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 H έκθεση "Souvenirs de Salonique, γαλλικές ιστορίες από το χθες στο σήμερα'' 

φιλοδοξεί να αποκαλύψει και να αποκαταστήσει εκ νέου, στο γαλλικό και ελληνικό 

κοινό, κυρίως των πολιτών της Θεσσαλονίκης, τους στενούς δεσμούς μεταξύ της 

Γαλλίας και της πόλης κατά τους τελευταίους τέσσερις αιώνες, επειδή αυτή η 

μακραίωνη και μοναδική σχέση βρίθει σημαντικών γεγονότων, τα οποία μερικές 

φορές αγνοούνται ή διαφεύγουν της μνήμης.  

Σ ’αυτή την κοινή ιστορία η γαλλική παρουσία είναι πολυπρόσωπη και απαρτίζεται 
από αρχιτέκτονες και οικοδόμους, αρχαιολόγους, γιατρούς, καθηγητές, διπλωμάτες, 
βιομηχάνους, εμπόρους και καλλιτέχνες, οι οποίοι συνέβαλαν στις μεταμορφώσεις 
της Σαλονίκης, μετέπειτα Θεσσαλονίκης, και αυτή η παρουσία την συνόδευσε στην 
πολυκύμαντη πορεία της. 

  



 

 

Αναζητώντας τον ρόλο της Γαλλίας, θα 
αναρωτηθούμε:  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 
στο εξωτερικό ("το Λυσέ"); Ότι η 
διδασκαλία των γαλλικών κυριάρχησε 
στο εκπαιδευτικό σύστημα της πόλης 
επί σχεδόν έναν αιώνα; Ότι η αρχική 
κατασκευή πολλών σύγχρονων 
υποδομών της περιοχής έγινε από τα 
γαλλικά στρατεύματα της Στρατιάς της 
Ανατολής κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο; Ότι πολλές οικογένειες της 
εβραϊκής κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης, ως γαλλόφωνες, 
επέλεξαν, κατά τις αρχές του 20ου 
αιώνα, τη Γαλλία ως χώρα 
μετανάστευσης; 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; 

Συλλέκτες και ειδικοί - οι ιστορικοί 
Ρένα Μόλχο και Mathieυ Jestin, η 
αρχαιολόγος Anne-Marie Faggari- 
Rychner και οι γάλλοι και έλληνες 
πανεπιστημιακοί Μερόπη 
Αναστασιάδου, Paul Dumont, Βίλμα 
Χαστάογλου-Μαρτινίδη, Ανδρέας 
Μπουρούτης και Νίκος Καλογήρου -
 ενεπλάκησαν από την αρχή σ’ αυτή 
την περιπέτεια, συγκρότησαν την 

επιστημονική επιτροπή, συμμετείχαν 
ως ειδικοί συνεργάτες, εργάστηκαν 
εθελοντικά, και με μεγάλη συνέπεια 
προσέφεραν την εμπειρία τους, τις 
ικανότητες και την επιστημονική τους 
εγκυρότητα στην υπηρεσία αυτού του 
εγχειρήματος.  

Μετά από τη μελέτη των 
μεταπτυχιακών εργασιών της 
αρχιτέκτονος, μουσειολόγου και 
επιμελήτριας εκθέσεων, Ευαγγελίας 
Μεσοχωρίτη, με θέμα την ιστορία του 
Λυσέ και του Γαλλικού Ινστιτούτου, 
γεννήθηκε η φιλόδοξη ιδέα της 
πραγματοποίησης μιας μεγάλης 
έκθεσης, την επιμέλεια της οποίας 
ανέλαβε η Ευαγγελία Μεσοχωρίτη. 

Philippe Ray,  

Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας  & 
Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης  

 
 
Με την υποστήριξη: της 
οικογένειας Dassault, της οικογένειας 
«Jacques Nahmias et Marina Nοhmias née 
Carasso», της Ισραηλητικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης, του ΟΛΘ 

Υπό την αιγίδα: του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και της 
Μητροπολιτικής Ενότητας 

  



 

 

 

 

 

 

Η έκθεση « Souvenirs de Salonique » είναι επιλογή γαλλικών ιστοριών 

και αποτελείται από έξι ενότητες. Συνοδεύεται από διαλέξεις και 

εκδηλώσεις στην πόλη για να εξηγήσουμε και να αναπαραστήσουμε 

αυτές τις ιστορίες και, για τους πιο νέους, από εκπαιδευτικές και 

σχολικές δράσεις. Η έκθεση θα παρουσιαστεί επίσης στη Διεθνή 

Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 9-12 Μαϊου 2019.  

