
 

  
     

 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022 
 

Lettre d'information de mai 2022 
 

Είμαστε και πάλι μαζί σας με το Ενημερωτικό Δελτίο του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Θεσσαλονίκης και του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για τον μήνα Μάιο 
 

Nous vous retrouvons, en ce mois de mai, pour une nouvelle Lettre d’information de 

l’Institut français de Thessalonique (IFT) et de l’Ecole française de Thessalonique (EFT)  
   

     

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ÉDUCATIF 
     

Οι εγγραφές συνεχίζονται στο Γαλλικό 

Σχολείο Θεσσαλονίκης  

Les inscriptions continuent à L'Ecole 

française de Thessalonique 
     

  
 

Ένα σχολείο με ανθρώπινο μέγεθος που 

προετοιμάζει τα παιδιά ώστε να γίνουν 

πολίτες του κόσμου μιλώντας ελληνικά, 

γαλλικά και αγγλικά σαν μητρικές τους 

γλώσσες. 

 

Από το 1906, το Γαλλικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης, με Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, 

Γυμνάσιο και Λύκειο, είναι ανοιχτό σε όλες 

τις εθνικότητες και δέχεται παιδιά από δύο 

έως 18 ετών. Αναγνωρισμένο από τα 

υπουργεία Παιδείας της Ελλάδας και της 

Γαλλίας, διαθέτει έμπειρο εκπαιδευτικό 

προσωπικό που χρησιμοποιεί γαλλικές 

εκπαιδευτικές μεθόδους εγνωσμένης 

αξίας. 

 

Οι εγγραφές έχουν ανοίξει μέσω της 

πλατφόρμας EDUKA 

  

Une école à taille humaine qui prépare les 

enfants à devenir citoyens du monde en 

parlant grec, français et anglais tels des 

locuteurs natifs. 

 

Fondée en 1906, l’Ecole française de 

Thessalonique (EFT) est ouverte à toutes 

les nationalités et accueille des enfants de 

2 à 18 ans. Reconnue par les ministères 

de l'Éducation nationale grec et français, 

elle réunit des professeurs expérimentés 

utilisant une pédagogie française qui a fait 

la preuve de son efficacité. 

  

 

Les inscriptions sont ouvertes via la 

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sbGt56CZupCuY5aFfPbR0M-AWv8h4QXo8Riky3WoQyyB0lUvs2OvlUdqdVk3_KDGj9T2jHeHp4b49tmkaolKJcUcRDNIlwtMdkl_RFaYLYktx2HvMn8CBqIVKEaS16nyIMTZqXPKqoQVGFVq5rVre3xcsi637_IVReVven_meJmpJbJGTT0092GhgA4Mt2FcvwzjGuqQZfTKE27ZlQ


 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.  

  

Πληροφορίες και εγγραφές 

Τηλ: 2310 821 231 

ή στο e-mail secretariat@efth.gr 

 

  
  

Μάθετε +   

  

 

plateforme EDUKA. 

Nombre de places limité par niveau. 

 

Renseignements et inscriptions : 

Tél : 2310 821 231 

ou par courriel : secretariat@efth.gr 
  

En savoir +   

  

 

     

Θερινή κατασκήνωση στον «Αρμενιστή» 

3 έως 10 Ιουλίου 2022 

Camp d’été francophone à Armenistis 

Du 3 au 10 juillet 2022 
     

  

 

Γνωρίστε τη θερινή κατασκήνωση στα 

γαλλικά που οργανώνουν το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Γαλλικό 

Σχολείο Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο, για 

παιδιά από 7 ως 15 ετών στο κάμπινγκ 

«Αρμενιστής» στη Σιθωνία. 

 

Από 3 ως 10 Ιουλίου 2022 

 

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και οι θέσεις 

είναι περιορισμένες 

 

Πληροφορίες και εγγραφές 

Τηλ: 2310 867 756 

ή στο email : cours@ift.gr 

 

Retrouvez le camp annuel francophone 

de l’Institut français de Thessalonique (IFT) 

et de l’Ecole française de Thessalonique 

(EFT), pour les enfants de 7 à 15 ans. 

Camping Armenistis à Sithonia, 

Chalcidique. 

  

Du 3 au 10 juillet 2022  

 

Inscriptions ouvertes ; nombre de places 

limité. 

 

Renseignements et inscriptions  

Tél : 2310 867 756 

ou par courriel : cours@ift.gr 

 

     

Εκπαιδευτικά εργαστήρια 

Το γαλλόφωνο όχημα και φέρυ 

23 έως 27 Μαΐου 2022 

Programme de formation 
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La voiture et le Ferry francophones  

du 23 au 27 mai 2022 
     

  

 

'Ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών και 

ταξιδιωτικών εργαστηρίων στη Βόρεια 

Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου με τίτλο 

Το γαλλόφωνο όχημα και φέρυ 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της γαλλικής 

προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου 

στο Παρίσι. 

