




Σύμφωνα με τους ιστορικούς η 
παλαιότερη πόλη της σύγχρονης 

Γαλλίας, η Μασσαλία, ιδρύθηκε  το 600 
π.Χ. από Έλληνες από την

πόλη Φώκαια της Μικράς Ασίας ως 
εμπορικός σταθμός με το όνομα 

Μασσαλία. 

Οι Έλληνες Φωκαείς εισήγαγαν τη 
λατρεία της θεάς Αρτέμιδος, όπως και 
στις άλλες αποικίες τους. Η Mασσαλία 

είχε αναπτύξει τη δική της 
«αυτοκρατορία» στις ακτές της νότιας 
Γαλατίας μέχρι τον 4ο αιώνα με  πάνω 

από δώδεκα πόλεις 
όπως: Αγκντ, Νίκαια, Αντίμπ, Μονακό,

Εμπόριο, Ρόδη και στο νησί 
της Κορσικής την Αλαλία.

Έτσι οι Έλληνες κυριάρχησαν στο 
εμπόριο που μέχρι τότε ασκούσαν 

κυρίως οι Ετρούσκοι και 
οι Καρχηδόνιοι.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Ασημένια δραχμή 
της Μασσαλίας, 

375–200 π.Χ. στην 
μία όψη παρουσιάζει 

τη θεά Άρτεμι και 
στην άλλη λιοντάρι 

με την ελληνική 
επιγραφή 

ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Η Νίκαια , σημαντικό εμπορικό 
λιμάνι, ιδρύθηκε γύρω στο 350 

π.Χ. από Έλληνες της Μασσαλίας 
και δόθηκε το όνομά της προς 

τιμήν της Νίκης, θεάς που 
προσωποποιούσε τη νίκη. 

Η παλιά πανέμορφη πόλη 
της Νίκαιας βρίσκεται ακριβώς 
στο χώρο της αρχαίας ελληνικής 
αποικίας, κάτω από την αρχαία 

ελληνική της ακρόπολη. Μάλιστα 
«Ακρόπολις» ονομάζεται ως 
σήμερα η συνοικία αυτή, που 

αποτελεί το Κέντρο (την παλιά 
πόλη) της σύγχρονης Νίκαιας. 

«Ακρόπολη» επίσης ονομάζεται 
και το υπερσύγχρονο μέγαρο 

Συνεδρίων της Νίκαιας. Αρκετά 
κτήριά της έχουν  διακόσμηση με 

Καρυάτιδες και  αρχαίες ελληνικές 
στοές. 



Στο Μονακό οι Έλληνες ίδρυσαν αποικία, εκεί ακριβώς που 

βρίσκεται σήμερα η παλιά πόλη και το Ανάκτορο του Πρίγκιπα 

Ραινιέ. Η πόλη (και η ηγεμονία) ονομάστηκε έτσι από ναό του  

Μονοοίκου Ηρακλέους, του μόνου δηλαδή λατρευομένου στο ναό, 

σε αντίθεση προς άλλους ναούς, αφιερωμένους σε 2 ημίθεους ή 

θεότητες. Ο Διόδωρος Σικελιώτης λέει πως εδώ στάθμευσε ο 

Ηρακλής, όταν πήγαινε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τον 

Γηρυόνη.

Οι σχέσεις Ελλήνων – Γαλατών επομένως προέρχονται από 

την Κλασική Αρχαιότητα.

Χάρη στις ελληνικές αποικίες στην  νοτιοανατολική Γαλλία,  τα   

στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, όπως κέρματα και γραφή 

εξαπλώθηκαν στην ενδοχώρα της Γαλατίας.



ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Γάλλοι σταυροφόροι στην Τέταρτη 

Σταυροφορία δημιούργησαν αρκετές 

πολιτείες στην περιοχή της Ελλάδας, 

μετά τη διάλυση της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας το 1204. Έτσι άρχισε η 

Φραγκοκρατία στην Ελλάδα. Τα κύρια 

γαλλικά σταυροφορικά κράτη ήταν 

το Πριγκιπάτο της Αχαΐας και 

το Δουκάτο της Αθήνας.