 

 

 

1. Απαρχές της γαλλικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη-Δημιουργία          
Γαλλικού Προξενείου 
 

2. Η γαλλική ταυτότητα  στην οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης-
Το  Λιμάνι. 

3. Η Εβραϊκή κοινότητα και η εδραίωση της γαλλικής γλώσσας και 
κουλτούρας στη Θεσσαλονίκη-Alliance Israélite Universelle 

4. Το έργο των γαλλικών θρησκευτικών αποστολών στη 
Θεσσαλονίκη-τα σχολεία των Λαζαριστών, των Αδελφών του 
Ελέους, των Φρέρηδων 

5.  Η Στρατιά της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη-Η πυρκαγιά του 1917 
και Γάλλοι αρχιτέκτονες. 

6.  Η ίδρυση, η λειτουργία και η παρουσία του ''Λυσέ''. 

 



  

 

 

 

 

 

 

   7 Μαρτίου 
    Αίθουσα Τ. Κασσαβέτης, Λιμάνι, 20:00 
 

      Κυριακή 10 Μαρτίου| 15:30 | Αίθουσα Φ. Λίαππα | Λιμάνι 
      «Ματαρόα… Το ταξίδι συνεχίζεται»| Ντοκιμαντέρ Α. Σιαδήμας 

 

 

 
   15 Μαρτίου  
    Αμφιθέατρο Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 
    Είσοδος ελεύθερη  / Ταυτόχρονη μετάφραση 

 
     15:00-16:00 

     1.  Παρουσίαση της έκθεσης «Souvenirs de Salonique» από τα μέλη της επιστημονικής    
      επιτροπής (Βλάσης Βλασίδης, Mathieu Jestin, Νίκος Καλογήρου, Ευαγγελία  
      Μεσοχωρίτη, Ρένα Μόχλο, Ανδρέας Μπουρούτης, Βίλμα Χαστάογλου-Μαρτινίδη) 
 

     16:30-17:00 

      2. «Η γαλλική παρουσία: Ιστορία του Προξενείου της Γαλλίας» 

     Ομιλητές: Mathieu Jestin, Philippe Ray 

 

      17:30 – 19:00 

     3. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ½: «Μαρτυρίες Γάλλων απογόνων εβραϊκών οικογενειών της    

      Θεσσαλονίκης» 

      Ομιλητές: Laurent Dassault, Henri Carasso et Federico Gattegno 
      Συντονίστρια:Anne- Marie Faggari- Rychner & Philippe Ray 



 
 

  

 

 

 

 

  

     16 Μαρτίου 

   Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 

   Είσοδος ελεύθερη/ Ταυτόχρονη μετάφραση 

  
     

    15:00-16:00 

 

1. «Η διδασκαλία στα γαλλικά: τα θρησκευτικά σχολεία, η Παγκόσμια Ισραηλιτική  Ένωση & η     

Γαλλική Λαϊκή Αποστολή» 

      Ομιλητές : Hélène Waysbord, Andreas Bouroutis & Jean- Claude Kuperminc 

 

 

     16:30- 17:00 

 

      2. «Το Ανατολικό Μέτωπο & Η γαλλική παρουσία στην οικονομική ζωή από τη Θεσσαλονίκη» 
     Ομιλητές : Βλάσης Βλασίδης & Βίλμα Χατάογλου- Μαρτινίδη 

 
 

    17:30-19:00 

 

  3.  Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 2/2: « Μαρτυρίες Γάλλων απόγονων εβραϊκών οικογενειών 

   της Θεσσαλονίκης» 

  Ομιλητές: Michèle Gazit, James Gorely et Michèle Vermant 

  Συντονισμός:  Alain Navarro 

 - Παρουσίαση του βιβλίου « Des Sépharades aux Juifs grecs » de Mme Odette Varon-    

  Vassard 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

     22 Μαρτίου  
      Αίθουσα Αλλατίνη-Dassault 

       19:30 
      «Θεσσαλονίκη: ο σχεδιασμός και οι ανατροπές του» 
      Ομιλητές: Α. Γερόλυμπου, Αρχιτέκτων- Ομότιμη καθηγήτρια Α.Π.Θ., Π. Νικηφορίδης & Bernard     
      Cuomo: Αρχιτέκτονες 
      Ταυτόχρονη μετάφραση 

