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Η Γαλλοφωνία είναι πολυφωνία και πλούτος. Για 
αυτό, αξίζει να της αφιερώσουμε έναν ολόκληρο 
μήνα από διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε 
όλους τους τομείς για μικρούς και μεγάλους!   
Συναυλίες, κινηματογράφος, χορός, συναντήσεις 
με συγγραφείς, εργαστήρια, εκθέσεις θα μας 
φέρουν κοντά καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα. Οι 
δράσεις αυτές διοργανώνονται σε συνεργασία με 
τα Προξενεία κρατών-μελών του Διεθνούς 
Οργανισμού της Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ), με 
φορείς και θεσμούς της πόλης, όπως το 
ΚΘΒΕ, το Βαφοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 
τον Σύλλογο ΣΥΖΩΗ, τον Σύλλογο Γάλλων του 
εξωτερικού (ADFE), τις θεατρικές ομάδες 
"Προσεχώς SUBWAY", και «Μηχανή». 
Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν καθ’όλη τη 
διάρκεια του μήνα σε όλη την Ελλάδα. Κοινή μας 
φιλοδοξία: μια γαλλοφωνία που μιλά στους 
νέους, ανοιχτή στον κόσμο, ποικιλόμορφη και 
πολυπολιτισμική, κατ’εικόνα της πολυμορφίας της 
γαλλικής γλώσσας στον γαλλόφωνο κόσμο για 
τον οποίο αποτελεί όχι μόνο γλώσσα 
επικοινωνίας αλλά μέσο συνοχής για 
περισσότερη ανεκτικότητα, ανθρωπισμό και 
σεβασμό της διαφορετικότητας. 
 
Για το αναλυτικό πρόγραμμα της 
γαλλοφωνίας συμβουλευτείτε την 
ιστοσελίδα μας και στο Facebook : 
https://www.facebook.com/events/1667637506863730/ 

 
Philippe Marsé 
Διευθυντής του Γαλλικού Σχολείου 
Θεσσαλονίκης  

La francophonie, c'est une diversité et une 
richesse. Cela vaut bien que nous lui 
consacrions un mois entier de débats, 
d’événements culturels dans tous les secteurs 
pour petits et grands!  
Des concerts, du cinéma, de la danse, des 
rencontres d’écrivains, des ateliers, des 
expositions vont venir rythmer cette période et 
nous rassembler. Ces opérations sont 
organisées avec les Consulats et 
représentations des États et gouvernements 
membres de l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF) et d’autres Institutions 
de la ville de Thessalonique comme le 
Théâtre de la Grèce du Nord, le centre 
culturel Vafoupouleio, l’Association SUZOÏ,  
l’Association des Français à l’étranger 
(ADFE), les troupes de théâtre «Bientôt 
SUBWAY» et « MACHINE ». 
Ces actions se prolongeront au-delà de cette 
seule fête, tout le mois, sur l’ensemble du 
territoire grec. Notre ambition commune : une 
francophonie qui parle à la jeunesse, ouverte 
sur le monde, métissée et plurielle, à l’image de 
la langue française aussi variée dans ses 
usages que les territoires francophones sur 
lesquels elle est langue de communication et de 
partage pour plus de tolérance, d’humanité et 
de respect de l’autre dans son identité propre. 
Pour le programme détaillé consultez notre 
site  et sur FB : 
https://www.facebook.com/events/1667637506863730/ 

Philippe Marsé, 
Directeur de l’Ecole française de 
Thessalonique (EfT) 
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Κινηματογραφική λέσχη 

2016 - 2017 

Ciné-club 

2016 - 2017 

 

 

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, 19.00 Jeudi 2  mars 2017, 19h00    

