




 



 

 

 

 

 

👉👉 Προετοιμαστείτε για το πτυχίο 
C2 με τους καθηγητές μας που θα 
σας εκπαιδεύσουν στη σύνθεση 
δομημένου γραπτού λόγου και 
θα σας δώσουν τα κλειδιά 
για ποιοτικές προφορικές 
παρουσιάσεις.  
Η αξιολόγηση των 
παρακάτω τεσσάρων 
δεξιοτήτων (κατανόηση 
προφορικού και γραπτού λόγου, 
παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου) πραγματοποιείται 
σε δύο δοκιμασίες. 

[✅] 150 ώρες 

[✅] Διάρκεια: ένα έτος 
[✅] Πέμπτη & Παρασκευή 

Επικοινωνήστε μαζί μας! 
Υπηρεσία Μαθημάτων & 
Σπουδών: 
[☎] 2310 867756 | 
📧📧 cours@ift.gr 
Υποδοχή κοινού: 

👉👉 Préparez-vous pour la 
certification C2 avec nos 
professeur.e.s qui vous 
entraîneront à la synthèse 
écrite de façon rigoureuse et 
vous donneront les clés pour 
élaborer des rédactions et 
des présentations orales de 
qualité. 

L’évaluation des 4 
compétences (compréhension 
orale, compréhension écrite, 
expression orale, expression 
écrite) est regroupée en 
seulement deux épreuves. 

[✅] Formation en 150h 

[✅] Cours répartis sur un an 
[✅] Jeudi & vendredi 

Contactez-nous! 
Service des cours & études :  

[☎] 2310 867756 
| 📧📧 : cours@ift.gr 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=cours%40ift.gr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-15:00 
 

Accueil du public : du lundi au 
vendredi de 10h00 à 15h00 

 

  
    

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
PARTENARIATS 
       

 

🇬🇬🇬🇬 2η Διοργάνωση 
του Διαγωνισμού Ορθογραφίας της πόλης Λαβάλ 

🇫🇫🇬🇬 2ᵉ édition de la Dictée lavalloise 
  

      

 

    

  

📌📌 Eγγραφές έως τις 5 
Δεκεμβρίου 

  

Ο «Διαγωνισμός Ορθογραφίας 
της πόλης Λαβάλ» αποτελεί 
θεσμό που καθιερώθηκε εδώ και 
δεκαπέντε χρόνια στο πλαίσιο 
συνεργασιών μεταξύ της πόλης 
Λαβάλ (Γαλλία) και των 
αδελφοποιημένων της πόλεων: 
Λαβάλ (Κεμπέκ), Garango 
(Μπουρκίνα-Φάσο), Suceava 
(Ρουμανία), Lovetch (Βουλγαρία) 

📌📌 Inscriptions jusqu'au 5 
décembre 

  

La « Dictée lavalloise » est un 
concours d'orthographe institué il 
y a plus de quinze ans dans le 
cadre des partenariats entre la 
ville de Laval (France) et les villes 
avec lesquelles elle est jumelée : 
Laval (Québec), Garango (Burkina 
Faso), Suceava (Roumanie), 
Lovech (Bulgarie) et Polygyros, de 
l'Unité régionale de Chalcidique. 



 

και του Δήμου Πολυγύρου 
Χαλκιδικής. 

Τον διαγωνισμό διοργανώνει 
διαδικτυακά για δεύτερη συνεχή 
χρονιά το ΓΕΛ Πολυγύρου υπό 
την αιγίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής στο 
πλαίσιο του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας που έχουν 
συνυπογράψει οι δυο πόλεις με τη 
συνεργασία του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, της 
Επιτροπής Αδελφοποίησης Laval-
Hellas και του Τμήματος 
Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

Από φέτος, ο διαγωνισμός 
πραγματοποιείται σε 
πανελλήνιο επίπεδο κι 
απευθύνεται σε μαθητές-
μαθήτριες των τάξεων γ' 
Γυμνασίου και όλων των 
τάξεων του Λυκείου. Θα 
απονεμηθούν βραβεία στους τρεις 
καλύτερους συμμετέχοντες από 
τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
''Λαβάλ-Ελλάς''. 
Εγγραφές έως τις 5 
Δεκεμβρίου στον 
παρακάτω σύνδεσμο. 

• Ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού: 13 
Δεκεμβρίου 2021 

 

Cet hiver, le lycée de 
Polygyros organise, pour la 
deuxième année 
consécutive, l’édition numérique 
de la Dictée lavalloise, dans le 
cadre de l'accord de coopération 
entre l’Unité régionale de 
Chalcidique (Grèce) et la ville de 
Laval (France), et avec le soutien 
de l’Institut français de 
Thessalonique et 
du département de Langue et de 
littérature françaises de 
l'université Aristote. 