 

      27 Μαρτίου  
     Αίθουσα Αλλατίνη-Dassault 

      20:00 
     «Εικόνες μιας πόλης στη σκιά του Μεγάλου Πολέμου- Θεσσαλονίκη: 1915-1918» 
      Ομιλητής:  Βασίλης Κολώνας, Καθηγητής  Τμ. Αρχιτεκτόνων, παν. Θεσσαλίας 

      Ταυτόχρονη μετάφραση 

 

     1 Απριλίου  

      Ημερίδα Θεσσαλονίκη-Μασσαλία (αναμένεται οι καθορισμός ώρας και μέρους) 
     -Υπογραφή Συμφώνου Εκπαιδευτικής  Συνεργασίας 

    -Υπογραφή Συμφώνου CREABALK με τα Πανεπιστήμια ( Lyon, Aix- Marseille, ΠΑΜΑΚ) 

    - Ημερίδα «Λιμενικά ζητήματα και αστικός σχεδιασμός» 

 

 

     3 Απριλίου 
      Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλάστρας  

      19:00 

     «Ο Μεγάλος Πόλεμος και η πτώση του Ζέπελιν στο Δέλτα του Αξιού» 

      Ομιλητής: Βασίλιος  Νικόλτσιος 

      Στα ελληνικά / Σε συνεργασία με τον Δήμο Δέλτα 

 



 

 

 

 

 

Βίντεο- Φωτογραφίες Συνέντευξης Τύπου:  

https://www.facebook.com/dmcteiwm/ 

 

Άρθρα- Εφημερίδες :  

https://www.amna.gr/macedonia/article/334134/Gallofona-kaigallotropa-Souvenirs---

Enthumia-Thesalonikis- 

https://www.voria.gr/article/souvenirs-de-salonique-mia-ekthesi-gia-ti-galliki-parousia-

stin-poli 

https://www.typosthes.gr/politismos/176756_gallika-soybenir-apo-ti-thessaloniki 

http://www.thessnews.gr/article/122689/souvenirs-de-salonique-gallikes-istories-apo-to-

chthes-sto-simera 

https://www.makthes.gr/soyvenir-tis-salonikis-foto-vinteo-196864 

 

 

Βίντεο – Τηλεόραση : 

https://www.depthe.gr/media/single/ekthesi-me-titlo-souvenirs-de-salonique-apo-galliko-

institoyto-thessalonikis-kentriko 

https://www.youtube.com/watch?v=NTu5OUAKw4w&feature=share&fbclid=IwAR0k8BUw9

9NQeh2zZhHrGxLk2BQ-Dz_UqWLNJa9FXA1mwCcc0SG2pLsPhSc

https://www.facebook.com/dmcteiwm/
https://www.amna.gr/macedonia/article/334134/Gallofona-kaigallotropa-Souvenirs---Enthumia-Thesalonikis-
https://www.amna.gr/macedonia/article/334134/Gallofona-kaigallotropa-Souvenirs---Enthumia-Thesalonikis-
https://www.voria.gr/article/souvenirs-de-salonique-mia-ekthesi-gia-ti-galliki-parousia-stin-poli
https://www.voria.gr/article/souvenirs-de-salonique-mia-ekthesi-gia-ti-galliki-parousia-stin-poli
https://www.typosthes.gr/politismos/176756_gallika-soybenir-apo-ti-thessaloniki
http://www.thessnews.gr/article/122689/souvenirs-de-salonique-gallikes-istories-apo-to-chthes-sto-simera
http://www.thessnews.gr/article/122689/souvenirs-de-salonique-gallikes-istories-apo-to-chthes-sto-simera
https://www.makthes.gr/soyvenir-tis-salonikis-foto-vinteo-196864
https://www.depthe.gr/media/single/ekthesi-me-titlo-souvenirs-de-salonique-apo-galliko-institoyto-thessalonikis-kentriko
https://www.depthe.gr/media/single/ekthesi-me-titlo-souvenirs-de-salonique-apo-galliko-institoyto-thessalonikis-kentriko
https://www.youtube.com/watch?v=NTu5OUAKw4w&feature=share&fbclid=IwAR0k8BUw99NQeh2zZhHrGxLk2BQ-Dz_UqWLNJa9FXA1mwCcc0SG2pLsPhSc
https://www.youtube.com/watch?v=NTu5OUAKw4w&feature=share&fbclid=IwAR0k8BUw99NQeh2zZhHrGxLk2BQ-Dz_UqWLNJa9FXA1mwCcc0SG2pLsPhSc
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                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