  

Έτσι από τις 23 έως τις 27 Μαΐου, ο Eric 

Cénat, ηθοποιός και σκηνοθέτης του 

Théâtre de l’Imprévu, με τη συνδρομή του 

τμήματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του 

Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, θα 

ταξιδέψει στο Κιλκίς, τη Φλώρινα, την 

Ξάνθη, τη Θάσο και τη Θεσσαλονίκη 

οργανώνοντας εργαστήρια ανάγνωσης με 

ποιήματα για την Ευρώπη, παράλληλα με 

εκδηλώσεις σε βιβλιοθήκες σε δημοτικά και 

γυμνάσια των περιοχών αυτών. 

  

 

 

  

 

Ateliers itinérants de formation pour 

enseignants et enfants apprenants de 

français mis en place dans le cadre de la 

Présidence française du Conseil de l’Union 

européenne (PFUE) et sous l’égide de 

l’Institut français de Paris : la Voiture 

francophone pour le nord du pays, et le 

Ferry francophone en mer Egée. 

 

Pour le nord de la Grèce, la Voiture 

francophone se rendra à Kilkis, Florina, 

Xanthi, Thassos et Thessalonique, du 

23 au 27 mai : le comédien et metteur en 

scène Éric Cénat (Théâtre de l’Imprévu) 

animera des ateliers de lecture autour de 

poèmes sur l’Europe, parallèlement à des 

animations dans les médiathèques pour le 

très jeune public qui célébrera aussi 

l’Europe et la Francophonie. 

  

 

     

Καλοκαιρινά τμήματα για παιδιά στα 

γαλλικά 

4 έως 15 Ιουλίου 2022  

Ateliers ludiques en français pour enfants 

du 4 au 15 juillet 2022 
     

  
Από τις 4 ως τις 15 Ιουλίου, το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης προτείνει 

πρωινά καλοκαιρινά τμήματα 

δραστηριοτήτων για παιδιά από τριών ως 

οκτώ ετών. 

  

L’Institut français de Thessalonique 

propose des cours d’été pour les enfants 

de 3 à 8 ans, du 4 au 15 juillet. 

 

Les enfants non francophones seront 

immergés dans la langue française avec 

les enfants francophones de l’Ecole 

française de Thessalonique, à travers 
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Μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, 

όπως χειροτεχνίες και παιχνίδια, τα παιδιά 

που δε μιλούν γαλλικά θα έρθουν σε 

επαφή με τη γαλλική γλώσσα και τον 

γαλλικό πολιτισμό  ενώ όσα παιδιά έχουν 

ήδη επαφή με τη γλώσσα, ανάμεσα τους 

και παιδιά που φοιτούν στο Γαλλικό 

Σχολείο Θεσσαλονίκης,  θα βελτιώσουν το 

επίπεδό τους. 

  

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και οι θέσεις 

είναι περιορισμένες, Ελάχιστος αριθμός 

εγγραφών τα οκτώ άτομα 

 

Πληροφορίες και εγγραφές 

 

Τηλ: 2310 867 756 

ή στο email : cours@ift.gr 

 

  
 

diverses activités ludiques. Ces cours et 

ateliers constituent une excellente 

approche pour initier un jeune enfant à une 

langue étrangère ou maintenir un niveau 

de langue, dans une atmosphère 

récréative. 

  

Inscriptions ouvertes, nombre de places 

limité. Sous réserve d’un minimum de 8 

inscriptions 

 

Renseignements et inscriptions  

 

Tél : 2310 867 756 

ou par courriel : cours@ift.gr 

  

 

  

 

  
   

Εργαστήρια για μωρά από 17 έως 30 μηνών 

μαζί με τους γονείς τους 

20 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2022 

Ateliers « Maman / Papa - Bébé » 

pour les tout petits de 17 à 30 mois 

du 20 mai au 10 juin 
     

  
 

Μια ιδανική εισαγωγή στη μουσικότητα 

της γαλλικής γλώσσας μέσα από ένα 

πρόγραμμα για πολύ μικρά παιδιά μαζί 

με τους γονείς τους. Ένα εργαστήριο που 

έχει ως στόχο μεσα από παιχνίδια, 

παιδικά τραγούδια και ιστορίες  να φέρει 

σε επαφή τα πολύ μικρά παιδιά με τη 

γλώσσα, γνωρίζοντας τους ταυτόχρονα 

την ομαδική ζωή και αναπτύσσοντας την 

αυτοσυγκέντρωση και τη μνήμη τους. 