Cette année, le concours 
devient national et 
s’adresse aux élèves du 
secondaire grec souhaitant y 
participer. Un prix sera remis aux 
trois meilleurs participants par le 
président de l’association Laval-
Grèce. 

 
Inscriptions en ligne 
ouvertes jusqu'au 5 
décembre via ce lien. 

  

• Date du concours : 13 
décembre 2021 

  

 

  
    

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TONNXiTNsymLXHN40FIyrBIwEi9EcHzKrRM2ou-c_Tm0RmQrIpxVqaAamz-Um0vyTt-iI6poxc1vvHOZKRiAyFrV9n2bFUFiuvB0st-asPfrT7y0RMLd75izILr_A3x5YLl8bX0A5rtbvcG69e6P-pHiMj3HA3Pos4A0MKwhp1LQZ2qcnRdPdXs6ZvVsbzTGv_8MnTScSHLWNFs9F1x4
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/edfw7gWsLA8ra6xsl_Lsu6E-XX2dg1mKg8ISYD9S4cLinOF90jQSUv8gSM3ZiydnhRqwLQJLJTLsUL52BhT7FrL1NcxCNsfPYgjLpFAXYm42QI-sAS8QRK_RadJrQbs7Io8PLvXVsDgdkl3bHhOSj0SFuywlvABgHuKFVlAo_a-rEqt4Cq16kwnTWKwUqqTrkUhEPqpwhTgUAR8T7-C_


   🇬🇬🇬🇬 «Διεθνής Ημέρα Καθηγητή Γαλλικής Γλώσσας» 
🇫🇫🇬🇬 « Le Jour du prof de français » 

      

 

    

  

📌📌 25 Νοεμβρίου 2021 

  

Οι καθηγητές γαλλικών έχουν 
πλέον τη δική τους «Διεθνή 
Ημέρα Καθηγητή Γαλλικής 
Γλώσσας» που καθιερώθηκε εδώ 
και δύο χρόνια με σκοπό να 
αναδειχθεί το επάγγελμα του 
καθηγητή της γαλλικής γλώσσας 
μέσω δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων. 
Θεματική  2021: 

«Kαι μετά τον Covid 19;» 

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί 
σύντομα. 

 
Διοργανωτές: 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Γαλλικό 
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος 
Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 
Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων 
Πανεπιστημίου, Πανελλήνιος Σύλλογος 

📌📌  25 novembre 2021 

  

Les professeurs de français ont 
maintenant aussi leur journée, « 
Le Jour du prof de 
français », mis en place il y a 
deux ans pour valoriser le métier 
d’enseignant de français au 
travers d'événements et 
d'activités. 

 
Thématique 2021 :  

« Covid 19. Et après ?». Le 
programme vous sera 
communiqué très prochainement. 

Organisateurs : 

Institut français de Grèce, Institut 
français de Thessalonique, Association 
des Professeurs de Langue et de 
Littérature Françaises Diplomés des 
Universités (A.P.L.F. – D.U. 
Thessalonique – Grèce),  Association 
des Professeurs de Français de 
Formation Universitaire (Aplf- 
FU), Association Panhellénique des 
Professeurs de Langue et de Littérature 



 

Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & 
Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου 

 
Σε συνεργασία με τους συντονιστές 
εκπαιδευτικού έργου γαλλικής 
γλώσσας 
  

 

Françaises Diplômés Universitaires 
(PA.SY.KA.GA.) 
En collaboration avec les 
coordinateurs pédagogiques pour le 
français 

 

  
    

🇬🇬🇬🇬 Το Γαλλικό Ινστιτούτο στην 18η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσ/νίκης 
🇫🇫🇬🇬 Présence de l'Institut français 

au 18ᵉ Salon international du livre de Thessalonique 
  

      

 

    

  

📌📌 25-28 Νοεμβρίου 2021 

  

Στο πλαίσιο της 18ης Διεθνούς 
Έκθεσης Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης που 
επιστρέφει υβριδικά - στον 
φυσικό της χώρο και 
διαδικτυακά - από τις 25 έως τις 
28 Νοεμβρίου, το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης θα σας 
προσφέρει ένα πλούσιο 
πρόγραμμα εκδηλώσεων 
προβάλλοντας τη γαλλική και τη 

📌📌  25-28 novembre 2021 

  

