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Βίντεο-Φωtογραφίες από τα εγκαίνια της έκθεσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
https://www.flickr.com/photos/dmcteiwm/albums/72157707643872174
https://www.flickr.com/photos/dmcteiwm/albums/72157679416082138
https://photos.google.com/share/AF1QipMXRjV1TDYUkGRU4AlyEeaas0UoHb_XLskvHkfhmEH8bLvyh3JTFCXM3jJn1W_ow?key=
SzlobEFhLUM5MUhIa0Q4bzVPSzBOM2R0elRYdXF3

ΒΙΝΤΕΟ
https://www.youtube.com/watch?v=fF2JgNqGd3U&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=25GjKZWR8ZE&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=10-bW8bdnhc
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ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
19 Μαρτίου 2019
AFP
AFP - Grèce: une exposition explore la mémoire française de Thessalonique
AFP - 17/03/2019, 15:40
Par Vassilis KYRIAKOULIS
histoire / religion / Grèce / France / tourisme
Thessalonique - Macédoine Centrale / Grèce - AFP - Comment la France, sa culture
et son influence ont-elles contribué à l'identité de Thessalonique? À travers des
témoignages et la découverte de son architecture, une exposition explore la
mémoire de la deuxième ville grecque et son lien avec la francophonie.
"Thessalonique a une place particulière dans la mémoire des Français", a déclaré
l'ambassadeur de France en Grèce lors de l'inauguration cette semaine de
l'exposition "Souvenirs de Salonique" qui dure jusqu'en mai.
"Dans cette histoire commune, la présence de la communauté juive exterminée
pendant l'occupation nazie a joué un rôle particulier. A l'époque, Thessalonique a
perdu non seulement une grande partie de sa vie mais aussi de son âme", a ajouté
l'ambassadeur Christophe Chantepy.
Dans le cadre de cette exposition, organisée par le consulat de France et l'Institut
français de la ville, des descendants de familles françaises juives de Thessalonique
ont été invités à témoigner.
"Je me sens chez moi, je suis sûr que ma famille qui habitait dans cette ville à
l'époque où elle s'appelait encore Salonique, est contente que je sois là", s'est ému
Laurent Dassault, dont la famille s'était installée à la fin du XVIIIe siècle.
La Place Aristote, conçue par l'architecte Ernest Hébrard, le Port construit sur le
modèle de celui de Marseille, le monastère des Lazaristes... autant de monuments
de Thessalonique qui constituent également des témoignages de la présence
française.
Marche silencieuse
Dans le cadre de cette exposition, une marche silencieuse pour dénoncer les crimes
nazis a rassemblé dimanche matin 2.000 personnes à la vieille gare de la ville: c'est
là que le premier train le 15 mars 1943 avait quitté la ville à destination du camp de
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concentration Auschwitz-Birkenau (Pologne) où ont été exterminés 50.000 juifs,
plus de 85% de cette communauté de Thessalonique à l’époque.
Présent parmi les manifestants, le petit-fils d'un soldat allemand de la Wehrmacht,
Jungen Haus qui a publiquement exprimé "son profond regret pour ce que sa
famille a fait (...)".
"Je suis là pour briser le silence (...), j'aime Israël, je ne vais pas rester silencieux
face à l'antisémitisme", a martelé cet Allemand lors de son discours.
Yannis Boutaris, le maire et une figure emblématique de Thessalonique, a rappelé
que "la présence française et juive ont marqué l'identité de la ville" et "les traces
sont toujours présentes".
C'est en 1686 que le premier consul français, un commerçant marseillais, s'est
installé à Thessalonique.
"Aujourd'hui, les élus de Thessalonique sont encore francophones. Le préfet, le
maire, le président du conseil municipal, la nouvelle ministre de Macédoine-Thrace,
tous sont francophones. Ce n'est pas par hasard, que pour être élu dans cette ville,
il faut parler le français", a noté le consul de France Philippe Ray.
Entre 1915 et 1918, quelque 400.000 soldats français étaient stationnés à Salonique
pour constituer "le Front de l'Orient".
Mais la présence française a également marqué la vie économique de Salonique,
faisant d'"une ville alors plutôt orientale, un centre cosmopolite avec une économie
florissante et une population multiculturelle", selon Vilma Hastaoglou-Martinidi,
professeur à l'université de Thessalonique.
"La présence française dans l'économie était surtout patente lors des dernières
décennies de l'empire ottoman et s'est poursuivie après la libération de la ville en
1912.
D'importants ouvrages d'infrastructures urbaines et commerciales ont modernisé
l'image de la ville, et contribué au développement des secteurs bancaire et
commercial", a-t-elle ajouté.