Ο Μπέντζαμιν θα γίνει σπουδαίος γιατρός, 
είναι σίγουρος. Αλλά στην πρώτη του 
πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο που 
δουλεύει ο πατέρας του όλα πηγαίνουν 
στραβά. Η πρακτική αποδεικνύεται πιο 
δύσκολη απ’ ό,τι στη θεωρία. Οι ευθύνες 
είναι βαριές, ο πατέρας του απουσιάζει και ο 
συνάδελφός του, Αμπντέλ, είναι ένας 
αλλοδαπός γιατρός πιο έμπειρος από 
αυτόν… 
Σκηνοθέτης: Thomas Lilti 
Σενάριο: Thomas Lilti 
Διάρκεια: 1 ώρα και 42 λεπτά 
Είδος: Δραματική κωμωδία 
 
Είσοδος ελεύθερη 
Εγγραφή : 
https://www.eventbrite.com/e/cine-club-
registration-29324330863 

Benjamin va devenir un grand médecin, il 
en est certain. Mais pour son premier stage 
d’interne dans le service de son père, rien 
ne se passe comme prévu. La pratique se 
révèle plus rude que la théorie. La 
responsabilité est écrasante, son père est 
aux abonnés absents et son co-interne, 
Abdel, est un médecin étranger plus 
expérimenté que lui... 
Réalisateur : Thomas Lilti 
Scénario : Thomas Lilti 
Durée : 1h42 min 
Genre : Comédie dramatique 

 
Entrée libre 

Sur inscription : 
https://www.eventbrite.com/e/cine-club-
registration-29324330863 
 

 

 

 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ 

Institut français de Thessalonique  

Salle Allatini Dassault 

 

www.ift.gr 
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19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης 

19e Festival international  
documentaire de Thessalonique 

 

= 

3-12 Μαρτίου 2017 3-12 mars 2017 

Το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

προτείνει έδω και 19 χρόνια τα καλύτερα 

ντοκιμαντέρ ανά τον κόσμο με θεματική τα 

καίρια προβλήματα της εποχής μας. 

Ταινίες, που μας κάνουν να δούμε τον 

κόσμο διαφορετικά, συναρπαστικά 

ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο με θέμα το 

φαγητό, ταινίες που μας δείχουν την 

ομορφιά και την πολυπλοκότητά του.  

Για να συμβουλευτείτε το αναλυτικό 

πρόγραμμα καθώς και τις γαλλικές ταινίες 

και γαλλόφωνες ταινίες συμβουλευτείτε το 

πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ. 

Le 19e Festival International documentaire 
propose depuis 19 ans le meilleur du cinéma 
documentaire mondial sur les grands enjeux 
de notre époque. Dans le programme de 
cette édition, des films qui nous font voir le 
monde autrement, documentaires 
extraordinaires du monde entier sur le goût, 
mais surtout, des films qui nous montrent sa 
beauté et sa complexité. 
Pour les horaires, les salles, les films français 
et francophones consultez le programme du 
festival.  
 
 
 
 
 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ OLYMPION, THESSALONIQUE 

 

http://www.filmfestival.gr/ 
 
 

http://www.filmfestival.gr/
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Νέος Κύκλος «Ελληνογαλλικές συζητήσεις της 
Θεσσαλονίκης» 
 
Συζήτηση: Το κληρονομικό δίκαιο στην 
Ευρώπη – Κανονισμός 650/2012 & 
Παρουσίαση του βιβλίου « Les 
Successions en Europe. Le droit national 
de 42 pays européens ». Μία συνεργασία 
των ευρωπαϊκών συμβολαιογραφικών 
θεσμών.   

