
 

                                                 

 
 

 

Θεσσαλονίκη, 05 Οκτωβρίου 2020 

 
 

Θέμα : Πρόσκληση συμμετοχής στη 2η Διοργάνωση της “Επιλογής του Λογοτεχνικού Βραβείου 

Γκονκούρ Ελλάδας 2021” 

 
 

Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, 

 

 

Τα Γαλλικά Ινστιτούτα Θεσσαλονίκης και Αθήνας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 

καθιέρωσαν συνεργασία με την Ακαδημία Γκονκούρ αποσκοπώντας στην προώθηση της γαλλικής 

γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού μέσω της γαλλόφωνης λογοτεχνίας. 

Για αυτό το διάσημο λογοτεχνικό βραβείο που απονέμεται στη Γαλλία από την Ακαδημία Γκονκούρ, 

πραγματοποιείται,  σε περισσότερες από είκοσι χώρες, ο παράλληλος διαγωνισμός “Choix Goncourt” 

(https://www.academiegoncourt.com/choix-goncourt-a-l-etranger) και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας 

των κατά τόπον Ινστιτούτων με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα επιδιώκοντας την συμμετοχή και 

προετοιμασία φοιτητών-φοιτητριών στην αναγνωστική απόλαυση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων. 

Για να συμμετάσχετε ως επιβλέπων, πρέπει να δημιουργήσετε και να διευθύνετε ομάδα περιττού 

πλήθους φοιτητών. Κάθε ομάδα θα πρέπει, έως τον Μάιο, να διαβάσει τα τέσσερα μυθιστορήματα από 

τον κατάλογο έργων που θα έχει ήδη προκρίνει η Ακαδημία Γκονκούρ και ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 

27 Οκτωβρίου.  

Κάθε ομάδα θα εκλέξει πρόεδρο της επιτροπής της, ο οποίος θα είναι ο μόνος που θα την 

εκπροσωπήσει τον Μάιο του 2021, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και, κατά τη διάρκεια 

συζήτησης, παρουσία του προέδρου της Ακαδημίας Goncourt, κου Didier Decoin, θα ψηφίσει μαζί με 

τους Προέδρους των άλλων ομάδων για την ανάδειξη του νικητή του λογοτεχνικού βραβείου “Επιλογής 

Goncourt Ελλάδος”. Για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης, στηριζόμαστε στη συμμετοχή 

γαλλόφωνων φοιτητών από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, ανεξαρτήτως Σχολής φοίτησης. 

Επιθυμούμε τη συμμετοχή σας επειδή πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία δράση θα δώσει τη δυνατότητα 

στους φοιτητές σας να αναδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με συγκεκριμένο και εφαρμοσμένο 

τρόπο.  

Το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί είναι το ακόλουθο: 

• Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2020: οι υπεύθυνοι καθηγητές/συντονιστές της κάθε ομάδας φοιτητών 

θα πρέπει να μας αποστείλουν επιστολή που θα επιβεβαιώνει τη συμμετοχή τους, αναφέροντας τα 

στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων φοιτητών-φοιτητριών (ονοματεπώνυμο, ηλ. διεύθυνση και 

αριθμό τηλεφώνου). 
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• 27 Οκτωβρίου 2020: μετά την ανακοίνωση των τεσσάρων τελικώς επιλεγέντων έργων, το 

Γαλλικό Ινστιτούτο θα παραγγείλει τα βιβλία και θα τα αποστείλει στην κάθε ομάδα. 

• 19-29 Νοεμβρίου 2020: επίσημη έναρξη της 2ης διοργάνωσης της “Επιλογής Βραβείου 

Γκονκούρ Ελλάδος” -  που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου 

Θεσσαλονίκης - με διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ακαδημίας και τον περσινό 

νικητή της διοργάνωσής μας,  κο Jean-Paul Dubois. 

• τέλος Απριλίου 2021: κάθε κριτική επιτροπή πρέπει να έχει διαμορφώσει την τελική της 

επιλογή.  

• αρχές Μαΐου 2021: στο πλαίσιο της 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, οι 

πρόεδροι των φοιτητικών επιτροπών θα παρευρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για την εκλογή του 

νικητή αλλά και την εκλογή ενός εξ΄αυτών ως επίσημου πρόεδρου, ο οποίος θα παρουσιάσει τον 

νικητή και θα συντάξει σύντομη παρουσίαση για τη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει κατά 

τη διάρκεια της οποίας ανακοινώνει το όνομα του νικητή. 

 

Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, θα υπάρχει 

τακτική επικοινωνία των υπευθύνων του Γαλλικού Ινστιτούτου με τις κριτικές επιτροπές μέσω 

διαδικτυακών ή δια ζώσης συναντήσεων. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και, για περισσότερες πληροφορίες ή για 

να δηλώσετε συμμετοχή, επικοινωνήσετε με τις κες Fanny Feynerol (ffeynerol@ift.gr) και Κατερίνα 

Σπυροπούλου (kspiropoulou@ift.gr) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. 

 

Ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά να συνεργαστούμε για αυτό το λογοτεχνικό βραβείο,  

 

Με εκτίμηση, 

 
Madame Sandrine MOUCHET                                                                                          Monsieur Patrick COMOY                                                    

 

 

 

Γενική Πρόξενος                                                                                               Σύμβουλος Συνεργασία και Πολιτιστικής Δράσης  

Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης                                             Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος 

                                                                                                                             

 

 

 


