, το Βζλγιο, θ Γαλλία, θ ουμανία και θ Ελβετία κα  

ςυναντθκοφν γφρωαπόμία πρωτότυπθ αρχιτεκτονικι καταςκευι με ςκοπό  

να ςυηθτιςουν με το ελλθνικό κοινό, που επικυμεί να  γνωρίςει και να ανακαλφψει  

τισπολιτιςμικζσ και τουριςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ αυτϊν των γαλλόφωνων χωρϊν. 

Η ΠΟΛΗ ΣΗ ΝΙΚΑΙΑ 

Το Ρερίπτερο τθσ γαλλοφωνίασ κα φιλοξενιςει δφο εκπροςϊπουσ τθσ πόλθσ τθσ Νίκαιασ ςτο 

πλαίςιο τθσ αδελφοποίθςθσ με τθ Θεςςαλονίκθ. Θ Ζκκεςθ Βιβλίου είναι ευκαιρία για να 

αναβιϊςει αυτι θ μακρόχρονθ φιλία. Για το ςκοπό αυτό, το Γαλλικό Ινςτιτοφτο Θεςςαλονίκθσ 

οργανϊνει ανταλλαγι ςυγγραφζων: θ πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ φιλοξενεί τον ςυγγραφζα 

NicolasClaudeRizzo και θ Νίκαια κα καλωςορίςει ςτθν ετιςια Ζκκεςθ του Βιβλίου τθσ, ςτισ 

αρχζσ Ιουνίου, τον ςυγγραφζα Δθμιτρθ Στεφανάκθ.  

Θ πόλθ τθσ Νίκαιασ ζχει ςτενοφσ δεςμοφσ με τθν Ελλάδα και προςφζρει μια διαδραςτικι 

περιιγθςθ ςτθ Βίλα Κζρυλο. Βρίςκεται ςτθ Γαλλικι ιβιζρα και χτίςτθκε ωσ φόροσ τιμισ ςτον 

ελλθνικό πολιτιςμό. Αυτό το αρχιτεκτονικό ζργο είναι μια πρωτότυπθ ανακαταςκευι τθσ 

κατοικίασ τθσ αρχαίασ Ελλάδα, που χτίςτθκε με πρωτοβουλία του Θεόδωρου Reinach, 

αρχαιολόγου και Γάλλου πολιτικοφ, γοθτευμζνου από τον ελλθνικό πολιτιςμό. 

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕ 

 Σο Διεθνϋσ Γραφεύο Γαλλικών Εκδόςεων (BIEF) 

44 γαλλικοί εκδοτικοί οίκοι, οι οποίοι κα εκπροςωποφνται από το Διεκνζσ Γραφείο Γαλλικϊν 

Εκδόςεων κα ςυμμετάςχουν ςτθ 15θ ΔΕΒΘ για να ςυναντθκοφν με το κοινό και Ζλλθνεσ 

επαγγελματίασ, να ανταλλάξουν απόψεισ και να ςυηθτιςουν για τθ γαλλόφωνθ λογοτεχνία 

ςτθν Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τθν Ευρϊπθ! 

 Οι εκδόςεισΔεςμόσ 

Θ γαλλοφωνία ςτθν Ελλάδα και θ Ελλάδα ςτθ Γαλλία! Με τθν μακρά τουσ παρουςία ςτο 

Ραρίςι, οι εκδόςεισ Δεςμόσ ενςαρκϊνουν αυτό τον βακφ δεςμό που ενϊνει τθ Γαλλία  με τθν 

γαλλοφωνία ςτθν Ελλάδα. 

Λίγα λόγια για τισ εκδόςεισ, το ελλθνικό βιβλιοπωλείο και τθ γκαλερί «Δεςμόσ» 

25 
 



Από το 1983, ο «Δεςμόσ» αγκυροβόλθςε ςτο Ραρίςι. Ο Desmos,  

που ςθμαίνει «ςφνδεςμοσ», ιταν αρχικά ζνα μικρό βιβλιοπωλείο.  