Nouveau Cycle « Conversations franco-
helléniques de Thessalonique » 

 
Débat : "Le droit successoral en Europe - 
Le règlement 650/2012"& présentation du 
livre  
"Les successions en Europe. Le droit 
national de 42 pays européens" 

 
 
 

 

 
 
 

Παρασκευή 10 Μαρτίου, 18.00  Vendredi 10 mars, 18h00  

Χαιρετισμοί 

- Ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη 
Θεσσαλονίκη, κος Philippe Ray,  
- H Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού 
Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης,   
κα  Ιωάννα Μπιλίση – Χρουσαλά,  
- H κα Σοφία Μουρατίδου, Επίτιμη 
Πρόεδρος του I.R.E.N.E. που συντονίζει και 
τη συζήτηση 
 
 

Ouverture 
- Philippe Ray, Consul Général de 

France et Directeur de l’I.F.T.,  
- Ioanna Bilisi-Chrousala, Présidente 

de l’association notariale auprès de 
la Cour d’appel de Thessalonique,  

- Sofia Mouratidou, Présidente 
honoraire d’I.R.E.N.E., modératrice 
de la discussion 

 
 



18.30 – 20.00 Εισηγήσεις 
- Χάρης Παμπούκης, Καθηγητής Διεθνούς 
Τομέα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών   
- Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής 
Διεθνούς Τομέα, Νομικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
- Thierry Vachon, 
Συμβολαιογράφος, εκπρόσωπος  
του Ιδρύματος Ηπειρωτικού  
Δικαίου (Fondation du Droit Continental)  
- Μαριάννα Παπακυριάκου, 
Συμβολαιογράφος, Αντιπρόεδρος της 
C.A.E. 
 
20.00 – Συζήτηση 
* Θα υπάρχει απευθείας μετάφραση 

Είσοδος ελεύθερη 

18h30 – 20h00 Intervenants 
- Haris Pampoukis, Professeur de Droit 
International, Université d’Athènes 
- Evangelos Vasilakakis, Professeur de 
Droit International, Université Aristote de 
Thesssalonique 

- Thierry Vachon, Notaire, Vice-président 
de la Fondation du Droit Continental 

- Marianna Papakyriakou, Notaire, Vice-
présidente de la C.A.E. 
 
20.00 – Συζήτηση 
 
* Traduction simultanée 

Entrée libre 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ 
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Καφέ της επιστήμης 

Όσα θέλω να μάθω και να ρωτήσω για 
τους σεισμούς...και την ασφάλεια 

 

Café scientifique 
Séismes : tout ce que vous devez savoir 

... actualités scientifiques et sécurité 

 

 

 

Δευτέρα 13 Μαρτίου, 18.30  Lundi 13 mars, 18h30  

Το θέμα θα παρουσιάσει και θα συζητήσει 
μαζί μας η κα Αναστασία Κυρατζή, 
Καθηγήτρια Σεισμολογίας και Διευθύντρια 
του Εργαστηρίου Γεωφυσικής, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, στις 18.30, 
στο ΝΟΗΣΙΣ (6ο χμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης)  
Τηλέφωνο 2310 483 000. 
 
Είσοδος ελεύθερη 

Invitée : Anstasia Kyratzi,  

Professeure en sismologie et Directrice 

du Laboratoire de géophysique, Université 

Aristote de Thessalonique 

lundi 13 mars 2017 à  18h30 

à NOESIS, Musée technique de 

Thessalonique (km 6, Route de Thermi) 

Info : noesis.edu.gr 

tel : 2310 483 000 

Entrée libre 

 

 

 

 
 
 

ΝΟΗΣΙΣ NOESIS 

 

 

noesis.edu.gr 
 

http://noesis.edu.gr/
http://noesis.edu.gr/
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Cinedoc 

 

Cinedoc – Grèce 

 

 

Τετάρτη 22 Μαρτίου Mercredi 22 mars  

Άνδρες και γυναίκες, γεννημένοι στην 
περίοδο του μεσοπολέμου, χωρίς κανένα 
κοινό σημείο εκτός του ότι ήταν 
ομοφυλόφιλοι και επέλεξαν να το ζήσουν 
φανερά, σε μια εποχή που η κοινωνία τους 
απέρριπτε. Αγάπησαν, αγωνίστηκαν, 
πόθησαν, έκαναν έρωτα. Σήμερα, 
εξιστορούν αυτή την ανυπότακτη ζωή... 