 

                                     «Σύντομη ιστορία της γαλλικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη   
                                     από τον  18ο αιώνα» 
                   
                              Η Γαλλία είναι το πρώτο κράτος που ιδρύει Προξενείο στην πόλη. Κατά  
                                   τον 18ο αιώνα ακολουθούν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και,                 
                                   κατόπιν, κατά τον 19ο αιώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα Βαλκανικά  
                                   κράτη. Από την ίδρυσή του (1686), το Προξενείο έκλεισε μόνο για      
                                   σύντομες περιόδους: κατά την Αιγυπτιακή επιδρομή (1799-1802), κατά  
                                    τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (1941-1945) ενώ από  
                                    το 1983 έως το 1993, το Προξενείο λειτούργησε ως διπλωματικό  
                                    γραφείο. Αυτή η μόνιμη παρουσία αποκαλύπτει το ενδιαφέρον της  
                                    Γαλλίας για αυτή την περιοχή που βρίσκεται, έως το 1913, στην  
                                    καρδιά του οθωμανικού χώρου και, μετέπειτα, στο σταυροδρόμι  
                                    ελληνικών, βαλκανικών, τουρκικών και μεσανατολικών εξελίξεων. Το  
                                    Προξενείο της Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται σε μια ευρύτερη  
                                    περιοχή απ’ αυτήν της διοικητικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται  
                                    και, κατά περιόδους επεκτείνει τις δραστηριότητές του από τον Βόλο  
                                    έως τις Σέρρες. 
 
                                                                                                                                               

                                                                                                                 Mathieu Jestin, Ιστορικός 
 
  

mailto:info@ift.gr


«Η γαλλική παρουσία στην οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης» 
 
Στο τέλος του 19ου αιώνα η ενσωμάτωση της ανατολικής Μεσογείου στη  
διεθνή οικονομία και η καίρια θέση της Θεσσαλονίκης ως εισόδου της 
 εκτεταμένης βαλκανικής ενδοχώρας, κοντά στον καινούριο θαλάσσιο  
δρόμο της  διώρυγας του Σουέζ από το 1869, προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
 ευρωπαϊκών κεφαλαίων στην πόλη. Στο φόντο αυτό η γαλλική οικονομική  
παρουσία έγινε ιδιαίτερα αισθητή από  τις τελευταίες οθωμανικές 
 δεκαετίες και συνεχίστηκε μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1912. 
 Οι νεωτερισμοί που εισήγαγε επιτάχυναν τον μετασχηματισμό της  
ανατολίτικης εσωστρεφούς Θεσσαλονίκης σε κοσμοπολίτικο κέντρο με  
ανθούσα οικονομία και πολύ-πολιτισμικό πληθυσμό. Πραγματώθηκε σε  
μεγάλα έργα διαμετακομιστικών και αστικών υποδομών, που  
εκσυγχρόνισαν τη λειτουργία και την εικόνα της πόλης, έδωσε ώθηση σε 
 καίριους οικονομικούς φορείς, τράπεζες και εμπορικές επιχειρήσεις και  
συνδυάστηκε με τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της τοπικής  
οικονομικής ελίτ. 
 
                          Βίλμα Χαστάογλου-Μαρτινίδη, Ομότιμη καθηγήτρια  Α.Π.Θ. 
 