Το εργαστήριο γίνεται με την καθοδήγηση 

γαλλόφωνης εξειδικευμένης εκπαιδευτικού 

στην παιδαγωγική της προσχολικής 

ηλικίας. 

 

Une initiation à la musicalité de la 

langue française en compagnie des 

parents : jeux, chansons, comptines et 

histoires pour se familiariser à la langue 

en groupe tout en développant la 

concentration et la mémoire de votre 

enfant. 

L’enseignante est de langue maternelle 

française et spécialisée dans la pédagogie 

préscolaire. 

 

Du vendredi 20 mai au vendredi 10 juin 

de 19h00 à 20h00 

 

Renseignements et inscriptions : 
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Από την Παρασκευή 20 Μαΐου έως και 

την Παρασκευή 10 Ιουνίου, από 19:00 

έως 20:00 

 

Πληροφορίες και εγγραφές 

 

Τηλ: 2310 867 756 

ή στο email : cours@ift.gr 

  

 

Tél : 2310 867 756 

ou par courriel : cours@ift.gr 

  

 

     

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

ÉTUDES EN FRANCE 
     

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 

Master 2 στη Γαλλία 2022-2023 

Lancement de l’appel à candidatures : 

programme franco-hellénique de bourses de 

Master 2 en France 2022-2023 
     

  

 

Εντός των επόμενων εβδομάδων 

αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες 

της ελληνογαλλικής συνεργασίας που 

χορηγούνται από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Ελλάδος, σε Έλληνες φοιτητές, 

για σπουδές Master 2 στη Γαλλία. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αναζητήσουν πληροφορίες για τις 

προϋποθέσεις και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στην ακολουθη 

ιστοσελίδα  του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Ελλάδος: 

  
  

Μάθετε +   

  

 

Le programme franco-hellénique 2022-

2023 de bourses octroyées par IKY, 

l’opérateur d’Etat grec en charge des 

bourses, et l’Institut français de Grèce 

(IFG) pour des études de Master 2 en 

France pour les étudiants grecs va être 

lancé prochainement. Il sera consultable 

sur les sites de l’IFG et IKY. 

 

Il est recommandé aux personnes 

intéressées de préparer leur dossier dès 

à présent afin de rassembler tous les 

documents nécessaires dans les délais 

impartis. Retrouvez les informations 

nécessaires sur les critères d’éligibilité et 

documents à transmettre sur le site de 

l'IFG accessible ci-dessous. 

  
  

En savoir +   

  
 

     

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

CULTUREL 
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https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Fgt2cLZMIC5MQtwvyyp7OuuvmhjnMP9bHlEz1sFORwKYDYUjPOFO1NEU_9CZkRw8ssZhNpHQOqIJg8Vw1FvgFQv4Fh3GquO56QVYH7TRTcasH-RZhEPnvlt86SeihfIxVq_hxbvqgO5mgf1Vo8zZaTu2T2pT5Dp9urtsQQAXmwbMb7kNdZIt93KsWb_bEyzTe-Knn7i6UxRARaCcgoZ8zlt_nyvBljQE5bKfz3Sl_yS5vwlAiMX5tKO99BcVPuRJRfrh009Mlq1wyi1nYaFDlxQThv0SeZCR7AnVJOrK


Τρίτο βραβείο Γκονκούρ Ελλάδας 

Πέμπτη 26 Μαΐου στις 19:00 

3e édition du Choix Goncourt de la Grèce 

Rencontre auteur 

Jeudi 26 mai à 19h00 
     

  
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία 

για την επιλογή του τρίτου βραβείου 

Γκονκούρ Ελλάδας, 

καθώς  ολοκληρώνονται οι συναντήσεις 

των κριτικών επιτροπών των φοιτητών με 

τους συγγραφείς της τελικής τετράδας 

βιβλίων που προέκρινε η Ακαδημία 

Γκονκούρ. 

  

Το Βραβείο Γκονκούρ Ελλάδας είναι μία 

πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την 

Ακαδημία Γκονκούρ στην οποία 

συμμετέχουν περισσότεροι από 100 

φοιτητές από δέκα ελληνικά 

πανεπιστήμια. Οι φοιτητές μοιράζονται 

τις απόψεις τους γύρω από έργα της 

σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας και 

επιλέγουν το δικό τους βραβείο Γκονκούρ. 

  

Η ανακοίνωση του νικητή του Βραβείου 

Γκονκούρ Ελλάδας 2022 αναμένεται τον 

Ιούλιο. 