O γαλλικός Διαφωτισμός και οι ιδέες 

της γαλλικής Επανάστασης αποτέλεσαν το 

ιδεολογικό υπόβαθρο για τον Ελληνικό Πόλεμο 

της Ανεξαρτησίας. Επηρέασαν τους κύριους 

στοχαστές του νεοελληνικού Διαφωτισμού, 

όπως ήταν  ο Αδαμάντιος Κοραής, που έζησε 

στη Γαλλία, και ο Ρήγας Φεραίος



Ο κατάλογος των Φιλελλήνων στον χώρο των 

γραμμάτων και των τεχνών αφθονεί με 

συμμετέχουσες τις ηγετικές φυσιογνωμίες του 

φιλελληνικού κινήματος, όπως ο Πρόεδρος της 

Φιλελληνικής Επιτροπής του Παρισιού, François-

René de Chateaubriand, ο Βίκτορας Ουγκό κ.α.

Στον χώρο  της ζωγραφικής κορυφαία μορφή, ο Eugène

Delacroix, παρουσίασε το 1824 στο Παρίσι την «Σφαγή 

της Χίου»,  και το 1826 το περίφημο έργο του «Η 

Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου.» Έτσι 

συγκινήθηκε η κοινή γνώμη , η οποία άσκησε πίεση στον 

Γάλλο βασιλιά , Κάρολο Ι, ώστε να ευνοήσει το ελληνικό 

ζήτημα. Παράλληλα με τη έκθεση των έργων του στα 

περίφημα salon, συγκεντρώθηκαν χρήματα για τον 

ελληνικό αγώνα.

Ο Βίκτορας
Ουγκώ έμεινε 

φιλέλληνας 
μέχρι το τέλος 
της ζωής του 

και υποστήριξε 
και την ένωση 
της Κρήτης με 

την Ελλάδα.



• Οι τίτλοι των περισσότερων από 300 Φιλελληνικών τραγουδιών, τα 

οποία εκδίδονταν με εξώφυλλα διάσημων χαρακτών της εποχής, 

αποκαλύπτουν τη συγκίνηση και τη δημιουργική έμπνευση των 

συνθετών: «Η Γαλλία προς τους Έλληνες» (La France au Grecs), 

«Le nouveau serment de Grecs à Thermopyles», «Le réveil de 

Grecs», «Le Giaour»  και άλλα παρόμοια.

• Οι Φιλέλληνες οργανώνονταν σε διάφορες ομάδες, με μορφή 

εταιρίας (société) ή κομιτάτου (comité) και οργάνωναν εράνους, 

δημοπρασίες ή απλές συνδρομές. Μια μορφή συγκέντρωσης πόρων 

ήταν οι περίφημες μουσικές βραδιές, όπου εκτελούνταν τα 

φιλελληνικά τραγούδια και ακολουθούσε έρανος υπέρ του αγώνα 

των Ελλήνων. Σε αυτά πρωτοστατούσαν οι γυναίκες, οικοδέσποινες, 

οι οποίες -κάτι που αγνοείται ευρέως- είναι και αυτές που έραψαν 

την πλειοψηφία των μεταξωτών ελληνικών σημαιών του αγώνα. 



Κατά τη διάρκεια του Ελληνικής Επανάστασης της 
Ανεξαρτησίας του 1821, Γάλλοι Φιλέλληνες πολέμησαν 
στο πλευρό των Ελλήνων , παρέχοντας την απαραίτητη 

στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη. Ανάμεσα στους πιο 
σημαντικούς, ήταν ο Κάρολος Φαβιέρος, Γάλλος 

φιλέλληνας στρατηγός και διοικητής του τακτικού  της 
Ελλάδας ,  ο πατέρας του σύγχρονου ελληνικού τακτικού 
στρατού. Θεωρείται ο ικανότερος και ο πλέον αγαπητός 

από όλους τους φιλέλληνες αξιωματικούς που 
αγωνίσθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων επαναστατών, 

στο διάστημα από το 1823 έως το 1828. Φορούσε 
φουστανέλα και στο κεφάλι έφερε σαρίκι, παρόμοιο 
εκείνων που φορούσαν οι στρατηγοί Νικηταράς και 

Μακρυγιάννης και γενικά είχε προσαρμοσθεί στη ζωή 
των αγωνιστών τόσο πολύ, ώστε κανείς, όταν τον έβλεπε, 
δεν ήταν δυνατό να αντιληφθεί πως δεν ήταν Έλληνας!!



Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας 
και Γαλλίας είναι ιστορικά 

και παραδοσιακά πολύ 
στενές. Η ισχυρή αυτή φιλία 

εγγράφεται στις 
παρακαταθήκες του 

παρελθόντος, από την εποχή 
της Ελληνικής Επανάστασης.



• Το φιλελληνικό ρεύμα εντάθηκε  ακόμα περισσότερα μετά την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου . Γάλλοι πολίτες

περικύκλωσαν το παλάτι  του Κεραμεικού φωνάζοντας «Το Μεσολόγγι δεν υπάρχει πια!» Υπό την πίεση της κοινής 

γνώμης οι ευρωπαϊκές δυνάμεις τότε αποφάσισαν να παρέμβουν υπέρ της Ελλάδας. Με τη Συνθήκη του Λονδίνου της

6ης Ιουλίου 1827, η Γαλλία, η Ρωσία και  η Αγγλία αναγνώρισαν την αυτονομία της Ελλάδας. Οι τρεις δυνάμεις

συμφώνησαν σε μια περιορισμένη παρέμβαση για να πείσουν την Πύλη να αποδεχθεί τους όρους της Συνθήκης. Ένας 

συμμαχικός στόλος (ρωσικός, γαλλικός και βρετανικός) στάλθηκε για να ασκήσει διπλωματική πίεση στην 

Κωνσταντινούπολη. Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου στις 20 Οκτωβρίου 1827 οδήγησε όμως στην ολοκληρωτική 

καταστροφή του συνδυασμένου τουρκικό-αιγυπτιακού στόλου.

• Η εκκαθάριση της Πελοποννήσου από τον στρατό του Ιμπραήμ έγινε από τους Γάλλους με την αποστολή στρατού. 

Είναι η πρώτη φορά που ο γαλλικός στρατός βγαίνει εκτός συνόρων μετά από την ήττα του Ναπολέοντα στο 

ΒατερλώΈνα γαλλικό εκστρατευτικό σώμα 15.000 ανδρών υπό την αρχηγία του Στρατηγού Νικολάου-Ιωσήφ 

Μαιζώνος (Nicolas-Joseph Maison) αποβιβάστηκε στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου το 1828 για να βοηθήσει να 

απομακρύνει από τη χώρα τον τουρκοαιγυπτιακό στρατό του Ιμπραήμ.

• Επίσης  μια επιτροπή Επιστημών και Τεχνών συνόδευε τη στρατιωτική εκστρατεία, στην Πελοπόννησο μια 

επιστημονική επιροπή, η «Επιστημονική Αποστολή του Μοριά» (Mission Scientifique de Morée). Μέρος της 

αποστολής ήταν 19 επιστήμονες, οι οποίοι εκπροσώπησαν διάφορες ειδικότητες, φυσική ιστορία, αρχαιολογία και 

αρχιτεκτονική-γλυπτική, με επικεφαλής τον φυσιοδίφη και γεωγράφο Ζαν-Μπατίστ Μπορύ ντε Σεν-Βενσάν (Jean-

Baptiste Bory de Saint-Vincent). Αποβιβάστηκαν στην Πελοπόννησο τον Μάρτιο του 1829 και παρέμειναν εκεί για 9 

μήνες για τους περισσότερους. Το έργο τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιμο για την τρέχουσα ανάπτυξη του νέου 

Ελληνικού Κράτους και, γενικότερα, σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της σύγχρονης 

αρχαιολογίας, της χαρτογραφίας και των φυσικών επιστημών, καθώς και στη μελέτη της Ελλάδας. 