 
 
 
«Η γαλλική συμβολή στον ανασχεδιασμός της Θεσσαλονίκης» 
 
Στα παιδικά μου χρόνια άρχισα να επισκέπτομαι με τους γονείς μου τη 
 Θεσσαλονίκη, από την όχι και τόσο μακρινή πόλη της Βέροιας. Ιδιαίτερα 
 εντυπωσιακές και ζωηρές αναδύονται από τις αναμνήσεις μου οι εικόνες 
 των μεγάρων, των ευθύγραμμων και πλαγίων λεωφόρων, των προοπτικών  
αναδείξεων των βυζαντινών μνημείων. Τα φώτα και η κίνηση της  
εκλεκτικής μεγάλης πόλης ερχόταν σε αντίθεση με την, τότε, οργανική και  
αμιγή παραδοσιακή εικόνα της μακεδονικής αρχιτεκτονικής της Βέροιας.  
Ήταν η εποχή της ανοικοδόμησης πυκνοδομημένων και άμορφων 
 πολυώροφων οικοδομών που ομογενοποιούσαν σταδιακά με έναν  
εκπτωχευμένο μοντερνισμό τις ελληνικές πόλεις. Ωστόσο, στο υπόβαθρο  
της σύγχρονης Θεσσαλονίκης διαφαινόταν η αδιόρατη αστικότητα, η  
κανονική διαμόρφωση του ιστού, η ευκολία προσανατολισμού και  
προβολής των δημόσιων μνημείων-σημείων αναφοράς. 
 
                         Νίκος Καλογήρου, Καθηγητής, Τμ. Αρχιτεκτόνων, Α.Π.Θ. 
 
 
  



 «Η γαλλική εκπαίδευση στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης» 
 
Στην αρχή του 20ου αιώνα η Θεσσαλονίκη είχε πράγματι σημειώσει  
αξιοσημείωτη αλλαγή που την χαρακτήριζε ως σύγχρονο εμπορικό κέντρο.  
Αυτό οφειλόταν κυρίως στους Εβραίους που ως η πολυπληθέστερη ομάδα  
επιβάλλονταν στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες της πόλης.  
Στα 35 χρόνια που η Αλλιάνς είχε λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη, είχε  
εκπαιδεύσει 8.500 παιδιά. Οι απόφοιτοι καταλάμβαναν συχνά τις  
καλύτερες θέσεις στις τράπεζες, τα καταστήματα, τη διοίκηση και τις  
υπηρεσίες. Ο κοινωνικο-επαγγελματικός μετασχηματισμός που  
επιτεύχθηκε ήταν επαναστατικός. Οι Εβραίοι βρισκόταν τώρα σε κάθε  
επάγγελμα και εκπροσωπούνταν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Δεν ήταν  
απλά υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία της πόλης, αλλά καθόριζαν  
και την κοινωνική και πολιτική της φυσιογνωμία. Οι απόφοιτοι της Αλλιάνς  
και οι δάσκαλοι, τα πολιτιστικά κέντρα και οι δημοσιογράφοι μετέφεραν  
πολιτικές ιδέες που υιοθετούσαν τόσο οι προνομιούχοι όσο και οι μη  
προνομιούχοι, οι οποίοι ίδρυαν και στελέχωναν αντίστοιχες με τις ανάγκες  
τους πολιτικές παρατάξεις όπως π.χ. η από το 1909 Σοσιαλιστική  
Ομοσπονδία ή Fédération Socialiste, η μεγαλύτερη στην οθωμανική  
Αυτοκρατορία. 

 
                                                               Ρένα Μόλχο, Ιστορικός 

 
 
«Τα γαλλικά θρησκευτικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη»  
 
Η ίδρυση των θρησκευτικών γαλλικών σχολείων το 1888 έφερε νέα 
 δεδομένα και έντονο ανταγωνισμό στο εκπαιδευτικό πεδίο. Για τη 
 γαλλική παιδεία τα πράγματα ήταν σαφώς πιο θετικά αφού το έδαφος 
 είχε προετοιμάσει η ίδρυση των σχολείων της γαλλικής 
οργάνωσης Alliance Israélite Universelle στην εβραϊκή κοινότητα. 
Η έλευση των Αδελφών του Ελέους (τάγμα Αγίου Βικεντίου του Παύλου)  
το 1856 και των μοναχών Φρέρ (Αδελφοί) το 1888 έθεσαν την καθοριστική  
βάση για τη γαλλική εκπαιδευτική παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Οι Αδελφές  
του Ελέους είχαν προχωρήσει από τα χρόνια του Κριμαϊκού πολέμου στην 
 ίδρυση ενός στοιχειώδους νοσοκομείου. Το 1888 ίδρυσαν σχολείο για  
κορίτσια, ενώ οι Φρερ (Αδελφοί) εκτός από το ενοριακό σχολείο ίδρυσαν  
το Κολέγιο αρρένων (Frères des écoles chrétiennes), γνωστό και ως  
Δελασάλ. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των σχολείων είναι πως από την  
αρχή της λειτουργίας τους προσέλκυσαν μαθητές από όλα τα χριστιανικά  
δόγματα αλλά και από την εβραϊκή κοινότητα.   
 