  

Η συνάντηση με τον Louis-Philippe 

Dalembert, συγγραφέα του 

μυθιστορήματος Milwaukee Blues θα γίνει 

την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, από τις 19.00 

έως τις 20.00 μέσω Zoom – στα γαλλικά 

και θα μεταδοθεί σε live–streaming. Μαζί 

του θα είναι η μεταφράστριά του, Ειρήνη 

Παπακυριακού. Το βιβλίο του 

αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από 

τις εκδόσεις Καστανιώτη. 

  

 

Rencontre avec Louis-Philippe 

Dalembert autour de son roman 

Milwaukee Blues 

Jeudi 26 mai à 19h00 

 

 

Le Choix Goncourt de la Grèce permet 

aux étudiants de toutes les universités 

grecques participantes d'élire leur propre 

choix Goncourt, à partir des 4 ouvrages en 

compétition chaque année. Mis en place 

par l’Institut français de Thessalonique, en 

partenariat avec l’Institut français de Grèce 

à Athènes et l’Académie Goncourt à Paris, 

il réunit une centaine d’étudiants issus 

d’une dizaine d’universités de 

l’ensemble du pays qui partagent ainsi 

leurs impressions autour d'oeuvres de la 

littérature contemporaine francophone. 

L’annonce du roman lauréat, après 

délibération, est prévue en juillet. 

La dernière rencontre entre les jurys 

étudiants et les écrivains en lice se fera 

avec Louis-Philippe Dalembert, écrivain 

d'expression française et créole, 

accompagné de sa traductrice; Irini 

Papakyriakou. Son roman doit paraître en 

Grèce aux éditions Kastaniotis. 

  

Pour vous connecter, c'est ici. 

  
  

En savoir +   

  

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Cp0MKkZL4Xq0CMhi-pCH2UZvJwBu72b1AyL3lNMRDabh9fznoNVDCsx6T24VydmmEpvPp4VzQ4ZczELPbX_q62tXzLoTsLWFFmCIC81GZHR3SsADNYbtUCdnZPumuvRr72mxokaVinIG4T5_YFqvuJg8gjpCC_8STYYed8tjZE-NMyCYMYeU0qR-8WhVssqBdF0XVSpZEmsdov-oNsotp-pDr3c
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mgQp46JkQdoXozH0rn1lVEXQrb6PXH9z0EfQw-dz96YTpXVKE8KU6XJsFKtyhWjtG7W8N0sM4-2UCKG8o1N11O0WWoXkarPXdvf84Y15pAj9KBxV4WjF6Oq_2Oxr8ZrbKf-xXz9oUUvGlftOJdZvuuEcgnykl2iE5PwgpxJIZjS65VQR6T-15RValUR1aC0Ul4LYCOZlD6-X7htCG61LDVBco6KR5WAKb28GC-hhCafQSZ8RmfzC4UyPDnYk3QaJJho


 

. 

  

  

Για να συνδεθείτε σε live–streaming, 

πατήστε εδώ  

  
  

Μάθετε +   

  
 

     

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

EVENEMENTS 
     

Η Νύχτα Ιδεών 2022 γιορτάζει την Ημέρα της 

Ευρώπης 

La Nuit des Idées 2022 fête la Journée de 

l’Europe 

  
     

  
Στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας 

της Ευρώπης, το Γαλλικό Ινστιτούτο 

Ελλάδος διοργάνωσε στις 9 Μαΐου τη 

Νύχτα Ιδεών, το μεγάλο ετήσιο ραντεβού 

που είναι αφιερωμένο στις ανταλλαγές, το 

διάλογο και τη σύγχρονη σκέψη και 

προσκαλεί διανοούμενους και 

εμπειρογνώμονες του ευρωπαϊκού 

πολιτιστικού χώρου. 

  

Φέτος συζητήθηκαν δύο σημαντικά θέματα 

που απασχολούν τη σύγχρονη 

επικαιρότητα : 

- Συζήτηση με θέμα «(Ανα)δομούμε μαζί» 

με συμμετέχοντες τους Νικόλαο 

Γιατρομανωλάκη, Υφυπουργό Πολιτισμού, 

αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, 

Alexandre Colliex, διεθνή διευθυντή του 

Manifesto Expo Paris, Μιχαήλ Μαρμαρινό, 

Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ελευσίνας, 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

2023 και Σόφη Λάμπρου, συνιδρύτρια του 

Impact Hub. 

Vous pourrez réécouter la Nuit des 

idées, qui propose chaque année des 

débats et échanges avec des intellectuels 

et experts du monde culturel européen 

autour d'enjeux de notre temps et de 

grands sujets d’actualité. 