Ελληνικές στρατιωτικές μονάδες στην 
παρέλαση νίκης του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου, στην Αψίδα του Θριάμβου 

στο Παρίσι, τον Ιούλιο του 1919



Βεβαίως, οι ελληνογαλλικές σχέσεις 
δεν υπήρξαν πάντα ρόδινες. Στο 
πλαίσιο του ανταγωνισμού των 

Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής για 
τον έλεγχο του ελληνικού κράτους 

και την άσκηση επιρροής στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 

υπήρξαν κατά καιρούς και εντάσεις 
ανάμεσα στις δύο χώρες. Ακόμη και 
στα νεότερα χρόνια η Γαλλία ήταν 

εχθρική στην ελληνική παρουσία στη 
Μικρά Ασία και ήταν από τις χώρες 

που στήριξαν τον Κεμάλ. 



Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι ελληνογαλλικές σχέσεις 
γνώρισαν μια σημαντική ανάπτυξη, μολονότι η γαλλική αποικιακή 

πολιτική έφερνε τη Γαλλία αντιμέτωπη με την Ελλάδα στο 
Κυπριακό. Μεγάλη ανάπτυξη είχαν οι πολιτιστικές τους σχέσεις με 
την παρουσία στη Γαλλία σημαντικών Ελλήνων διανοουμένων. Τον 

Δεκέμβριο του 1945 φυγαδεύτηκαν από την Ελλάδα στη Γαλλία, 
όπου αναδείχτηκαν σε ηγετικές μορφές της νεοελληνικής και της 

γαλλικής  διανόησης, ένας αριθμός νέων Ελλήνων διανοουμένων με 
το θρυλικό πλοίο «Ματαρόα». Επρόκειτο για νέους που επιλέγηκαν 
από τον διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας Οκτάβιο 
Μερλιέ, έναν ακούραστο πνευματικό άνθρωπο, και στάλθηκαν στη 

Γαλλία για ανώτερες σπουδές προκειμένου να αποφύγουν τον 
Εμφύλιο Πόλεμο, ενώ κάποιοι κατεδιώκοντο και για τις πολιτικές 
τους ιδέες. Ανάμεσα σε αυτούς που μετέφερε το «Ματαρόα» και 

έγραψαν αργότερα ιστορία, ήταν οι φιλόσοφοι Κορνήλιος
Καστοριάδης, Κώστας Παπαϊωάννου, Κώστας Αξελός, Μιμίκα

Κρανάκη (ήταν επίσης και αξιόλογη λογοτέχνιδα), ο ιστορικός Νίκος 
Σβορώνος, ο αρχιτέκτονας Αριστομένης Προβελέγγιος, και πολλοί 

άλλοι.



Η Γαλλία παρέσχε ζωτική 
στήριξη στην Ελλάδα για την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας 
το 1974



Η Γαλλία διαδραμάτισε επίσης 
σημαντικό ρόλο στις 

διαπραγματεύσεις που οδήγησαν 
στην ένταξη της Ελλάδας στην 

ΕΟΚ το 1981.



Οι δύο κυβερνήσεις κατάρτισαν την Κοινή 
Διακήρυξη , ώστε να αναβαθμιστεί η σχέση 
Ελλάδας και Γαλλίας με συνεργασία στους 
ακόλουθους τομείς: οικονομία,  επενδύσεις, 
διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών, εμπόριο, 

ενέργεια, αειφόρο ανάπτυξη, ψηφιακή 
οικονομία, τουρισμό (π.χ . Αγροτικός, 

θρησκευτικός, ιαματικός, τουρισμός τρίτης 
ηλικίας, γαστριμαργικός, οικολογικός), 

αγροτική οικονομία, πολιτισμό, εκπαίδευση 
(π.χ. προώθηση της γαλλικής γλώσσας στο 

Λύκειο και της ελληνικής στα γαλλικά 
σχολεία), επιστήμη και έρευνα, άμυνα, 

αστυνομία και δικαιοσύνη.