Dans le cadre du 18ᵉ Salon 
international du Livre de 
Thessalonique qui fait son 
retour en hybride - à la fois en 
présentiel et en ligne -, du 25 au 
28 novembre prochain, l'Institut 
français de Thessalonique vous 
proposera un programme 
varié rendant hommage à la 

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6y8Y51x-edqycvrXGC4TvHsgRH3FolHr9QAjzbft48xb5_c4qivXBRXhjY_5triXRULMJjIgkZoy379gUAruRMoZXf4ul-sWpCUF_qsGEsXgbs0nrrWx91itOXGuM9C_Sy3SiPjCMqp_l6DsuuOt9rcure1F0Y2-U9f0GVUuhjsWr9aFy8qqHoOX0JWTjAsJwcaaTf6E9h_Zm707OksBow
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6y8Y51x-edqycvrXGC4TvHsgRH3FolHr9QAjzbft48xb5_c4qivXBRXhjY_5triXRULMJjIgkZoy379gUAruRMoZXf4ul-sWpCUF_qsGEsXgbs0nrrWx91itOXGuM9C_Sy3SiPjCMqp_l6DsuuOt9rcure1F0Y2-U9f0GVUuhjsWr9aFy8qqHoOX0JWTjAsJwcaaTf6E9h_Zm707OksBow
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6y8Y51x-edqycvrXGC4TvHsgRH3FolHr9QAjzbft48xb5_c4qivXBRXhjY_5triXRULMJjIgkZoy379gUAruRMoZXf4ul-sWpCUF_qsGEsXgbs0nrrWx91itOXGuM9C_Sy3SiPjCMqp_l6DsuuOt9rcure1F0Y2-U9f0GVUuhjsWr9aFy8qqHoOX0JWTjAsJwcaaTf6E9h_Zm707OksBow
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6y8Y51x-edqycvrXGC4TvHsgRH3FolHr9QAjzbft48xb5_c4qivXBRXhjY_5triXRULMJjIgkZoy379gUAruRMoZXf4ul-sWpCUF_qsGEsXgbs0nrrWx91itOXGuM9C_Sy3SiPjCMqp_l6DsuuOt9rcure1F0Y2-U9f0GVUuhjsWr9aFy8qqHoOX0JWTjAsJwcaaTf6E9h_Zm707OksBow
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Cbw3zcLYlux9NJZIRpNSvZi1NpRw2uBMRsDi4KiMC4AE_Rt8pyJBW2uzQN_tG-lQ7QgnXsHM3nSVyR3IFDFitUazHME7VsfGKC6tBRBrzbw_54lJuFTuBp7SK1_EjAlkGPdpYvQ6Iynw90A8nBt5yeUx0c6j94XBDsAry9x9fxAgdtl_jVRI8Zart7tIlrtddZaMwkEB9XZVwfito_MGRLllFdmA
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Cbw3zcLYlux9NJZIRpNSvZi1NpRw2uBMRsDi4KiMC4AE_Rt8pyJBW2uzQN_tG-lQ7QgnXsHM3nSVyR3IFDFitUazHME7VsfGKC6tBRBrzbw_54lJuFTuBp7SK1_EjAlkGPdpYvQ6Iynw90A8nBt5yeUx0c6j94XBDsAry9x9fxAgdtl_jVRI8Zart7tIlrtddZaMwkEB9XZVwfito_MGRLllFdmA
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Cbw3zcLYlux9NJZIRpNSvZi1NpRw2uBMRsDi4KiMC4AE_Rt8pyJBW2uzQN_tG-lQ7QgnXsHM3nSVyR3IFDFitUazHME7VsfGKC6tBRBrzbw_54lJuFTuBp7SK1_EjAlkGPdpYvQ6Iynw90A8nBt5yeUx0c6j94XBDsAry9x9fxAgdtl_jVRI8Zart7tIlrtddZaMwkEB9XZVwfito_MGRLllFdmA


 

γαλλόφωνη λογοτεχνία. Κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης, 
θα πραγματοποιήσουμε και 
την 3η διοργάνωση του 
Βραβείου Γκονκούρ της 
Ελλάδας. 

  

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως. 

Σε συνεργασία με το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδας. 

 

littérature française et 
francophone. 

Nous lancerons à cette occasion 
la 3ᵉ édition du Choix Goncourt 
de la Grèce. 

  

Programme à venir. 

  

En collaboration avec l'Institut 
français de Grèce. 