Organisée par l’Institut français de Grèce 

(Athènes), à l’occasion de la Journée de 

l’Europe et dans le cadre de la Présidence 

française du Conseil de l’Union 

européenne (PFUE), elle sera 

bientôt  rediffusée en ligne, avec traduction 

simultanée en grec, français, et anglais. 

 

L'événement s'est articulé en deux temps : 

- (Re)construire ensemble : discussion 

avec Nicholas Yatromanolakis, secrétaire 

d’État chargé de la culture contemporaine, 

Alexandre Colliex, directeur international 

de Manifesto Expo Paris, Michail 

Marmarinos, directeur artistique de Eleusis, 

capitale culturelle européenne 2023, et Sofi 

Lamprou, fondatrice de Impact Hub. 

- Souveraineté nationale, souveraineté 

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xVGX3uP94dEtez80-yOMAgMpUoGMLVKzo2vUEPG2_mhpS9i21sVXJS2Xas7esE2sjywR3A7AUBiW5sbBvv9en4kEWVu0D0m6K6k7h41ngoi7HyDkEl5UyK8UeZsHdKKLr94UPKixxDA9a301xVtX7wvrmZpaPDCNAMZkrlcTZumCrKv9bZdGkNNpVqGepvqj1zJ1LyShFvu1oz2emd0SphyyKR0
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vQDJGpcRAbLGnkzz2KyOAc6eGY9X0SDfWlWQDlbTCLoGZoYNmoWbEQFuZASix2F0R58YAiCHSz3XEdV-g3FpZUXd6mzprSbxlVBbWo__YfZkjneen8tstyFMVnSLym3YbYZhEPAqICAFNLdLJ0xT7mNuA9K1Jy5xENbfl6HvrPOvMNQIcw1iZAIefhJc-i21naqij2VNQsxNpqSfMxnKK8gQ1aWX14b1CuJhsK1ekzLzPGcD8g


 

-Διάλογος με θέμα «Εθνική κυριαρχία, 

ευρωπαϊκή κυριαρχία» ανάμεσα στον 

Γεώργιο Παγουλάτο, Καθηγητή 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Επισκέπτη Καθηγητή στο Κολέγιο της 

Ευρώπης και Γενικό Διευθυντή του 

ΕΛΙΑΜΕΠ και τον François Heisbourg, 

ειδικό σύμβουλο στο Ίδρυμα Στρατηγικής 

Έρευνας στο Παρίσι, Senior Adviser της 

Ευρώπης για το International Institute for 

Strategic Studies στο Λονδίνο. 

  

Αναμένεται σύντομα η μετάδοση στο 

YouTube  

 

 

  
  

Μάθετε +   

  

 

européenne : dialogue entre George 

Pagoulatos, expert en politique 

économique européenne, et François 

Heisbourg, expert en stratégie 

internationale, autour de la sécurité en 

Europe. 

 

  

  

Regarder bientôt la rediffusion sur 

YouTube  
  

En savoir +   

  

 

     

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στη 

Μεσόγειο: προκλήσεις, προοπτικές 

και προτεραιότητες 

12 Μαΐου - διαδικτυακή παρακολούθηση 

Webinaire « Aménagement de 

l’espace maritime méditerranéen : 

défis, perspectives et priorités »   

12 mai - accessible en ligne 
     

  
 
  
 

     

  
Ειδικοί σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων στη 

Μεσόγειο από την Ελλάδα, τη Γαλλία, 

την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και 

την Κύπρο συμμετέχουν στο διαδικτυακό 

σεμινάριο που διοργανώνει το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας (Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης).  

Des experts de l’aménagement de 

l’espace maritime méditerranéen de 

France, Grèce, Espagne, Italie, Slovénie 

et Chypre échangent autour des plans 

d’aménagement de l’espace maritime en 

Méditerranée. 

Organisé par l’Institut français de Grèce et 

l’université de Thessalie, dans le cadre de 

la PFUE. 