Το Γαλλικό Ινστιτούτο κάνει αφιέρωμα στα  200 
χρόνια ελληνογαλλικής φιλίας και συνεργασίας

Τέλος,  στα πλαίσια εορτασμού των 200 χρόνων από 
την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, οι 

αντιπρόσωποι των τότε τριών προστατιδών
δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) ήρθαν στη χώρα 

μας. Εκτός από τον βασιλιά της Αγγλίας και τον 
πρωθυπουργό της Ρωσίας παρευρέθηκε και ο Γάλλος 

πρόεδρος Emmanouel Macron



Υπογράφεται η αμυντική στρατηγική συμφωνία 

Ελλάδας-Γαλλίας και η αγορά τριών φρεγατών τύπου 

Belharra

Η υπογραφή της συμφωνίας για την συνεργασία στην 

άμυνα και στην ασφάλεια  αποτυπώνει  πως οι δύο 

χώρες  Ελλάδα και Γαλλία έχουν ήδη αναπτύξει μια 

πολύ ισχυρή συμμαχική σχέση που ουσιαστικά 

υπερβαίνει τις υποχρεώσεις της μίας έναντι της άλλης 

στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ







Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν  
ιστορικούς, πολιτιστικούς και 
καλλιτεχνικούς δεσμούς, ενώ 

η Γαλλία αναγνωρίζει τη χώρα 
μας ως μητέρα  του 

πολιτισμού της και του 
πολιτισμού της Ευρώπης. 



Αν αρχίσουμε από το αλφάβητο, το γαλλικό αλφάβητο βασίζεται στο λατινικό και κατ΄ 
επέκταση στο ελληνικό και αποτελείται από 26 γράμματα. Έχει πέντε διακριτικά σημεία 

και συμπλέγματα που παραπέμπουν στην ελληνική γλώσσα. Η γαλλική γλώσσα έχει  
οξεία ( ´ ),  βαρεία  ( ` ),  περισπωμένη  ( ˆ ),  διαλυτικά (tréma στα γαλλικά)  ( ¨ )  και  
υπογεγραμμένη  ( ¸ ) , η λεγόμενη cedilla, στο γράμμα ç (σ) για να ξεχωρίζει από το c 
που προφέρεται ως κ. Μπορεί οι Γάλλοι να επηρεάστηκαν από την ελληνική γλώσσα, 

αλλά και εμείς έχουμε δεχτεί αρκετές επιρροές. Για παράδειγμα στη γλώσσα μας έχουμε 
πολλά μεταφραστικά δάνεια από τη γαλλική γλώσσα. Πρόκειται για λέξεις που 

δημιουργήθηκαν στη Γαλλία λόγω πολιτικών, κοινωνικών καταστάσεων ή λόγω της 
επιστημονικής προόδου.   Μεταφραστικά δάνεια από τη γαλλική γλώσσα για παράδειγμα 

είναι οι λέξεις : αεροσκάφος aéroplane = ,  γεώμηλο = pomme de terre,    Ακαδημία,   
αντιναύαρχος , αντιπρόεδρος,   απογοήτευση,  ατμάκατος,  ατμόιππος,   ατμόμυλος,   

ατομικό βάρος,    αυταρχικός,  αυτοκινητόδρομος,   αφαλατώνω, βιοπάλη,   γαιάνθρακας,    
γλωσσολογία, δημοσίευση,  δημοψήφισμα,  διαδήλωση,  διακήρυξη, διαφήμιση , 

διευθυντήριο,   διθέσιος, διόπτρα,   δισδιάστατος,  δισεκατομμύριο κ.α. Τα μεταφραστικά 
δάνεια απλοποιούνται στην ορθογραφία των καταλήξεων (έχουμε μόνο από τα φωνήεντα 

τα α, ε, ι, ο) . Έτσι το μεταφραστικό δάνειο από την γαλλική  «ανεξιθρησκία» (=η 
ελευθερία κάθε πολίτη να πιστεύει σε όποια θρησκεία επιθυµεί και να µη διώκεται για 

τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις) δεν γράφεται με «ει». Σύμφωνα με τον Γιώργο 
Μπαμπινιώτη προέρχεται από τις λέξεις: ανέχοµαι + θρήσκος) ως απόδ. τού γαλλ. 

tolérance (religieuse) «θρησκευτική ανοχή». Τον όρο εισήγαγε ο  νεοέλληνας Ευγένιος 
Βούλγαρις. Το ίδιο συμβαίνει και με το μεταφραστικό αντιδάνειο «αεροπορία» που 

προέρχεται από τις λέξεις αέρας + πορεία,  ανανδρία (αλλά απλό ανδρεία),  πρωτοπορία 
(αλλά πορεία) κ.ο.κ.