 ..................... 
Αίθουσα Σταύρος Τορνές 

Αποθήκη 1, Λιμάνι  

•21:00 

 

Περισσότερα:  

Ce sont des hommes et des femmes, nés 

dans l’entre-deux-guerres. Ils n’ont aucun 

point commun sinon d’être homosexuels 

et d’avoir choisi de le vivre au grand jour. 

Aujourd’hui, ils racontent ce que fut cette 

vie insoumise, partagée entre la volonté 

de rester des gens comme les autres et 

l’obligation de s’inventer une liberté pour 

s’épanouir dans une société hostile... 

Salle Stavros Tornes 

Dépôt 1, Port de Thessalonique  

• 21h00 
 

En savoir plus : 

http://www.cinedoc.gr/thessaloniki 
 

ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ PORT DE THESSALONIQUE 

 

 
www.cinedoc.gr 

 

http://www.cinedoc.gr/thessaloniki
http://www.cinedoc.gr/
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Ημέρα γνωριμίας με το 
Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 
 

 

Journée Portes Ouvertes 

Ecole française de Thessalonique 

 

 

 

Πέμπτη 23 Μαρτίου, 17.00-19.00 jeudi 23 mars, 17h00-19h00  

Σας απασχολεί το μέλλον του παιδιού 
σας; Θέλετε να του δώσετε τα 
καλύτερα εφόδια για να επιτύχει στη 
ζωή του; 
Το Σχολείο μας: δύο πολιτισμοί, τρεις 

γλώσσες συμβάλλει καθοριστικά σε 

αυτό. 

Γνωρίζετε, ότι από το 1906, το Γαλλικό 

Σχολείο Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της 

πόλης, περιλαμβάνει τάξεις όλων των 

βαθμίδων, από το νηπιαγωγείο έως και 

τη Γ΄ Λυκείου για Έλληνες, Γάλλους και 

ξένους μαθητές, ανεξάρτητα από τη 

μητρική τους γλώσσα; 

Το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το 

Γυμνάσιο και το Λύκειο είναι 

αναγνωρισμένα τόσο από το γαλλικό 

Υπουργείο Παιδείας  όσο και από το 

ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

Vous vous préoccupez de l'avenir de 
votre enfant ? Vous voulez lui donner les 
meilleures cartes pour réussir dans la 
vie ? 
Notre École : Deux cultures et Trois langues 
peut y contribuer. 
Savez-vous que l’École Française de 
Thessalonique fondée en 1906, au cœur de 
ville, offre des classes de la maternelle à la 
terminale aux élèves Grecs, Français, 
Etrangers, quelle que soit leur langue 
natale ? 
L'Ecole, maternelle, primaire, collège, Lycée 
est reconnue par le Ministère de l'Education 
Nationale français et par le Ministère de 
l’Éducation Nationale Grec. 
Les élèves, encadrés par une équipe de 
professeurs de grande qualité bénéficient 
d’un suivi individualisé. Ils sont préparés au 
Brevet des Collèges ainsi qu'au 
Baccalauréat. Cela leur ouvre la porte des 
études universitaires en France et dans le 



και Θρησκευμάτων. 

Οι μαθητές μας, πλαισιώνονται  από 

ομάδα καθηγητών υψηλής ποιότητας και 

επωφελούνται εξατομικευμένης 

παρακούθησης! Προετοιμάζονται για το 

απολυτήριο Γυμνασίου και Λυκείου και 

αυτό τους ανοίγει δρόμους για σπουδές 

στη Γαλλία αλλά και σε ολόκληρο τον 

κόσμο! 

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 23 

Μαρτίου από τις 17.00 έως τις 

19.00 να ανακαλύψετε το σχολείο μας, 

τη φιλοσοφία μας και τα προγράμμα-

τά μας, να συναντηθείτε με τους εκ-

παιδευτικούς, να ανταλλάξετε από-

ψεις και να θέσετε τις ερωτήσεις σας! 