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9ZdVRMRRvTwh5pn8ypXn5Iq3HqJMjU4TDVojwsULBvRBbl1Sc18P6GbbSmaBOjAZhcKMtohOg25UldYbKdWzrGxHOLDmrVb_p698sUHJVyB9gFybSfzimxv1FdH4NnWhs3miMHr8jtnhUrIMo_h7jgYFMNWMGekvXPqTI_cjkCdlD2uyl7SDBaRAJeBfQxWasReHlhzZx0obQHqgYyyPlsqQHE7rze_ouOPEOuc
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/pcWcYNrKt9xldcooP2tv70Ehnb_P7KnFXIPcyTksCCKzWc9Du4V5NDm2LiSRVF6M8dzBz6v1QYU430M1ZudW8MuZF04qHJqXbUk0Lw3aFwYiqaG2VBmEZtgbC4EeIK5a0fvFQ3SXWonGwvo-kKxHzyiCHu0yjVPko0-BAAW630cPLXmlrGFQ0KfJrURj1X13jZJNNP4dhZvuS25plgL2Y-CRRX-Lr4yHK5LUWao
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GuLJaBlt5p1gDe9IqFREVBbb05A7Mvi3sTRWxSqoOpF_h0sRUEoH44SqAM0nChrXn0frJdu7sWT5N98T3xUAwXYXBGwNsqdN7SQONOfWNKG9rOJrxbKuTSCVyIpfXF4nejH9psGNN884UBf6rpS2u72vh0JdkqiyYeqJFQX2z1grW4Al25aYUdlXURrimNdCfV7L-D41UanEFwT0PlwM21N8WaI7AYSgPNJhr2MevX80Mekh7hmoVMY
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3z_qhq2LV5FyBuyPOi93Evf72X8gQAgbgqyq2x_8wDtQlxbfF3Y80Ude5zTnTEkRz7kX773d4w8J4wkW_V1kVwjrzlRMZNfpPDxWM3ifQKD5icEVdCE66g74kASdRXDtE1g_7ipt0_f5Q-TdUx2B5akVakyeFSgGgxbj01J3Ni_KnCCQhaZC2L0NC1olldboAi2QCVd41aqsuKb6KAPntRB6LtUVf_XActAL7uGN9g2WJGSm
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YOJ6w7vfREdSbQUZe_pesBlyaaJjtgcT9i0rELgq43862fQXwq4bzeZpJWXRCx39bvWhXMddWPlyrxzJEgNBoref-LgwBkNfEtRgRn-TTQM6_PxjkPO4y04-RogcL5_6wxa3hzYJp_mrHFn8H7AsQ9u-QfYCbM8zVNeM563AMfUknGtdEBIlMbDLZ8MtUoh2
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YOJ6w7vfREdSbQUZe_pesBlyaaJjtgcT9i0rELgq43862fQXwq4bzeZpJWXRCx39bvWhXMddWPlyrxzJEgNBoref-LgwBkNfEtRgRn-TTQM6_PxjkPO4y04-RogcL5_6wxa3hzYJp_mrHFn8H7AsQ9u-QfYCbM8zVNeM563AMfUknGtdEBIlMbDLZ8MtUoh2
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Qnj_DDMUloHUh9claAY58qTxSHuNq2ms9xqg4ROBMGT_8iNpFYAFCRaU2e89l9YryKtzoF-UbBa0tvfrv11Zxgwh85bAqVIhWx_QgGx1vMnUOBAk7LpV7rk9ev-Xxo72N5MVOizxLTT3i13vW6rdbbaNcyPwVEGk17NsHbCidG-U8eHitd8w0iazn4-k0F2Z


 

  

Το σεμινάριο γίνεται στο πλαίσιο της 

Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 12 Μαΐου 2022 

στις 19:30. 

  

Γλώσσες εργασίας: γαλλικά, αγγλικά, 

ελληνικά 

 

Εγγραφή για παρακολούθηση 

διαδικτυακά εδώ 

 

  
  

Μάθετε +   

  

 

 

Langues : grec, français, anglais 

Jeudi 12 mai de 19h30 à 21h30 

  

En ligne uniquement - inscription ici 
  

En savoir +   

  

 

     

Αναγόρευση σε επίτιμη διδάκτορα 

της Mireille Calle-Gruber 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Remise du titre de Docteur Honoris Causa à 

Mme Mireille Calle-Gruber 

Université Aristote de Thessalonique 
     

  

 

 

Σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης αναγορεύεται η Ομότιμη 

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3, Mireille Calle-Gruber 

την Τετάρτη 11 Μαΐου στις 18:30 στην 

αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου 

της Φιλοσοφικής Σχολής.  

  
  

Μάθετε +   

  

 

  

Remise du titre de docteur honoris causa 

à Mme Mireille Calle-Gruber, professeure 

émérite de Littérature française et 

d’Esthétique à l’université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3 par le département de 

Langue et de littérature françaises de 

l’université Aristote de Thessalonique. 