Μεγάλος, επίσης, υπήρξε ο ρόλος της Γαλλίας στην πνευματική 
εξέλιξη της Ευρώπης,  μια και γέννησε ανθρώπους όπως ο Μοντεσκιέ, 

ο Βολταίρος, ο Ρουσσώ. 

Είναι γεγονός ότι ο Γαλλικός Διαφωτισμός και η Γαλλική επανάσταση 
(1789) είχαν άμεση επίδραση στα δρώμενα του ελλαδικού χώρου, που 

στέναζε κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Οι ιδέες των Γάλλων 
διαφωτιστών  προετοίμασαν την μεγάλη επανάσταση των Ελλήνων. Ο 

Luce Rudent, στο άρθρο του "Γαλλική επανάσταση ή Ελληνική 
επανάσταση", γράφει: ".. η αγάπη για το ανθρώπινο πνεύμα, τις 

όπλισαν και τις δύο, τη Γαλλίδα και την Ελληνίδα, την Ελληνίδα και 
τη Γαλλίδα να κατακτήσουν την Ελευθερία και να την κληροδοτήσουν 

σ' όλη την ανθρωπότητα.." 

Επίσης ο  Νεοελληνικός Διαφωτισμός είναι "πνευματικό παιδί" της 
Γαλλικής Επανάστασης και του Γαλλικού διαφωτισμού που  

μεταδόθηκαν στον  υπόδουλο Ελληνισμό , διαμέσου των Ελλήνων του 
εξωτερικού (παροικιών) με κύριο  όπλο  την ελληνική τυπογραφία.   

Έτσι οι θεμελιώδεις ιδέες όπως ελευθερία, δικαιοσύνη, ανεξιθρησκία, 
αρετή, επιστήμη, παρακίνησαν τους υπόδουλους Έλληνες 

διεκδικώντας   την ελευθερία τους να  αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. 
Κορυφαίοι εκπρόσωποι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού  

αναδείχθηκαν ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής. Ειδικά  
ο Ρήγας  εμπνευσμένος από τον άνεμο της ελευθερίας που πνέει στη 

Γαλλία, τυπώνει μια σειρά από χάρτες, μεταξύ των οποίων και τη 
Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος και οραματίζεται  κοινή εξέγερση όλων 

των βαλκανικών λαών εναντίον του δυνάστη και την ίδρυση μιας 
παμβαλκανικής Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Κοραής πάλι ζούσε στη 

Γαλλία και παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη της Γαλλικής 
Επανάστασης.



Η Δημοκρατία δεν είναι απλά ένα πολίτευμα , 
αλλά αναβαθμός πολιτισμού. Η Δημοκρατία 

γεννήθηκε στην Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις 
του Κλεισθένη στην αρχαία Αθήνα. Στη συνέχεια 

το πολίτευμα εξελίχτηκε με τον Περικλή τον 
χρυσό αιώνα. Η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που 

εγκαθίδρυσε το πολίτευμα της δημοκρατίας είναι 
η Γαλλία το 1793 που κατήργησε την μοναρχία 
και εφάρμοσε την αρχαιοελληνική ιδέα ότι όλοι 

οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ίσοι και 
ελεύθεροι  και έχουν δικαίωμα να εκφέρουν τη 
γνώμη τους χωρίς να διώκονται. Η ελευθερία 
σκέψης και στοχασμού υπήρξε στην ελληνική 

αρχαιότητα και γι΄ αυτό αναπτύχθηκε η ρητορική 
τέχνη και  η επιστήμη. Αντίστοιχα και τον Αιώνα 
των Φώτων και με τη Γαλλική Επανάσταση οι 

άνθρωποι αγωνίστηκαν για την αξία της 
ελευθεροστομίας.