                            
 
                                Ανδρέας Κ. Μπουρούτης, Πολιτικός Επιστήμονας – 
                             Οικονομολόγος / Διδάσκων τμήματος Πολιτικών  
                           Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης   
  



                 «Δημόσιος χώρος εν αναμονή…» 
 
                 Στον ανασχεδιασμό του Μνημειακού Άξονα της Αριστοτέλους που αρχικά  
                σχεδιάστηκε αό τον Ernest Hebrard και είχαμε την τύχη να κερδίσουμε το Α’       
                Βραβείο με την Παρασκευή Ταράνη ανάμεσα σε 100 ομάδες αρχιτεκτόνων από όλο  
                τον κόσμο, είχαμε την ευκαιρία για πρώτη φορά να έρθουμε σε επαφή το θέμα των   
                επάλληλων πόλεων. Ιστορικές πόλεις που θέτουν εμπόδια η μία στην άλλη, που    
                συγκρούονται ή και αλληλοαγνοούνται καθώς διεκδικούν τον παρόντα φυσικό    
                χώρο. Με αυτή την πρόταση προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία   
                ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν. Αναζητήσαμε την ενιαία πόλη, μία πόλη που                  
                 συντίθεται από τα ξεχωριστά και ανολοκλήρωτα κομμάτια της. 
 
 
                                                            Πρόδρομος Νικηφορίδης - Bernard Cuomo, Αρχιτέκτονες 
 
 

     
                «Όψεις της γαλλικής παρουσίας στην Θεσσαλονίκης τους   
                   τελευταίους τέσσερις αιώνες» 
                     
                  Σήμερα το πολεοδομικό σύστημα με τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης   
                 απαριθμεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Περήφανη για την  
                 ιστορία της που ανάγεται στην Αρχαιότητα και το Βυζάντιο, ανοίχτηκε κατά τις  
                 τελευταίες δεκαετίες σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, φορείς, πλούσιας κα  
                 ποικίλης  πολιτισμικής κληρονομιάς. Ωστόσο πέρα από την θεαματική αύξηση   
                πληθυσμού και όλα όσα άλλαξαν υπό την επίδραση του εκσυγχρονισμού και των   
                νέων ευρωπαϊκών δυναμικών, εξακολουθούμε να συναντούμε στην σύγχρονη  
                Θεσσαλονίκη ίχνη του παρελθόντος. Πρώτο από όλα την ικανότητα της να   
                εμπορεύεται, να παράγει, να επενδύει, να οικοδομεί αποδοτικές σχέσεις με  
                οικονομικούς εταίρους από όλο τον κόσμο 
 
                                                        Paul Dumont, Ομότιμος καθηγητής, παν. Στρασβούργου 
 
 
                   
 

                  «Ιστορία Εβραϊκών οικογενειών της Θεσσαλονίκης. Μετανάστευση     
                    προς την Γαλλία και Γενεαλογία» 
 
                 Η  ιστορία του Εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης έχει αποτελέσει   
                 αντικείμενο πολλών ερευνών. Εδώ θα περιοριστούμε σε μία σύντομη αναφορά,  
                προκειμένου να εντάξουμε την εβραϊκή κοινότητα στο ιστορικό της πλαίσιο. Θα  
                προσεγγίσουμε τη ζωή στη Θεσσαλονίκη, τα γεγονότα που συνέβαλαν στην  
                μετανάστευση προς τη Γαλλία, τους εκτοπισμούς του 1943 και τις πηγές της           
               γενεαλογίας των  απόγονων γαλλικών οικογενειών. 
  
                                                                                Anne-Marie Faraggi-Rychner, Αρχαιολόγος  