Π,τι ζχει γραφτεί και αφορά τθν Ελλάδα βρίςκεται ςτα ράφια του και  

οι Ζλλθνεσ από το Ραρίςι και φιλζλλθνεσ βρίςκονται ςυχνά «εντόσ των  

τειχϊν» του για να δουν μια ζκκεςθ, να παρακολουκιςουν μια ανάγνωςθ βιβλίου, να 

ςυναντιςουν ζναν ςυγγραφζα.Από το 1996, ο «Δεςμόσ», επιςτρζφοντασ ςε μια παλιά 

παράδοςθ,ξεκίνθςε εκδοτικι δραςτθριότθτα. Στουσ περίπου 30 τίτλουσ που ζχουνιδθ εκδοκεί, 

από το φκινόπωρο του 1999, προςτζκθκε με αποφαςιςτικότθτα το γαλλόφωνο περιοδικό 

Desmos / LeLien. Ζτςι, ο «Δεςμόσ» εμπλουτίςτθκε από ζνα νζο τόπο ςυνάντθςθσ  

ο οποίοσ, με τθν πάροδο των χρόνων, διατθρεί πολλοφσ πιςτοφσ αναγνϊςτεσ. 

 Οι εκδόςεισ Hachette FLE 

Θ Hachette FLE και θ Εκπαιδευτικι Σφμβουλοσ, Ανκι Γιαννοποφλου, κα είναι παροφςεσ ςτθ 

Διεκνι Εκκεςθ Βιβλίου όπου κα ενθμερϊνει τουσ κακθγθτζσ των γαλλικϊν ςχετικά με τισ νζεσ 

 εκδόςεισ των Γαλλικϊν ωσ Ξζνθ Γλϊςςα για όλεσ τισ θλικίεσ: από το νθπιαγωγείο ζωσ τουσ 

ενιλικεσ, τα βοθκιματα DELF και τισ γραμματικζσαλλά και τα βιβλία ανάγνωςθσ που 

ενδιαφζρουν πολφ και τουσ γονείσ και τα παιδιά. Επίςθσ, κα είμαςτε εκεί για να εξθγιςουμε 

πϊσ χρθςιμοποιοφμε τθν τεχνολογία ςτθν τάξθ αλλά και κάκε μακθτισ ςτο ςπίτι του. 

 Οι εκδόςεισ Brepols 

Oι εκδόςεισ Brepols είναι διεκνείσ ακαδθμαϊκζσ εκδόςεισ ζντυπων και θλεκτρονικϊν ζργων 

ςτον χϊρο των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν. Οι δθμοςιεφςεισ τουσ ςυμπεριλαμβάνουν εκδόςεισ 

ιςτορικϊν κειμζνων και ακαδθμαϊκζσ μελζτεσ ςτουσ κλάδουσ τθσ Ιςτορίασ, τθσ Λογοτεχνίασ, τθσ 

Θεολογίασ, τθσ Φιλοςοφίασ, τθσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ και τθσ Αρχαιολογίασ. 

ΣΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «LELIVREOUVERT» 

Από τθν ευρεία επιλογι τίτλων, μπορείτε να προμθκευτείτε τα ζργα των  

προςκεκλθμζνων γαλλόφωνων ςυγγραφζων τθσ ΔΕΒΘ. Οι ςυγγραφείσ μποροφν  

να ςασ τα υπογράψουν ςτο ςταντ του γαλλικοφ βιβλιοπωλείου!  

Το «LeLivreOuvert » τθσ Θεςςαλονίκθσ εγκαταςτάκθκε ςτο Γαλλικό Ινςτιτοφτο  

Θεςςαλονίκθσ τον Σεπτζμβριο του 2017. Το βιβλιοπωλείο διακζτει όλουσ τουσ  

νζουσ τίτλουσ βιβλίων λογοτεχνίασ, κλαςςικά ζργα, βιβλία για παιδιά, κόμικ,  

αςτυνομικά μυκιςτοριματα μεγάλθ ποικιλία βιβλίων εκμάκθςθσ τθσ γαλλικισ και  

ςταντ γαλλικοφ τφπου που ανανεϊνεται κακθμερινά.  
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ΕΚΘΕΗ 
«Μηχανό Ανϊγνωςησ»: τα ψηφιακϊ βιβλύα 

Νζεσ διαδραςτικζσ και καινοτόμεσ εμπειρίεσ ανάγνωςθσ προςφζρονται  

ςτουσ επιςκζπτεσ γφρω από μια επιλογι γαλλικϊν ζργων! 