18 Μαρτίου 2019
LE FIGARO
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FRANCE INTER
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα γαλλοφωνίας, ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας ερωτήθηκε για την
έκθεση« Souvenirs de Salonique » στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή 5/7 « Déjà
debout » του France Inter.
Ακούστε την εκπομπή.

GRÈCE HEBDO

« Souvenirs de Salonique » : les multiples visages de la
ville et les liens avec la France
Συνέντευξη του Προξένου της Γαλλίας, κου Philippe Ray στην Grèce Hebdo, έκδοση του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, (Ελλάδα).
Διαβάστε το άρθρο.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
20 Μαρτίου 2019
TV100

Ρεπορτάζ του δημοσιογράφου της δημοτικής τηλεόραης
TV100 / Συνεντεύξεις του Πρέσβη της Γαλλίας στην
Ελλάδα, της Αντιπροέδρου της Γαλλικής Λαϊκής
Αποστολής, του Λοράν Ντασό, του Γενικού Προξένου
της Γαλλίας, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη και του
Προέδρου της Ισραηλητικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
Δείτε το βίντεο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
23 Μαρτίου 2019
DOCUMENTO

19 Μαρτίου 2019
MAKEDONIA
Διαβάστε το άρθρο.

15 Μαρτίου 2019
MAKEΔONIA

Διαβάστε το άρθρο.
MAKEΔONIA
Διαβάστε το άρθρο.
TA NEA
Tribune de Laurent DASSAULT
« La mère de mon grand-père Marcel Dassault, est née Noémie Allatini, elle venait
de Thessalonique, ses parents avait quitté la Grèce pour développer les affaires de
la famille à Marseille.
Quand j’ai reçu le courrier de Monsieur le consul général à Thessalonique, Philippe
Ray, en Juillet dernier j’ai immédiatement répondu présent, et l’ensemble de la
famille m’a soutenu dans cette démarche. Il me semblait naturel de participer à
cette exposition qui parle des bienfaits de la communauté française à
Thessalonique, à travers les époques et qui parle de notre famille les Allatini.
Thessalonique a en quelques sorte un peu bercé mon enfance, j'entendais mon
grand-père nous en parler à nous ses petits-enfants avec tendresse comme il parlait
de sa mère et des souvenirs qu'elle lui a transmis.
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Il aimait évoquer assez souvent cette grande villa de la fin du XIXe siècle dominant
le golfe Thermaïque et la ville, où son père Darius Allatini passait ses vacances en
famille chez son oncle qui l’avait fait construire. Marcel Dassault faisait revivre
pour nous le tramway qui traversait le nouveau faubourg et passait non loin de la
maison. Il nous décrivait aussi ces grands moulins équipés de 650 moteurs à vapeur
que les Allatini avaient développés après le terrible incendie et qui constituaient
une véritable innovation aux portes de la ville...
Fort de ces souvenirs, j’éprouve un profond attachement pour cette ville.
Le destin de ma famille est une des « histoires françaises à Thessalonique » que
nous raconte l’exposition présentée par l’Institut français et le Consulat général. Il y
est question, entre autres, de grandes figures françaises qui ont marqué les
transformations successives de la ville et établi un socle solide pour le
développement de relations durables. Et je constate que cela se vérifie aujourd’hui
encore, notamment dans la vitalité des échanges commerciaux, des coopérations
universitaires ou des échanges culturels entre Thessalonique et la France. Cette
vitalité est à l’image des liens d’amitié et de solidarité, forts et anciens, noués entre
nos deux pays.

TA NEA
Γράφει ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη
«Τα παρασκήνια μιας έκθεσης»
Κατά τη διάρκειά της παραμονής μου στη Θεσσαλονίκη,
ήδη από την άφιξή μου, τον Αύγουστο του 2016, σ’ όλη την
πορεία

