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ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Φέηνο, ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, απνθαζίζακε λα δώζνπκε εμεηάζεηο ζην Κξαηηθό
Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο γηα λα πηζηνπνηήζνπκε ηηο γλώζεηο καο ζηα
γαιιηθά. Δπεηδή νη ώξεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη αξθεηέο,
μεθηλήζακε λα θάλνπκε επηπιένλ καζήκαηα ώζηε λα πξνεηνηκαζηνύκε
θαηάιιεια γηα ην επίπεδν Α2.
Πξνγξακκαηίζακε ινηπόλ θαη πινπνηήζακε ινηπόλ έλα πνιηηηζηηθό πξόγξακκα
πνπ καο έθαλε λα καζαίλνπκε θαιύηεξα ηα γαιιηθά θαη λα γλσξίζνπκε ηε
Γαιιία πνπ είλαη κηα κεγάιε ρώξα ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη θίιε θαη
ζύκκαρνο ηεο Διιάδαο.
Ολνκάζακε ην πξόγξακκά καο «Ελλάδα - Γαλλία Γνωριμία»
Αζρνιεζήθακε κε ηηο εμήο ελόηεηεο
• γαιιηθή ηζηνξία
• γαιιηθή ηέρλε
• γαιιηθή ινγνηερλία
• γαιιηθή θνπδίλα θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο
Από ηε γαλλική ιζηορία κάζακε γηα ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 18νπ αηώλα,
ηνλ μεζεθσκό ηνπ ιανύ,
-ηελ αλαηίλαμε ηεο ηξνκαθηηθήο θπιαθήο ηεο Βαζηίιιεο θαη
- ηε δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πνιίηε πνπ νη Γάιινη
επαλαζηάηεο ςήθηζαλ θαη ελέπλεπζαλ ηνπο ππνδνπισκέλνπο Έιιελεο λα
μεζεθσζνύλ ελαληίνλ ησλ Τνύξθσλ.
Μέζα από ηελ ηέχνη ζεκαληηθώλ Γάιισλ δσγξάθσλ ηνπ 19νπ αηώλα έρνπκε
νπηηθνπνηήζεη κεξηθά πνιύ ζεκαληηθά γεγνλόηα ηνπ αγώλα ησλ Διιήλσλ θαηά ησλ
Τνύξθσλ. Θα αλαθέξνπκε κεξηθά:
- ηε ζθαγή ηεο Χίνπ πνπ δσγξάθηζε ν Νηειαθξνπά,
-Τε ζθαγή ηεο Σακνζξάθεο πνπ δσγξάθηζε ν Βελζόλ
-Δπεηζόδην από ηελ έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ πνπ δσγξάθηζε ν Λαλζάθ
-δηάθνξεο ζθελέο από ην αγώλα ησλ Διιήλσλ πνπ δσγξάθηζε ν Σέθεξ θαη ν
Νηειαθξνπά
-ε λαπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ πνπ δσγξάθηζε ν Γθαξλεξέ
θαζώο θαη ηηο πξνζσπνγξαθίεο κεξηθώλ ζεκαληηθώλ αγσληζηώλ ηνπ ειιεληθνύ
αγώλα όπσο: - ηεο Μπνπκπνπιίλαο πνπ δσγξάθηζε ν Βηλζόλ
- ηνπ Νηθνιάθε Μεηξόπνπινπ πνπ δσγξάθηζε ν Νηππξέ .
Βέβαηα ππάξρνπλ θαη πνιύ άιινη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν γλσζηνί γάιινη δσγξάθνη
όπσο ν Μνλέ, ν Μαηίο, ν Σεδαλ, ν Γθνγθελ, θαη ζύγρξνλνη Έιιελεο εθθνιαπηόκελνη
δσγξάθνη όπσο νη καζεηέο ηεο Γ γπκλαζίνπ, πνπ δσγξάθηζαλ ην ράξηε ηεο Γαιιίαο,
θαη θηινηέρλεζαλ δπν πεξίεξγεο κνξθέο πνπ ηηο νλόκαζαλ Αζηεξίμ θαη Οβειίμ.