  

Mercredi 11 mai à 18:30 

Salle des cérémonies - Bâtiment de La 

Faculté des Lettres - Université Aristote 
  

En savoir +   

  
 

     

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6tgz6kMnRYrT-OBa_5mppJM1SI3z45vbCtM8Y5ND3ixWduc9xuGf5AkKQp8fCnG6WZSRe5aS9Uxa7YAMHqdyFKrOCwaZnxqDvdvLa7Y-Q0T27rffEVxLPqlg-xWcH0cS4VHVcHmHinEP0dGe_V7ACBG65m-V8SduCphDm8N6V3RRuJ1R-mdL5yUcwLkBn-CmuMBCVn9-1NGv7SfladhNxuKxv0HR7cM9QcN4uUyaWDBhvMHl722wuXhN
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/raEYlXa9cP4siLam4hxnXN5DnGmybER-vb0Fd6FAqyJx8G9b6_quT_S2adskWSAhVOQU_lTZbVslZr4oifNEmSafAjClwm-_FMZtjIV9EE69-EIxu897eY0lAbrFQtgFBimMrKKq5Z7303PlHK5tC-tsuY3YSz1v3h3Zh_9DrcdPm6sUAYi0xqlebDflz6ioMhLvyhkK3JnNxdFvZzzrhmxWV-kk-2N5YbexFSNa83_tMaDZg_jO3M2v2fzZ1Fp7UVgY_0Ih24pIj3i3qg
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kkk-JeGGXrUKG_FlKkjrXVjL16AR7G2ibml98ai5DgIsic6xlHTFbS5Q3QwAJ1c7bt7RvG_5y6nDhyHYxhgQFOvt8cIm9HxwMhfrmS372pCFHtkiPvrMpK4GM6JkmMkDLtJbYTjNdaqMkbvXqZUaNIhiJBWQM2ik9xZg4gTWzKkU5M5z7j49lgvpl-UwQu-l7_3uRhjqh2HUgYwixL5DNjDCWNSUU8TJaIolIF6mlLNTWeonHNEkpkaD2A
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/IXX_YInU2UpEm28LsQB8Isg-RdKDgE4rZNGWYiYMH3_8xOXAa2W9eG41QCjCu6f00vRl1AhcufZRdHjS83Zz6vn7m9dYKvdzB9o_8eNptuto1MSGd6OYIL45rbQznlj7v-4oHc__2DBpS-hWV3yDwArFyasCoIC2RCbIhbHiIonSPilCYeOpeLDrZRN7A_zQ8jK5mno3rfUEVrteA9bksuZjoCr7oxzSTBsuszYIaWHu4HjL3kktyu9akyaUZ3lq8UwYPLOwQ8AgmQ
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nOy_YXo3CgsF-pJEcAU1AVsS6YeKtu_9h6hnNDseu_SDDdtroIxxQ51w06QlWCEfywcc07D4gfBWEdKgesXxd6gO0fm8M7CQuKULNqM15jYtxXy6kHaPHpPFLgxR9uA7zmcHFbNBFEc6m57NvbD3lIZKzHgCZ6vK1TBOFf8zKvpkhxZAbTqcKIgiUTjvkB4Yrt48Be7YVU8FPWwwIXIzMkGschHnxUjuMXOssnV_VCdugHMlYp9YlqlNIyIsqIgmzUnwWaJPTKiBKcsVDdM4aF56BfhjtpjMiVwmpxH3g0ZzaIVOCk7P_JBVnvDonB9Nax30HElkeXd__zQfjsMtuLGzw8XkYicoDvyg4y9GDfc
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sU-qk3y6JI1UHqgrrbOFmyP_F3S6opDfeDuuIlDLAZ_pskbb43XAE5RBxGbVSz3hkwUSA_YsRcQvXqaXyN-JT2MUil4baYzjOd2TPE34Lm79RJ-6c-_yU4UCWMHGF2OP94lbRoQDPrlLYFPBk37gXVaIjrHLrxf-77Rp7XMx9-XggTcRKgzchTzd1Hw9Ce-wP704_sD7qf-Y_IrksmfnjQFV6lkHtxt9HgU8A8Wln5M9U_FO1wC_mHr5q1Ixx6WRc5bAlBzSXaOtgbgDPSHPMYs-SDzrD96_vr2ABDl2CI4Mk05sD2vNbHql_r02Rey-CHepaYfLx5i-LWVuJUsw-LSg1_2U44cbLnRnBfJtOTc


Μουσική συνάντηση της Cantus Arte με τη 

συμμετοχή της γαλλόφωνης χορωδίας 

cHoralia στο MoMus-Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης  

Chorale francophone cHoralia dans le cadre 

de la rencontre musicale de Cantus Arte au 

MoMus 
     

  

 

 

Το γυναικείο φωνητικό σύνολο Cantus 

Arte του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης 

Τέχνης και οι «κοινοτικές» χορωδίες 

Θεσσαλονίκης, η γαλλόφωνη cHoralia, η 

ιταλική InCanto, και η Ladino Choir of 

Thessaloniki -σεφαραδίτικης μουσικής 

παράδοσης του Συλλόγου Φίλων 

Μουσικής Καλαμαριάς- ενώνουν τις φωνές 

τους σε μια συναυλία αφιερωμένη στην 

παγκοσμιότητα της προσφοράς των 

μουσείων στον πολιτισμό την Τετάρτη 18 

Μαΐου στις 19:30 στο αμφιθέατρο 

«Ξανθίππη Χοϊπελ» στο MOMus-

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. 