Στο πρόγραμμα: 

-Παρουσίαση του Ιδρύματος 

-Συνάντηση με την παιδαγωγική και 

εκπαιδευτική ομάδα, με γονείς, μαθητές 

και αποφοίτους μας 

-Περιήγηση στους χώρους μας 

 

Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε! 

 

monde entier ! 
Venez découvrir notre école, sa 
philosophie et ses projets, rencontrer les 
enseignants, échanger et poser vos 
questions le jeudi 23 mars de 17h à 19h 
 Au programme :  
- Présentation de l’établissement 
- Rencontre avec l’équipe pédagogique et 
enseignante, des parents, élèves et anciens 
élèves 
- Visite guidée  

Nous vous accueillerons avec beaucoup de 
plaisir 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Institut français de Thessalonique 

 

www.ift.gr 
 

 

http://www.ift.gr/


Autres activités en Grèce du Nord 
Άλλες δράσεις  

Μάρτιος / mars 2017 

 
Σέρρες 

Serrès 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σάββατο 18 Μαρτίου, 12:00 Samedi 18 mars 12h00 

Αφηγήσεις γεμάτες ζωή, ζεστασιά και 
χρώματα που μας μεταφέρουν μέχρι τα βάθη 
της προγονικής Αφρικής. 

Des contes pleins de vie, de chaleur et de 
couleurs qui nous transportent jusque 
dans les profondeurs de l’Afrique 
ancestrale.   

 

 
  

 
Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Ιωάννινα 

Alexandroupoli, Volos, Ioannina 

 

Πολλές άλλες δραστηριότητες έχουν 
προβλεφθεί καθ’όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 
σε πόλεις της Β. Ελλάδας. Συμβουλευτείτε 
την ιστοσελίδα μας: www.ift.gr ! 
 

De nombreuses activités sont prévues 
tout au long du mois dans d’autres villes 
de la Grèce du Nord. Contactez notre 
site : www.ift.gr pour les mises à jour ! 

 

   
 
 
 
 
 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Institut français de Thessalonique 

 

www.ift.gr 
 

http://www.ift.gr/
http://www.ift.gr/
http://www.ift.gr/
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Γαλλόφωνη χορωδία  

cHoralia 

 

Chorale francophone  
cHoralia 

 

 
 

Κάθε Τετάρτη 19:00-21:00 Chaque mercredi 19h00-21h00 

Αγαπάτε το τραγούδι; Οι χορωδοί της 

γαλλόφωνης χορωδίας Θεσσαλονίκης 

cHoralia και ο διευθυντής ορχήστρας, Gil 

Gourdier-Leroy, θα χαρούν να σας 

υποδεχθούν στις πρόβες, που 

πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από 

19.00 έως 21.00.  

Η cHoralia γιορτάζει φέτος 11 χρόνια 

λειτουργίας! Μπορείτε να την ακούσετε 

στο Youtube και να τη βρείτε στο 

Facebook. 

Tηλ. Επικοινωνίας: 6986.662.658 -

6978.607.115 

 

Περισσότερα: 

Vous aimez chanter ? Alors, n’hésitez pas 

à venir assister à nos répétitions et à nous 

rejoindre dans une atmosphère 

chaleureuse ! Nous serons tous heureux 

de vous accueillir. 

Les répétitions de la chorale francophone 

« cHoralia » pour la saison 2016/2017 

reprennent chaque mercredi de 19h00 à 

21h00 à l’Institut Français de 

Thessalonique – Salle Nehama au 2ème 

étage. 

Contact : 6986 662 658  - 6978607115 

 

 

En savoir plus :  

https://www.facebook.com/chorale.choralia 
 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

Αίθουσα Νεχάμα 

Institut français de Thessalonique  

Salle Nehama 

 

www.ift.gr 
 

https://www.facebook.com/chorale.choralia
http://www.ift.gr/
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TV5MONDE 

«Η επιλογή του μήνα» 

 

TV5MONDE 
« Le choix du mois » 

 
 

 

  

Το διεθνές γαλλόφωνο τηλεοπτικό κανάλι 

TV5MONDE σας προτείνει μια επιλογή 

προγραμμάτων για τον μήνα Μάρτιο.   