Ζ γαιιηθή λογοηεχνία από ην κεζαίσλα κέρξη ζήκεξα έρεη λα επηδείμεη κεγάιε
παξαγσγή ζεκαληηθώλ έξγσλ πνπ απνηεινύλ ζηαζκό ζηελ παγθόζκηα ηζηνξία ηεο
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ινγνηερλίαο. Δκείο ζηαζήθακε ζε κεξηθά κπζηζηνξήκαηα πνπ έγηλαλ γλσζηά ζε
όινπο καο κέζα από ηαηλίεο όπσο:

- νη άζιηνη ηνπ Βηθηνξ Οπγθώ,
- νη ηξεηο ζσκαηνθύιαθεο θαη
-ν θόκεο Μνληερξήζηνο ηνπ Αιεμάληξ Νηνπκά
-ν γύξνο ηνπ θόζκνπ ζε 80 εκέξεο, -ε κπζηεξηώδεο λήζνο, -20.000 ιεύγεο θάησ από
ηε ζάιαζζα, -ηαμίδη ζην θέληξν ηεο γεο, - Μηραήι Σηξνγθώθ θαη ηόζα άιια ηνπ
Ηνπιίνπ Βέξλ επίζεο
ζεαηξηθά έξγα ηνπ Μνιηέξνπ όπσο: ν Αξρνληνρσξηάηεο, ν Γνλ Ενπάλ, ν Καηά
θαληαζίαλ αζζελήο, ν θηιάξγπξνο, θαη πνιιά άιια.
Ζ γαιιηθή κουζίνα είλαη δηάζεκε ζε όιν ηνλ θόζκν.
Έλα πνιύ ζεκαληηθό θεθάιαην ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Γάιισλ ήηαλ ην θαγεηό.
Αθηέξσλαλ ώξεο γηα λα πξνεηνηκάζνπλ έλα θαιό γεύκα θαη ώξεο γηα λα ην
απνιαύζνπλ.
Λέμεηο θαη γεύζεηο όπσο : ζνπθιέ, κρουαζάν, ηάξηα, θξέπα, παηέ, ζσο, θνληύ,
κπαγθέηα, ζνθνιάηα ζαληηγύ, κνπο, θξέκ κπξπιέ, θξεκ θαξακειέ, είλαη κεξηθά
παξαζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ πεξάζεη ζε όιεο ηηο θνπδίλεο ηνπ θόζκνπ.
Απηό όκσο πνπ παξακέλεη κνλαδηθό ζε έλα γαιιηθό ηξαπέδη είλαη ε πνηθηιία ηπξηώλ
πνπ ζεξβίξνπλ πάληα κεηά ην γεύκα. Σηε Γαιιία παξαζθεπάδνληαη πεξηζζόηεξα από
365 δηαθνξεηηθά είδε ηπξηώλ. Τπξηά δηάζεκα ή άγλσζηα ζε εκάο απνηεινύλ πάληα
κηα κνλαδηθή γεπζηηθή απόιαπζε. Τπξηά θξέζθα ή σξηκαζκέλα, καιαθά ή ζθιεξά,
κε κπξσδηθά (βαζηιηθό, δπόζκν, ζθόξδν), από θαηζηθίζην, αγειαδηλό, ή πξόβην
γάια, ηπξηά ιεπθά, θίηξηλα ή κπιε δίλνπλ πάληα κηα λόηα πνιπηέιεηαο ζην
θαζεκεξηλό ηξαπέδη. Μεξηθέο παγθνζκίσο γλσζηέο νλνκαζίεο ηπξηώλ είλαη:
θακακπέξ, κπξη, ξνθθνξ, εκεληαι, ια βαο θη ξη.