  

Μουσικός διευθυντής CHoralia: Gilles 

Gourdier-Leroy 

 

 

Concert de la chorale francophone 

cHoralia de Thessalonique, dans le cadre 

de la rencontre musicale organisée par la 

chorale Cantus Arte au MoMus-Musée 

d’Art Moderne de Thessalonique. 

Directeur musical de cHoralia : M. Gilles 

Gourdier-Leroy, 

  

Mercredi 18 mai à 19h30 

Amphitheatre Xanthipi Hoipel 

MoMus - Musée d’Art Moderne de 

Thessalonique 

  

 

     

«Dalida. Τραγουδώντας μέχρι το τέλος» 

Spectacle « Dalida. En chantant jusqu'au 

bout » 
     

  

 

 

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Dalida. 

Τραγουδώντας Μέχρι το Τέλος» ανεβαίνει 

στο Θέατρο Αμαλία την Τετάρτη 11 και 

την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022, φόρος τιμής 

στη ζωή μιας εμβληματικής γυναίκας που 

έγραψε ιστορία στη γαλλική αλλά και την 

παγκόσμια μουσική σκηνή. Πρωταγωνιστεί 

η Ελληνογαλλίδα Εύα Κοτανίδη σε 

κείμενα της ίδιας και σκηνοθεσία της 

Νεκταρίας Γιαννουδάκη,  

 

 

Une performance musico-théâtrale sur 

la vie et les chansons de Dalida, femme 

emblématique qui a marqué l'histoire de la 

scène musicale française et mondiale, 

interprétée par Eva Kotanidis, artiste 

franco-grecque, sur la base de ses 

propres textes, avec une mise en scène de 

Nektaria Giannoudaki. 

Théâtre Amalia - Thessalonique 

Mercredi 11 et jeudi 12 mai 
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https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ItXOzPatEekTz0TXxEgRxK8U4JLs4qT6G1QRFFfhxndWX0A6xVn59m8gHNoPwTiCqXLI9yJmvuopYjYfAWw_-_ZYtvdxl5NayE02dfkpj4Vnt1EHGK7hdv0JDd6H5F8VUi9ZdONnUl-fsRaw3UlZ_2_TnVoYglWCsglf4aM4j8MkQIai6U7QgerGBdC8Y6lJtMFgg4ypbA
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PEtYVBBhZ9hd9BefeiiRzpaC-TKBSigOVDaMXjRz_-8QkS2e_tgDaXZ6sjoLpNKqtMRNKvvt39cfDODKHyvOk96o8fsoxqFiSd16SBdlPlfzBpqnCXXfgDc_J931Tnqg8BO3GUNYW2ymRhfms7v-yv1SWrQDlBt8JL2F3AQtWKqzwbsuYWvmMRv8fihV_L_mfK9XyB9aO5_PWGLr
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PEtYVBBhZ9hd9BefeiiRzpaC-TKBSigOVDaMXjRz_-8QkS2e_tgDaXZ6sjoLpNKqtMRNKvvt39cfDODKHyvOk96o8fsoxqFiSd16SBdlPlfzBpqnCXXfgDc_J931Tnqg8BO3GUNYW2ymRhfms7v-yv1SWrQDlBt8JL2F3AQtWKqzwbsuYWvmMRv8fihV_L_mfK9XyB9aO5_PWGLr


     

  

 

 
Βρείτε τα Chroniques du 
Jeudi, που ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο 
2020 για να μιλήσουμε για τη Γαλλία στη 
Θεσσαλονίκη,  στους ιστότοπούς μας: 
  
- Γενικό Προξενείο 

- Γαλλικό Ινστιτούτο 

- Γαλλικό Σχολείο 
 

 
Retrouvez toutes les Chroniques du 
Jeudi, que nous avons lancées depuis 
novembre 2020  pour vous raconter la 
France à Thessalonique sur nos sites : 
  
- Consulat général 

- Institut français 

- Ecole française 
 

     

  

 

Institut français de Thessalonique 
2A, Leoforos Stratou 
54640 THESSALONIQUE 
Tél : 2310 821231 
info@ift.gr 
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