 

  
    

🇬🇬🇬🇬 Το αγαπημένο γαλλικό/γαλλόφωνο τραγούδι του Γενικού Προξενείου, του Γαλλικού 
Ινστιτούτου και του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στους 9,58 

🇫🇫🇬🇬 La chanson française/francophone préférée d'un membre de l'équipe du Consulat général, de 
l'Institut français ou de l'École française de Thessalonique sur les ondes 9,58 FM 

📌📌 Δευτέρα│lundi, 15:00-16:00 
      

 

    

  

Kάθε 
Δευτέρα στις 16:30 η ραδιοφωνική 
εκπομπή Όμορφη πόλη à la 
française στους 9,58 της ERT3 που 
επιμελείται και παρουσιάζει η Πία 
Μπακογιώργου, σας παρουσιάζει 
το αγαπημένο 

Chaque lundi, de 15h à 
16h, l'émission 
radiophonique Omorfi poli à la 
française, conçue et animée 
par Pia Bakogiorgou, sur 9,58 
FM (la radio nationale ERT3) vous 
propose la chanson 



 

γαλλικό/γαλλόφωνο τραγούδι του 
Γενικού Προξενείου, του Γαλλικού 
Ινστιτούτου και του Γαλλικού 
Σχολείου Θεσσαλονίκης. 

  

Πατήστε εδώ για τον σύνδεσμο της 
εκπομπής και για τον σύνδεσμο των 
ηχογραφημένων εκπομπών εδώ 
  

 

préférée d'un membre de l'équipe 
du Consulat général, de l'Institut 
français ou de l'École française de 
Thessalonique. 

 
Cliquez ici pour le lien web et pour 
le lien des émissions 
enregistrées ici 
  

 

  
    

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

À L'HONNEUR CE MOIS-CI  
       

🇬🇬🇬🇬 62o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
🇫🇫🇬🇬 62ᵉ Festival international du film de Thessalonique 

      

 

    

  

📌📌 4-14 Νοεμβρίου 2021 

  

Ο κανόνας του παιχνιδιού (La 
Règle du Jeu, 1939) του Ζαν 
Ρενουάρ, από τις καλύτερες 
ταινίες όλων των εποχών, 
εμπνέει φέτος το 62ο Φεστιβάλ 

📌📌 4-14 novembre 2021 

  

La Règle du Jeu (1939), chef 
d'œuvre du célèbre réalisateur 
français Jean 
Renoir et référence incontournable 
pour les cinéphiles du monde 

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JZKCwkEWzGobtLRykauuLHztX3kvs3Sg11gFXvR0H-z_haStRH2knRuN0SvZsbHu4DPGlXyXuwqO8JZxlIFf3RoUZIA4d9sSdWXtF3KMGufB0_ktsAZ6k77ORJ23MjPn9CmYf6vqUMjL9ihplp39CoGeyENzTez3yrD_oq-JEERR0QxFVpH2rdY2aQnd87SY66qK9VSbe5nTRwap_E8kO42z
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/VMejAS89u2Q7nKPYn5m_OW8y8tC4e9uCcTUQR0RvFNOXal1Cz6H8bk6DXrkSnxsuzM2gMgt37gWqEt3PeLCH6MFWcbAU9j8DW9RciAiBU1TmRS9mN3Ko7jf5IAIVc1tS70clRiqPBI7kwER3nMqi08_7bWkS1sn-wOmNdqqvfen1zD_oHyX3Vyl-b4XU_D7MUN3RpulmB89L8Wd_tIgVooDaQNajcVQWrPZ5tQG0DwFFFQHyzQ
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/oyEisV5AuNFHxMWfYCCg1N2D83p-P1kxeX2SKMskuqM8HUxx4UMKuk_2MbqHjdZKe4R7uRBAy-Y3fXOckhPKbcWRIjKt6edIp6ZeNrpjmFKtXE_FsDi-lnzSIA3CB2cR7X0Jyc4ORm6h5mjP6vbM_xFUvJB7Lt0ea6biBUI5f9Par756TH90uTduTPcDXZKelYyw1q9Zg-aB9evGtOOUaGUX
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ZzaECaOrUnaZaEvNidfLMvUM-MA_6PHJ0DAb3j44NMf89DUkw1pAhhLCMygMynYBFAm1wPZftnyKNnuj-ziEUVeRyFM1IbYR15UmFIv7mHM1APzmhL4LaBDwd0Mr4m67zTFg5QPVBVzSgDXmirrOE5P4ysLIf9l9XiOh6Eme44JyNp5xuXtfW0RxnxtcjqOISshctPwIjsgmjdwEZI3LvctsfyHOgx3JCU1rmbhSff_bWXAQRQ


 

Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης. 