Θ ψθφιακι τεχνολογία καταργεί τα ςφνορα ανάμεςα ςτισ επιςτιμεσ και ανακεωρεί  

τθ ςχζςθ μεταξφ ςυγγραφζα και αναγνϊςτθ. Αυτά τα νζα μονοπάτια αφιγθςθσ και 

 ανάγνωςθσ μασ δίνουν τθν ευκαιρία να εξερευνιςουμε τισ νζεσ προοπτικζσ λογοτεχνικισ 

δθμιουργίασ και μεταβάλλουν τθ ςχζςθ μασ με το βιβλίο, το χαρτί και τισ ψθφιακζσ «μθχανζσ». 

Θ Γαλλία ξεχωρίηει ςτθ διεκνι ςκθνι με τον δθμιουργικό δυναμιςμό τθσ και τθν ποιότθτα των 

παραγωγϊν τθσ. Οι γάλλοι ςυγγραφείσ, εκδότεσ, παραγωγοί και δθμιουργοί αγκαλιάηουν τισ 

νζεσ τεχνολογίεσ και εργάηονται για τθν παραγωγι ζργων  νζων μορφϊν. Μζςα από τθν 

ζκκεςθ «Μθχανι ανάγνωςθσ»,  το Γαλλικό Ινςτιτοφτο προτείνει τθ γνωριμία με μια επιλογι 

ζργων που απεικονίηουν αυτζσ τισ νζεσ εμπειρίεσ ανάγνωςθσ και που αποτελοφν τον πλοφτο 

και τθν μοναδικότθτα τθσ γαλλικισ δθμιουργίασ. 

Ελάτε να ταξιδζψετεςτονεικονικόκόςμουτουζργου SENS τουΓάλλουεικονογράφου 

MathieuMarc-Antoine μεγυαλιάεικονικισ πραγματικότθτασ.  

αντεβοφ το Σάββατο 11:00-22:00  

και τθν Κυριακι από τισ 11:00 

ζωσ τισ 18:00 ςτο ςταντ τθσ  

Γαλλοφωνίασ! 

Σε ςυνεργαςία με τον χϊρο  

VIRTUAL REALITY, Αριςτοτζλουσ 6,  

Θεςςαλονίκθ 546 23. 

 

 

  

https://www.facebook.com/pg/dmcteiwm/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/dmcteiwm/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/dmcteiwm/posts/?ref=page_internal


 
 
 
  



Κονςϋρτο για πιϊνο & φωνό 

Σομαγικόχαλύ 

« Voyageimaginaireenméditerranée » 

Φωνι: ΚυβζλθΚαςτοριάδθ 

Ριάνο: Στζφανοσ Τςαπισ 

Διάρκεια: 1h10 

Τόποσ: Γαλλικό Ινςτιτοφτο Θεςςαλονίκθσ 

Είςοδοσ με πρόςκλθςθ 

Το Μαγικό Χαλί κα ςασ ταξιδζψει ςτα λιμάνια τθσ Μεςογείου  που ζχουν εμπνεφςει τουσ 

ποιθτζσ. Ζνα πρωτότυπο οργανικό ςφνολο όπου ο διάλογοσ ανάμεςα ςτο πιάνο του Στζφανου 

Τςαπι και ςτο ανατολικό αντίςτοιχό του, το ςαντοφρι τθσ Ουρανίασ Λαμπροποφλου, 

περιβάλλεται από τον μεκυςτικό ιχο του γυαχλίταμποφρ του Ευγζνιου Βοφλγαρθ. Θ φωνι τθσ 

Κυβζλθσ Καςτοριάδθ κα μασ αφθγθκεί τον περιπετειϊδθ κόςμο των κοςμοπολίτικων λιμανιϊν 

από τθν Αλεξάνδρεια ςτθ Σαλονίκθ, από τθν Μαςςαλία ςτθν  Κωνςταντινοφπολθ, περνϊντασ 

από τον Ρειραιά και τθν Ερμοφπολθ. Ζνα ταξίδι φανταςίασ ςτο οποίο κα ςυναντθκοφν οι 

ποιθτζσ ΝαηίμΧικμζτ και Νίκοσ Καββαδίασ, όπου οι μουςικοί κα ακολουκιςουν τα ίχνθ τθσ 

περιπλάνθςθσ του ΡαναϊτΙςτράτι ι τισ αιςκαντικζσ διαδρομζσ του Κωνςταντίνου Καβάφθ. Κςωσ 

ζτςι καταφζρουμε να χακοφμε ςτα ςκοτεινά δρομάκια ενόσ άγνωςτου λιμανιοφ... 