των

δραστηριοτήτων

μου

αλλά

και

από

τα

αναγνώσματά μου, διέκρινα την ιδιαιτερότητα αυτής της πόλης,
τον πλούτο της ιστορίας της καθώς και τους βαθείς και
μακροχρόνιους δεσμούς της με τη Γαλλία.
Σταδιακά, προέκυψε η ανάγκη να αποκαλυφθούν και να
αποκατασταθούν εκ νέου, στο γαλλικό και ελληνικό κοινό, οι
στενοί δεσμοί μεταξύ της Γαλλίας και της πόλης κατά τους
τελευταίους τέσσερις αιώνες, επειδή αυτή η μακραίωνη σχέση
βρίθει γεγονότων, τα οποία μερικές φορές αγνοούνται ή
διαφεύγουν της μνήμης.
Πόσοι γνωρίζουν ότι η Γαλλία επέλεξε να ιδρύσει ένα από
τα πρώτα της Προξενεία, το 1686 στη Θεσσαλονίκη; Ότι το 1906, η Λαϊκή Αποστολή επέλεξε
τη Θεσσαλονίκη για να ιδρύσει το πρώτο της σχολείο ("το Λυσέ"); Ότι η διδασκαλία των γαλλικών
κυριάρχησε στο εκπαιδευτικό σύστημα της πόλης επί σχεδόν έναν αιώνα; Ότι η αρχική
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κατασκευή πολλών σύγχρονων υποδομών έγινε από τα γαλλικά στρατεύματα της Στρατιάς της
Ανατολής; Και πόσοι γνωρίζουν ότι μερικοί εμβληματικοί τόποι της πόλης, όπως η Πλατεία
Αριστοτέλους, το Λιμάνι και η σημερινή Νέα Παραλία, φέρουν την υπογραφή Γάλλων
αρχιτεκτόνων;
Αυτές οι διαφορετικές θεματικές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της έκθεσης «Souvenirs de
Salonique, γαλλικές ιστορίες από το χθες στο σήμερα» και θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό από
τις 15 Μαρτίου έως τις 25 Απριλίου. Θα μεταφερθεί έπειτα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
Θεσσαλονίκης, 9-12 Μαϊου 2019.
Αυτή η "περιπέτεια" απροσδόκητα, απέκτησε και μια σημαντική ανθρώπινη διάσταση.
Αναφέρομαι στις επαφές που αναπτύχθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες με τους γάλλους
απογόνους οικογενειών της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης που είχαν εξοριστεί στη
Γαλλία κατά τις αρχές του 20ού αιώνα. Προσωπικά έγγραφα και φωτογραφίες τους εμπλουτίζουν
την έκθεση. Οι οδυνηρές μαρτυρίες τους στιγματίζονται από τον πόνο της εξορίας που
παραμένει ζωντανός μετά από δύο ή και τρεις γενιές και ενισχύεται από την τραγική μοίρα της
εβραϊκής κοινότητας αυτής της πόλης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Να ποια είναι η πολλαπλή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, όπως διαμορφώθηκε κατά τη
διάρκεια της ταραχώδους ιστορίας της: ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική, εβραϊκή και ελληνική.
Ταυτότητες των οποίων τα ίχνη δεν γίνονται αντιληπτά με την πρώτη ματιά. Μερικές φορές είναι
θαμμένα στο έδαφος της πόλης καθώς και στη μνήμη των κατοίκων της.
Το ίδιο ισχύει και για τη γαλλική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης την οποία μέσω αυτής της
έκθεσης σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε.
Ελπίζω ότι αυτή η πορεία θα γίνει αντιληπτή ως μήνυμα φιλίας προς τη Θεσσαλονίκη και
τους κατοίκους της.
Η ΑΥΓΗ
Διαβάστε το άρθρο.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
15 Μαρτίου 2019
PROTAGON

Διαβάστε το άρθρο.
MY SALONICA
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Διαβάστε το άρθρο.

PARALLAXI

Διαβάστε το άρθρο.
THINKFREE

Διαβάστε το άρθρο.

AMNAwebTV
Συνέντευξη του Γενικού Προξένους της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της συνέντευξης
τύπου των εγκαινίων της έκθεσης.
Ακούστε τη συνέντευξη.

14 Μαρτίου 2019
EΘNOΣ
Διαβάστε το άρθρο.
VORIA
Διαβάστε το άρθρο.

THESTIVAL, INEWS, CITYPORTAL

Διαβάστε το άρθρο.
Διαβάστε το άρθρο.
Διαβάστε το άρθρο.
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Άρθρα-Βίντεο της Συνέντευξης τύπου
TV100
Δείτε το βίντεο.
Άρθρα-εφημερίδες
https://www.amna.gr/macedonia/article/334134/Gallofona-kaigallotropa-Souvenirs---Enthumia-Thesalonikishttps://www.voria.gr/article/souvenirs-de-salonique-mia-ekthesi-gia-ti-galliki-parousiastin-poli
https://www.typosthes.gr/politismos/176756_gallika-soybenir-apo-ti-thessaloniki
http://www.thessnews.gr/article/122689/souvenirs-de-salonique-gallikes-istories-apo-tochthes-sto-simera
https://www.makthes.gr/soyvenir-tis-salonikis-foto-vinteo-196864

Tηλεόραση
https://www.depthe.gr/media/single/ekthesi-me-titlo-souvenirs-de-salonique-apo-gallikoinstitoyto-thessalonikis-kentriko
https://www.youtube.com/watch?v=NTu5OUAKw4w&feature=share&fbclid=IwAR0k8BUw99NQeh2zZhHrGxLk2BQDz_UqWLNJa9FXA1mwCcc0SG2pLsPhSc

Βίντεο-Φωτογραφίες
https://www.facebook.com/dmcteiwm/

12