Η ταινία θα προβληθεί κατά τη 
διάρκεια του φεστιβάλ και θα 
λειτουργήσει ως πυξίδα και πρώτη 
ύλη για την κεντρική, πρωτότυπη 
έκθεση της 62ης διοργάνωσης, η 
οποία τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια βασιζόταν στις ταινίες του 
Διεθνούς Διαγωνιστικού. 
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε 
συνδιοργάνωση με το MOMus-
Πειραματικό Κέντρο Τεχνών και 
θα εγκαινιαστεί στις 6 Νοεμβρίου 
στον πρώην Βρεφονηπιακό 
Σταθμό (Προβλήτα Α΄, Λιμάνι).  

Επίσημη έναρξη: Πέμπτη, 4 
Νοεμβρίου με την προβολή της 
ταινίας Το γεγονός (που βασίζεται 
στο ομότιτλο βιβλίο της Ανί Eρνό) 
της Οντρέ Ντιγουάν (Χρυσός 
Λέοντας-Βενετία). 

Βραδιά λήξης: Κυριακή, 14 
Νοεμβρίου με την προβολή της 
γαλλικής ταινίας Παρίσι, 13ο 
διαμέρισμα (Les Olympiades) του 
Ζακ Οντιάρ. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
για το πρόγραμμα, τις 
συζητήσεις και τα εργαστήρια: 

https://www.filmfestival.gr/el/ 

entier, inspirera le 62ᵉ Festival 
International du Film de 
Thessalonique. 

Le film sera diffusé au cours du 
festival, et servira également de 
boussole et de matière première à 
l'exposition principale prévue 
pendant la durée du 
FIFT. L'exposition, co-organisée 
par le MOMus-Centre d'art 
expérimental sera inaugurée le 6 
novembre dans l'espace de 
l'ancienne garderie à l'entrée du 
port. 

Ouverture officielle : jeudi 4 
novembre avec la projection du film 
français L’Événement (adaptation 
du roman d'Annie Ernaux) d'Audray 
Diwan (Lion d'or au 78e Festival de 
la Mostra de Venise). 

  

Soirée de clôture : dimanche 14 
novembre avec la projection du film 
français Les Olympiades de 
Jacques  Audiard. 

  

Pour en savoir plus sur le 
programme, les conférences, les 
débats et les ateliers : 

https://www.filmfestival.gr/en/ 

https://www.filmfestival.gr/el/
https://www.filmfestival.gr/en/


 

  
 

  
    

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
ON VOUS PROPOSE 
       

🇬🇬🇬🇬 'Εκθεση 
Λεωνίδας, Ναπολέων, Μπότσαρης: 

Η γλώσσα των συμβόλων 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 

🇫🇫🇬🇬 Exposition 
Léonidas, Napoléon, Botzaris : 

Le langage des symboles 
Fondation Teloglion 

   

   

 

    

  

📌📌 Έως τις 12 Ιανουαρίου 
2021 

  

Μια εξαιρετική έκθεση με 
αφορμή δύο επετείους - τα 
διακόσια χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης και τα διακόσια από 
τον θάνατο του Ναπολέοντα - 

📌📌 Jusqu'au 12 janvier 2021 

 
Une magnifique exposition 
organisée à l'occasion 
d'un double anniversaire - le 
bicentaire de la Révolution 
grecque et le bicentaire de la mort 
de Napoléon - consacrée à deux 
pays, la France et la Grèce, et 



αφιερωμένη σε δύο χώρες - τη 
Γαλλία και την Ελλάδα - και σε τρεις 
σημαντικές προσωπικότητες: τον 
Λεωνίδα, τον Ναπολέοντα και τον 
Μπότσαρη. Η έκθεση τελεί υπό την 
αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Α.Ε. 
του Προέδρου της Γαλλικής 
Δημοκρατίας και αναδεικνύει 
τον ρόλο των 
συμβόλων στην πολιτική και 
στην τέχνη, την 
αξιοσημείωτη επιρροή της 
Αρχαιότητας στο φιλελληνικό 
ρεύμα και 
την αναπαράσταση της Ελληνικής 
Επανάστασης, μέσα από 
το πρίσμα αυτών των τριών 
εμβληματικών προσωπικοτήτων. 
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 
να ανακαλύψουν πίνακες 
του Ντελακρουά, όπλα του 
ήρωα Μπότσαρη, μία ανέκδοτη 
επιστολή του Ναπολέοντα και άλλα 
αντικείμενα από τις συλλογές 
του Μουσείου του Λούβρου, 
του musée de l'Armée και του 
Ιδρύματος Thiers-Dosne. 