Απαγγελύα ςτην ελληνικό και ςτη γαλλικό 
γλώςςα 

Σε ςυνεργαςία με το ΚΘΒΕ ςτο Σταντ τθσ Γαλλοφωνίασ κα ζχετε τθν ευκαιρία να 

παρακολουκιςετε: 

 Σφντομεσ κεατρικζσ ςκθνζσ από το γαλλικό κζατρο ςτα ελλθνικά ςε διάφορα ςθμεία 

του περιπτζρου 13 από θκοποιοφσ του ΚΘΒΕ 

 Απαγγελία ποιθμάτων και ανάγνωςθ αποςπαςμάτων από ζργα των  

προςκεκλθμζνων γαλλόφωνων ςυγγραφζων. 

Καλλιτεχνικϋσ Performances 

Σε ςυνεργαςία με τθν ΜΚΟ SolidarityNow, γαλλόφωνοι πρόςφυγεσ καλλιτζχνεσ  

του Κζντρου Φιλοξενίασ τθσ Βόλβθσ κα παρουςιάςουν: 
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 Performance ηωγραφικισ: 2 καλλιτζχνεσ κα ηωγραφίςουν  

από ζνα ζργο με κζμα τθν Ραγκοςμιοποίθςθ 

 Μουςικι Performance: 1 ομάδα πζντε μουςικϊν και  

τραγουδιςτϊν: RumbaetGospel 

 Ποιθτικι Performance: απαγγελία ποιθμάτων (δθμιουργία  

πάνω ςτο κζμα του ταξιδιοφ και τθσ γυναίκασ) 

Λίγα λόγια για τθν ΜΚΟ «SolidarityNow» 

Θ ΜΚΟ SolidarityNow είναι μια οργάνωςθ που ιδρφκθκε το 2013 με κφριο ςτόχο τθν 

 παροχι βοικειασ και υποςτιριξθσ ςε όλουσ όςουσ πλιττονται περιςςότερο από τθν 

οικονομικι φφεςθ και τθν ανκρωπιςτικι κρίςθ. Δθμιοφργθςε και λειτουργεί δφο Κζντρα 

Αλλθλεγγφθσ, ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςτθν Ακινα, κακϊσ και το Κζντρο BlueRefugee ςτθ 

Θεςςαλονίκθ, όπου ευάλωτα άτομα  ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ. Μεταξφ 

των πολλϊν δράςεϊν τθσ, θ SolidarityNow ανζπτυξε ζνα γαλλικό πρόγραμμα με τθν 

υποςτιριξθ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ τθσ Γαλλοφωνίασ. Υπάρχει ζντονθ ηιτθςθ από 

γαλλόφωνουσ πρόςφυγεσ που επικυμοφν να εγκαταςτακοφνςτθν Ελλάδα και να ενταχκοφν ςτθ 

γαλλόφωνθ κοινότθτα  τθσ χϊρασ υποδοχισ τουσ.  

Ανακαλύψτε τη γαλλικό κουζύνα από τον εφ τησ 
Πρεςβεύασ τησ Γαλλύασ ςτην Ελλϊδα 

Επίδειξθ τθσ γαλλικισ γκουρμζ κουηίνασ από τον Jean-MarieHoffmann, Σεφ τθσ γαλλικισ 

Ρρεςβείασ ςτθν Ελλάδα.  