Έλα παξαδνζηαθό θαηάζηεκα πώιεζεο ηπξηώλ ζην Σηξαζβνύξγν
Τα γεύκαηα ησλ Γάιισλ ζπλνδεύνληαη πάληνηε από κραζί. Ζ ζπλήζεηα απηή έθαλε
ηε Γαιιία πξώηε ζε παξαγσγή θξαζηώλ ζηνλ θόζκν. Τεξάζηηεο εθηάζεηο ακπειώλσλ
κε πνηθηιίεο όπσο : πηλό λνπάξ, ζαξληνλέ,
θακπεξλέ ζνβηληνλ, κεξιό, ζεβηγηνλ, κνπζθαληέι πηλν λνπαξ θακπεξλέ ζνβηληνλ,
πηλν λη’νλη, γθακέ γθξνιό, ξνκνξαληί, πινο μενιέ, ζηη Σαμπάνι Απνηέν, ζηελ
Οβέξλ, ζην Σαληξ, ζηελ Αθηηελ, ζηε Βνπξγνπλδία,
δίνοςν εξαιπεηικήρ ποιόηηηαρ κπαζιά όπωρ:
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Saint-Emilion, από ηελ Μπνξληό
Médoc, από ηελ Μπνξληό
Chablis, από ηελ Βνπξγνπλδία
Margaux, θόθθηλν θξαζί από ηελ Κνξζηθή
Pomerol, θόθθηλν θξαζί από ηε Μπνξληό
Vosne Romanée, από ηε Βνπξγνπλδίαο.
Côte-Rôtie, θόθθηλν θξαζί από ηελ Κνξζηθή
Coteaux-du-Layon, ιεπθό θξαζί από ηελ Αλδνύ
Φεκηζκέλεο ζακπάληεο Mercier, ζε έθζεζε, ζην ρώξν παξαγσγήο ηνπο ζηελ
Κακπαλία.
Γηα λα οιοθιερωζεί κε επηηστία έλα θαιό γεύκα πρέπεη λα θιείζεη κε έλα γισθό:
εθιερ, προθηηερόι, ζοσθιέ ζοθοιάηα, κηιθέηγ, ζοσ, καθαρόλ, θορκός, καρθίδ είλαη
κερηθά από ηα γισθά ποσ τάρε ζηοσς Γάιιοσς δαταροπιάζηες αποιακβάλοσκε όιοη
παληού.
Θα ζαο δείμνπκε ηώξα κεξηθέο θσηνγξαθίεο από ηηο θεηηλέο καο δξαζηεξηόηεηεο καο.
Σην νηλνπνηείν «θηήκα Γαιακάξα», όπνπ κάζακε γηα ηελ παξαγσγή, ηελ παιαίσζε
θαη ηελ ηζηνξία ηνπ μπλόκαπξνπ ηεο Νάνπζαο.
Σην κνπζείν νίλνπ όπνπ νηλνκαγεηξέςακε θαη παξαζθεπάζακε κνπζηνθνύινπξα.
Σην Οηλνπνηείν Καξαλάηζηνπ όπνπ καο ελεκέξσζαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ηηο
πνηθηιίεο, ηε γεπζηγλσζία θαη ηελ εκθηάισζε ηνπ λανπζαίηθνπ θξαζηνύ.
Σην θέληξν πεξηβαιινληηθήο Νάνπζαο .
Σηελ αίζνπζα γαιιηθώλ όπνπ δεκηνπξγήζακε κε θαληαζία θαη κεξάθη.
Σην ζρνιείν όηαλ πξνεηνηκαδόκαζηαλ γηα ην θξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ηνπο θπξίνπο
Γαιακάξα θαη Καξαλάηζην πνπ καο δέρηεθαλ θαη καο μελάγεζαλ ζηα νηλνπνηεία ηνπο
ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Νάνπζαο, ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο
νηλνκαγεηξέκαηα.
Έλα ζεκαληηθό θεθάιαηο ζηε γαιιηθή θοσιηούρα είλαη ε κοσζηθή. Μεγάιοη θαιιηηέτλες
όπως: George Moustaki, George Brassin, Patricia Caas, Edith Piaf, Calogero,
Brigitte Bardo, Christophe, Zaz, Natasha Saint Piere, ΜC Sollaar, δηαπρέποσλ ζηο
θαιιηηετληθό ζηερέωκα. Θα αθούζοσκε θιείλοληας ηο ηραγούδη « Ο ηειεσηαίος
τορός», ¨la derniere danse’’. Από ηελ Indila. κηα λεαρή αλερτόκελε ηραγοσδίζηρηα
θαη έγηλε παγθοζκίως γλωζηή ζε ιίγες εβδοκάδες.
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