Πρώτη Γαλλική 
Δημοκρατία

Premième République
Française

← 1792 – 1804 →

Εθνικό σύνθημα: Liberté, Égalité, 

Fraternité
Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France_(1790%E2%80%931794).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France_(1790%E2%80%931794).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France_(1794%E2%80%931815,_1830%E2%80%931958).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_First_French_Republic.svg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82


Η Γαλλία είναι μια χώρα με ανέκαθεν ηγετική 

θέση στην τέχνη και τα γράμματα και μεγάλους 

συγγραφείς όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Φλομπέρ, 

ο Ζαν Πωλ Σαρτρ, η Σιμόν ντε Μποβουάρ, ο 

Αλέξανδρος Δουμάς (πατέρας) , ο  Εμίλ Ζολά ,ο 

Ευγένιος Ιονέσκο,  ο Μολιέρος,   ο Ονορέ ντε 

Μπαλζάκ,  ο Σάμιουελ Μπέκετ και ο Αλμπέρ 

Καμύ. Όλοι έχουν μεταφραστεί στην ελληνική 

γλώσσα. Για παράδειγμα από τον 19ο αι. ο 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μεταφράζει έργα 

του Guy de Maupassant. Αντίστοιχα και 

Έλληνες ποιητές και συγγραφείς μεταφράζονται 

στην γαλλική,  όπως ο Διονύσιος Σολωμός, ο 

Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Νίκος Καζαντζάκης.



Κατά τον 17 ο και 18 ο αιώνα, Γάλλοι διπλωμάτες καθ’ οδόν προς 
την Υψηλή Πύλη, ανακαλύπτουν την Ελλάδα, επαρχία τότε της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: η Ελλάδα κινεί το ενδιαφέρον 
καλλιτεχνών και λογίων. Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους 
ο γαλλικός νεοκλασικισμός επιδρά στη φυσιογνωμία της νεότερης 
Ελλάδας. Η βούληση για την προστασία της εθνικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς οδηγεί στη συνεργασία με δυτικές χώρες και τη 
συνακόλουθη ίδρυση ξένων αρχαιολογικών ινστιτούτων, μεταξύ 
των οποίων της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής που ιδρύθηκε 

πρώτη, το 1846. Η Γαλλική Σχολή Αθηνών αποτελεί ένα 
ερευνητικό κέντρο  με βασική αποστολή την μελέτη της Ελλάδας 

στο βαλκανικό και μεσογειακό της περιβάλλον, από την προϊστορία 
μέχρι σήμερα. Διαθέτει εργαστήριο έρευνας και μια πολύ πλούσια  

βιβλιοθήκη με περισσότερα από 92 000 βιβλία,  ανοικτή στους 
ερευνητές και με πρόσβαση στις πλέον βέλτιστες ηλεκτρονικές 
πηγές. Οι ανασκαφές της Δήλου, των Δελφών, της Ακρόπολης 

έφεραν στο φως  αρχαίους ελληνικούς θησαυρούς από Γάλλους 
αρχαιολόγους. 



Το Μουσείο του Λούβρου δανείζεται 
έργα  Ελλήνων καλλιτεχνών  ήδη από 

το 1919 (με πρωτοβουλία του 
Ελευθέριου Βενιζέλου),  με στόχο να 

προβληθεί η σύγχρονη ελληνική τέχνη 
στο Παρίσι. Αντίστοιχα και η  Εθνική 
Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτσου, δανείζεται έργα Γάλλων 
ζωγράφων και διοργανώνει πολλές 

εκθέσεις. 



Η Γαλλία είναι γενέτειρα των 

κινηματογραφιστών αδελφών 

Λυμιέρ, του ετήσιου Φεστιβάλ 

των Καννών και των απονομών 

του Χρυσού Φοίνικα! Σήμερα 

διαθέτει πάνω από 2000 

κινηματογραφικές αίθουσες.  Η 

Ελλάδα γνώρισε την έβδομη 

τέχνη από τη Γαλλία.



Το θέατρο μπορεί να γεννήθηκε 

στην Ελλάδα από τον διθύραμβο με 

τη συμβολή του Αρίονα, αλλά 

σήμερα στη Γαλλία ανεβαίνουν 

33.300 θεατρικές παραστάσεις το 

χρόνο (εθνικά θέατρα, εθνικά 

κέντρα δραματικής τέχνης, εθνικές 

σκηνές και ιδιωτικά θέατρα).