Αφόγηςη ελληνικών παραμυθιών ςτη γαλλικό 
γλώςςα  

Σε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο ACTION ART. Θ ActionArt, είναι χϊροσ αφιγθςθσ  

παραμυκιϊν, εικαςτικισ παιδείασ, δράςθσ και επικοινωνίασ. Είναι μθ  

κερδοςκοπικι εταιρεία και ιδρφκθκε το 2009. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΕΚΔΘΛΩΕΩΝ  
ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΣΕΙΧΩΝ ΣΘ 15Θ ΔΕΒΘ  

ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΘΜΑΤΟΓΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
 

30 
 



Προβολό - υζότηςη 

Πϋμπτη3 Μαΐου ςτισ 21:00 ςτθν αίκουςα Ραφλοσ Ηάννασ 

Τιμι ειςόδου: 3 ευρϊ 

CornicheKennedy 

Ταινία τθσ DominiqueCabrera (France, 2017), βαςιςμζνθ ςτο ζργο τθσ Maylis 

DeKerangal, με τουσ LolaCreton, AïssaMaïga, MoussaMaaskri, KamelKadri,  

AlainDemaria, CyrilBrunet, MélissaGuilbert 

ΥΡΟΘΕΣΘ: Στο γαλάηιο τθσ Μεςογείου, ςτουσ πρόποδεσ πολυτελϊν ιδιόκτθτων κατοικιϊν, οι 

πιτςιρικάδεσ τθσ Μαςςαλίασ αψθφοφν τουσ νόμουσ τθσ βαρφτθτασ. Ο Μάρκο, ο Μεντί, ο 

Φρανκ, θ Μζλιςςα, ο Άμηα, θ Μαμαά, θ Ηυλί : κορίτςια και αγόρια κάνουν βουτιζσ, 

απογειϊνονται, αψθφοφν τον κίνδυνο  και ηουν ζντονεσ ςτιγμζσ. Θ Σουηάνα τουσ τρϊει με τα 

μάτια από τθν πολυτελι βίλα τθσ. Τα ελεφκερα κορμιά τουσ, τισ υπερβολζσ τουσ. Θζλει να είναι 

μια από αυτοφσ. Θα γίνει. 

Μετά τθν προβολι κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με κζμα «Από το βιβλίο ςτθν οκόνθ». Ρρόκειται 

για μια ςυηιτθςθ που αφορά ςτο πζραςμα από τθ μυκιςτορθματικι γραφι ςτον 

κινθματογράφο με τον Δρ. Δθμιτρθ Γουλι, (Ε.ΔΙ.Ρ.), Τμιμα Κινθματογράφου τθσ Σχολισ 

ΚαλϊνΣχολισ Καλϊν Τεχνϊν, Α.Ρ.Θ. 

Προβολό 

Τθν Ραραςκευι 4 Μαϊου ςτισ 21:00, αίκουςα Ραφλοσ Ηάννασ 

Τιμι ειςόδου: 3 ευρϊ 

Quaid'Orsay 

ΤαινίατουBernardTavernier, France, 2013, μετουσThierryLhermitte,  

RaphaëlPersonnaz, NielsArestrup, BrunoRaffaelli, JulieGayet, AnaïsDemoustier,  

ThomasChabrol, ThierryFrémont... 

ΥΡΟΘΕΣΘ: Ο AlexandreTaillarddeWorms είναι μεγάλοσ και τρανόσ, από ςπόντα  

Υπουργόσ Εξωτερικϊν και γοθτεφει τισ γυναίκεσ. Με τθν γκρίηα του χαίτθ και το  

ακλθτικό του κορμί, βρίςκεται παντοφ, από τισ ςυναντιςεισ των Θνωμζνων Εκνϊν  

ωσ τθν Oubanga. Με τθ δφναμθ τθσ διπλωματίασ, κατατροπϊνει τουσ Αμερικανοφσ 

νεοςυντθρθτικοφσ, τουσ διεφκαρμζνουσ ϊςουσ και τουσ άπλθςτουσ Κινζηουσ. 

 Βραβείο Σεναρίου ςτο Φεςτιβάλ του Σαν Σεμπαςτιάν 2013 

  Βραβείο Ρρωτοεμφανιηόμενου Θκοποιοφ ςτα PrixLumières   
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ΜΕΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΣΙΑΣΟΡΙΑ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ 

 
 
 
 
 
 
 
  

35 
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Λεωφόροσ τρατοφ 2Α 

Σ.Θ. 18103 

54640 Θεςςαλονίκθ 

 

Σθλ. 2310 821 231 
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