Πρακτικές πληροφορίες 

• Ωράριο λειτουργίας εκθεσιακού 
χώρου: Τρίτη: 9.00-14.00, 
Τετάρτη: 9.00-14.00-17.00-21.00, 
Πέμπτη-Παρασκευή: 9.00-14.00, 
Σάββατο & Κυριακή: 10.00-18.00 

• Δευτέρα κλειστά 
• Απαραίτητη η τηλεφωνική 

κράτηση στο 2310-247111 (στις 

à trois personnalités majeures, 
Léonidas, Napoléon et Botzaris. 
Placée sous le haut patronage de 
la Présidence de la République 
grecque et de la Présidence de la 
République française, l'exposition 
explore le rôle 
politique des symboles issus de 
l’Antiquité sur le mouvement 
philhellénique et dans 
les représentations de la 
Révolution grecque, par 
le prisme de ces trois 
personnalités emblématiques. 
Les visiteurs auront la chance d'y 
découvrir des tableaux 
de Delacroix, des armes du 
révolutionnaire Botzaris, 
une lettre inédite de Napoléon et 
d'autres objets de collection prêtés 
notamment par le musée du 
Louvre, le musée de l’Armée à 
Paris et la fondation Thiers-
Dosne. 

  

 Informations pratiques 

  

• Horaires : mardi :  9h-14h, 
mercredi : 9h-14h et 17h-21h, 
jeudi-vendredi : 9h-14h, samedi-
dimanche :10h-18h 

• Fermé le lundi 
• Réservation obligatoire au 

2310-247111 (horaires de 
l'exposition) 



 

ώρες λειτουργίας του 
εκθεσιακού χώρου) 

• Για περισσότερες πληροφορίες, 
δείτε εδώ 

 

• Pour en savoir plus, 
cliquez ici 

  
 

  
    

🇬🇬🇬🇬 Νέες εγκαταστάσεις στο Πάρκο της Γαλλίας 
🇫🇫🇬🇬 De nouvelles installations 

pour le Parc de France 
      

 

    

  

Το Γενικό Προξενείο της 
Γαλλίας και ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης εγκαινίασαν 
την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου νέες 
εγκαταστάσεις που 
τοποθετήθηκαν στο πάρκο της 
Γαλλίας, το οποίο βρίσκεται 
απέναντι από το Δημαρχείο. Οι 
εγκαταστάσεις που 
δημιουργήθηκαν από το Γενικό 
Προξενείο και το Γαλλικό 
Ινστιτούτο 
Θεσ/νίκης  αποτελούνται από δύο 
σειρές πρωτότυπων πάνελ με 
θέμα τις ελληνογαλλικές 
σχέσεις και είναι προσβάσιμες 
στο ευρύ κοινό μέσω κωδικών 
QR, δηλαδή: 
[✅] Τα «Chroniques της 
Πέμπτης», που δημοσιεύονται 

Le Consulat général de 
France et la Mairie de 
Thessalonique ont 
inauguré, jeudi 7 octobre 2021, 
de nouvelles installations pour 
le Parc de France, situé entre la 
mairie et le front de mer. Créées 
par le Consulat général et l'Institut 
français de Thessalonique, elles 
consistent en deux séries 
d'animations originales sur le 
thème de la relation franco-
grecque, accessibles au grand 
public à l’aide de QR codes : 

  

[✅] Les « Chroniques du Jeudi 
», publiées depuis novembre 
2020, grâce auxquelles les 
visiteurs pourront découvrir ou 

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FktPN_cRXhj7S8ybQsO3bXkTmcPR80slrRG3CXQMb_gefSSHK3uCjKAdVYBqpCZomB4yB3l8EDY14R77VSSCb4VIGsd5gjjaNSrcNhG735mwqaNgu-A5z54tO1vytmQeNd7SkGyHJrBJ-o2csIH-57DaWrx1sKPGMBqD2NDmnARn8-92TDN5nvZXKnZlJHEKUKmT5i8
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/D_UJ3T8B2nZiIwJSs1OZ9MjsGGmzSrNduERdnmSOUeb1L2ij47k-pVXtxgObsCmAUG2LST6W5ngGTScbcfnU2yAcbjuDuO_b20Z-0uKhdTAerMvklPahUz7NaOIyyoBz3_uvRAiDeLwYmPebDX3bbybLgQtFdyPm7YZ-KXvZ5Vqrgd4OB9rt636O-i2i1y6tAOxq3J0