La chaîne internationale de télévision 

francophone TV5MONDE vous propose 

un choix d’émissions pour le mois de 

mars.  

 

 

http://sciences.tv5monde.com/esprit-sorcier/tous-sur-mars 

 

 

 

 

 
 

TV5MONDE TV5MONDE 

 

http://www.tv5monde.com/ 
 

http://sciences.tv5monde.com/esprit-sorcier/tous-sur-mars
http://www.tv5monde.com/


 
Συνεχίζουν... / Et pour toujours… Μάρτιος / mars 2017 

 
Ραδιοφωνική εκπομπή  

«Όμορφη πόλη à la française»  

με την Πία Μπακογιώργου 

 

Émission radiophonique  
« Omorfi poli à la française »  

de Pia Bakogiorgou 

 

 
 

Κάθε Δευτέρα 13.00-14.00 Chaque lundi 13h00-14h00 

Όψεις της γαλλικής και γαλλόφωνης 

μουσικής κάθε Δευτέρα 13.00-14.00 από 

τον 958fm της EΡT3. Tην εκπομπή 

επιμελείται και παρουσιάζει η Πία 

Μπακογιώργου, με την πολύτιμη 

συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Θεσσαλονίκης. 

 

 

Διαδικτυακή ακρόαση: 

La radio culturelle Ert3 reprend ses 

émissions sur 95,8 FM et vous propose, 

tous les lundis, de 13h00 à 14h00, de la 

musique française et francophone d'hier et 

d’aujourd’hui.  L’émission « Omorfi poli à 

la française », est présentée par Pia 

Bakogiorgou, avec le soutien de l’Institut 

français de Thessalonique.   

 

Sur le net : 

http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/ 

 

 

 

 

ΕΡΤ3 ERT3 

 

 
http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/ 

http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/
http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/


 
Συνεχίζουν... / Et pour toujours… Μάρτιος / mars 2017 

Ραδιοφωνική εκπομπή του 

Γαλλικού Ινστιτούτου 

Θεσσαλονίκης από Γάλλους  για 

Γάλλους, γαλλόφωνους και φίλους 

της Γαλλίας  

 

Émission radiophonique de 
l’Institut français de Thessalonique 
par et pour les Français, 
francophones et francophiles de 
Thessalonique 

 

 

 

Παρασκευή 3 Μαρτίου  

14.00-15.00 στους 100,6 

Vendredi 3 mars  

14h00-15h00 sur 100,6 

Τον μήνα Μάρτιο γιορτάζουμε τη 

γαλλοφωνία και στην ραδιοφωνική 

εκπομπή της 3ης Μαρτίου, θα σας 

ενημερώσουμε για την ιστορία της 

Γαλλοφωνίας και το αναλυτικό πρόγραμμα  

του Γαλλικού Ινστιτούτου που αφορά στις 

δράσεις της γαλλοφωνίας για μικρούς και 

μεγάλους! 

Για περισσότερες πληροφορίες, 

συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας: 

http://www.ift.gr/el/ 

Le mois de mars on célèbre la 

francophonie ! Pendant notre émission 

radiophonique de 3 mars on vous parlera 

de l’histoire de la francophonie et de la 

programmation détaillée de l’Institut 

français de Thessalonique sur les actions 

de la francophonie pour petits et grands ! 

Pour plus de renseignements, consultez 

notre site : http://www.ift.gr/fr/ 

 

 

 

 

 

  

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Λεωφόρος Στρατού 2Α  

54640 Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310 821 231 

www.ift.gr 

 

INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE 

Leoforos Stratou 2A 

54640 Thessalonique 

Tél. 2310 821 231 

www.ift.gr 

 
 

 
 

http://www.ift.gr/el/
http://www.ift.gr/fr/
http://www.ift.gr/
http://www.ift.gr/