 

από τον Νοέμβριο του 2020 και 
χάρη στα οποία οι επισκέπτες θα 
μπορέσουν να ανακαλύψουν ή 
να ξαναθυμηθούν σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα 
αλλά και έθιμα που συνδέουν τη 
Γαλλία με τη Θεσσαλονίκη και 
τη Βόρεια Ελλάδα. 
[✅] Ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Από τον 
Αίσωπο στον Λα Φονταίν» που 
περιλαμβάνει μια σειρά μύθων του 
Αισώπου και του Γάλλου 
μυθοποιού Ζαν ντε Λα Φονταίν, 
τους οποίους διαβάζουν 
δίγλωσσοι Έλληνες μαθητές. Σ' 
αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
συμμετείχαν μαθητές από 
περισσότερα από 100 σχολεία της 
Β. Ελλάδας με την υποστήριξη 
σαράντα εκπαιδευτικών γαλλικής 
γλώσσας. 
Ακόμη, στον χώρο του πάρκου 
έχει τοποθετηθεί ένα παγκάκι-
καθιστικό με φυτά και 
ενσωματωμένες θέσεις 
ποδηλάτου, με την υποστήριξη 
της αεροπορικής εταιρείας Air 
France και της Fraport Greece. 
[👉👉] Δείτε εδώ τα Chroniques και 
τους μύθους 
  

 

redécouvrir les grands 
évènements, personnages et 
coutumes historiques qui lient 
la France à Thessalonique et au 
nord de la Grèce ; 

 
[✅] Un projet éducatif intitulé « 
D’Ésope à La Fontaine », série 
de fables du poète grec Ésope et 
du moraliste français Jean de La 
Fontaine lues par des élèves 
grecs bilingues, qui a rassemblé 
les élèves de plus de cent écoles 
du nord de la Grèce, 
accompagnés d’une quarantaine 
de professeur.e.s de langue 
française. 

 
Ces animations s’accompagnent 
de l’installation d’un banc 
intégrant plantes et 
stationnement pour vélos, avec 
le soutien de la compagnie 
aérienne Air France et de 
Fraport Grèce. 

 
[👉👉] Découvrez ici les Fables et 
les Chroniques 

 

  
    

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DfC99IPLqiIggrQtagcmSR21Okhi_vwohzpj8wGPzRGLghfNWNVQKoGdq_Ud4V2gxN8rRMl_CPnyNKLaMrIev56Dv1rgT524Op7JzZaQo3bsH-PjLWG9wWTS5aOShzIEJ_mwPQ10Th7ubb9b5BisL5M5m1pKmyHpht-LsUAQHfjsxznbyBU5kfRj_35D7PI6x757jxdysqZ1u_F7SAg6ISnqhP4afxQo
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/KZcTr0dL50EtbFZXhzDVq8OT0xYdZNw3LnkIPlyYtDq7x4znVTaEEimxIOaWVBjsSyudhh_fxtEaQ_rzrR5Y_bOtYX_sPUXjBTJZS36QOQxxjrrOyKFDZIpfs_nxkah2DYdBr2WqwFskkaz3Sn0bb91ftCPMIqjoY8c-D0oPFynz1RCA4DxYBsH2n3E2nj1u4Sqg2hfDNjqVMlyzTVsngvZr6vm5N7vHYdiljLCo4Cx79a9eIJEeKXSWtRtcg5FEttTpiX54V_R9
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9NyEu3ECgwzNxwpRJ5naWt8_wA2YUv0CamWybSHRzc1LdAiTbMfvbKb7eeU167MXtWsYrbBEfX9eNCSW6yoGXRWs2k0FWPA7HZsr3r2aJUbHi8bcJP1apeTML1wATeUQ1n4IPLF6L5BQ0VGKkxfdhH4ETL-8-TjKvOUHJYeWmkw3-9Q0ljnYj7KuyX9Q66mqm2EkvJflv5ZXZ0NlkMxrweIVvOw4547lQ9ywOd_8IhOuLdzonl3RRGfFemc5dOgwk6HcbGepIE22
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2OCPElK057vo-kP3QtC-8vV2Rjn6l-433VsSjNC5Vqr-ntNxjijxUsSvkkHwYNgGGsPjkbUdmWn7ebq3dTZ9JtGntSWM6AhXHRh1ae7AhMqZVBLua06cuAsPJARFjVzflhYjml5HvPSbD91gyhxIX7pJBrip6lniiL9gL84cAZg8LrpTJhNUjNTUK2rNMZD1dU2F4o_vVEV6qsQLQGbCumcuOtycDc0J62k7Q7ANmd0iQQbCqqSCXZge


ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ET TOUJOURS 
      

 

    

  
 

Μπορείτε να βρείτε τα 
Chroniques du jeudi στους 
ιστότοπούς μας: 

- Γενικό Προξενείο 
- Γαλλικό Ινστιτούτο 
- Γαλλικό Σχολείο 

 

Retrouvez les Chroniques du 
Jeudi sur nos sites : 
- Consulat général 
- Institut français 
- Ecole française 
  

    

 

https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/t0lJGQy72Rpc5oioACyo7rCgA0iRNvDtk3g-Eynh87nHd2ZnpMx9Z1AAWR6aE6wZ67EEmDHeZhZrFPkiWG7RyJsXbGhLi4z_L8Ai0aP3VttVfC7ft4LN7LBXt9X9YarWlDFWkKJ2q6ky_dZtRLTCeIgYAurqsX8_rcKZsGpmp8CRb46FwNuCd_C1RoJ_qvRn1DQsUMsvQ1yru_kJnNqMTSmM1TE9DrHcYl7knyAYQBa7N4NOdvWLFlZzPYFKJVaIpG9u-HKE6mfDd9W5PEM
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/r3_rIe7yjZFsRWcW4tek37JGm_-lnbuFbiccnuYC-N3z5diI2QMrFZmByp9zTqhX0lTiioQBJdDjCHMJeIZyQfxQwpE4ymT0z9whXa5QS5-xZWGKObq7KjsJ3zrewPwzQub-WtLVfOCoxNcbpRoK5o_yEiD7ObdoMmC5HHRcI5WF8LCJjpj5s8qi_h7EeN3ICi_W2Mmnkrw6OiNHe8YiG63DNKqiosJI
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fiY16AuEjhmdF3ay1SmS8ifYxKZpeOzvHcbcRs_BmQu3Evy29YPbmSzXZE7CmYzKG7Noa2xDzsG6tB-bX90xGwjR50xfcxKlb5QhxZr2vGwfGkuynEIzBwHL19sFp6-3FSSg4Ta9Zrznjtt4DwZpcSKP69FEJR8WZx1EnOebCD1gWXVTadi9msdJlOf4y0De2OdBVCO9EbD8IK7WJZZzfzMhjWCLLP-jeblvUGUVkpPR6R1oq8s9TNXK8gMlLFwLldp2TqSLFcM1xW6JCXOHJ79PItpch5qljQYV91eg1nlWId8egHjEGg
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RjPfg2QID4bGgZNJnclPum17lqYInmB7yuHloVvm1Mm16GZI361l77kxUKveedsHIuMuzPOfqUvOuJci-xOWh1KfNHbuuiFVfdakptWSjXBnPtfTuuWu6d4u9sFUEWeBBgnUu7qngVCuJL6yjrkrI2pJDsbas9aCkqHH9Jkyj7wNbyg_0-8BxZnAGgM-2AaS6NtSO7yF6ZrJgA_aSTyk3uzGj3iKeri6wOa2QD6GNc1F4xu7PJakeAI4YaGBEAPGYIReAUiV2oMxBr4vxBQ
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jyFMnOP7dZpkk_8EwDWs1991_iOYM_6q_VoMpJCHOYm-Ex3k1NBuquxqLwBuPDv6zhbxNV1S5eatuzrEX0ZLD69227FtCC65EyegytDWhIDf8kylsQ6IDFTx18jqLvf3Fu1uqcY3nscyr4jW8_kFfdiH2uw6xLQcSLwJlpaJ06qaNgpj_6nZG5-G2ePy6Wy8gnMKErcknjdVYurAD3nlcgfM6Ie_nLmjg-3cOU-hdPYR4Wm1aOGG7seG
https://2z75i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hi19wXC0xD8UHa8P2cSUCT9DDRwYP3i_KdFH6kU9D29ku5EA8XNAHT48QWowpCPX35idM5Mp2qVdTIXcjd7tZ_pp05_-pgGubYIiNqSJtRYWsN3ZKAYiIj31j2ZthBzse2zMdkvJ0dGpcjkKer-CLmPRvmwXspbE3Wtc7RKEUMXa8RmT5KPGlXjpIY4I6_-ZJoZR8rOCqVLa_2iSS6tr12KqZJHrzAC7gJ6j9dpyuRD6QkqWXJa4-dt-umjlykz69jhsIOGNpiMGK9ZwIkluuf8STzMA2yv7zZK28tCnNUnK1Oq46YWvxw