Ο Γαλλικός Φιλελληνισμός  επέδρασε στην Μουσική και στις Τέχνες 
γενικότερα.Για παράδειγμα στο φιλολογικό σαλόνι της  

Ελληνοκύπριας Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη Chenier, συζύγου του 
εύπορου Γάλλου εμπόρου Chenier, συστήθηκε το 1809 η μυστική 
οργάνωση «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο». Στην οργάνωση αυτή 
συμμετείχε και ο Τσακάλωφ, ο οποίος μετακόμισε το 1814 στην 

Οδησσό, όπου το Ξενοδοχείο ουσιαστικά μετεξελίχθηκε στην Φιλική 
Εταιρεία.Διακαής πόθος των Γάλλων φιλελλήνων ήταν  η ελληνική 
ανεξαρτησία που αποτέλεσε πηγή καλλιτεχνικής δημιουργίας και 
λογοτεχνικής, ή ακόμη και πολιτικής, έμπνευσης. Σήμερα σχεδόν 

όλοι οι Γάλλοι μαθητές γνωρίζουν  «Το Ελληνόπουλο» του Βίκτωρος 
Ουγκώ, που γράφτηκε για να εκφράσει τη λύπη του για τις σφαγές 
στη Χίο. Το ίδιο γεγονός προβλήθηκε στον ομώνυμο πίνακα του 

Ευγένιου Ντελακρουά στο Παρίσι το 1824. Από την πλευρά τους, οι 
Έλληνες αγωνιστές γνώριζαν την ιστορία της Γαλλίας και 

αυτοχαρακτηρίζονταν συγκληρονόμοι των αρχών του Διαφωτισμού 
και του Ανθρωπισμού.



Τα «Γαλλικά κόμικς» έχουν μεταφραστεί 
και στην ελληνική κι εμείς οι Έλληνες τα 

διαβάζουμε ή τα απολαμβάνουμε στον 
κινηματογράφο. Το πιο γνωστό είναι ο 
Αστερίξ, ο Ιζνογκούντ  και ο  μικρός 

Νικόλας



Το 2021, χρονιά εορτασμού των 200 ετών 
από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821, συμπληρώνονται 
επίσης δύο αιώνες από την είσοδο της 

Αφροδίτης της Μήλου στο Μουσείο του 
Λούβρου. Στην πολυσήμαντη αυτή διπλή 

επέτειο, το Λούβρο, το μεγαλύτερο γαλλικό 
εθνικό μουσείο, υπενθυμίζει τη σημαντική 
θέση που έχει η αρχαία ελληνική τέχνη στις 

συλλογές του και τον μοναδικό ρόλο της 
Ελλάδας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής, 

και μάλιστα της γαλλικής πολιτιστικής 
ταυτότητας.



Η Γαλλία ήταν ανέκαθεν πρωτοποριακή στις ιδέες της 
αλλά και φημισμένη για την κομψότητά της και 

κυρίως για τη μόδα και τους παγκόσμια γνωστούς 
σχεδιαστές της. Άλλοι σχεδιαστές έχουν οίκους με 

ελληνικά ονόματα όπως ο οίκος   Hermès, άλλοι όπως 
ο Πιερ Καρντέν (1922 – 2020), ανέλαβε την σχεδίαση 

των στολών των αεροσυνοδών και όλων των 
πληρωμάτων της Ολυμπιακής Αεροπορίας από τον 

Αριστοτέλη Ωνάση. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s


Για τους λάτρεις του καλού φαγητού
και κρασιού η Γαλλία είναι η 
«Μέκκα». Η γαλλική κουζίνα 

αποτελεί σχολείο για κάθε σεφ και 
επηρεάζει καθοριστικά τις γευστικές 

επιλογές και τις γαστρονομικές 
εξελίξεις παγκοσμίως και φυσικά στη 

χώρα μας. Μόνο να σκεφτεί κανείς
ότι η Γαλλία παράγει μια ποικιλία από 
250 τυριά αλλά και ίσως τα καλύτερα 

κρασιά στον κόσμο.  Επίσης στις
γαλλικές σχολές μαγειρικής

σπουδάζουν αρκετοί ΄Ελληνες



H Γαλλία αφιέρωνε πάντα χώρο 
στην ανάπτυξη του πολιτισμού. 
Είναι πατρίδα των κοινωνικών 

επιστημών και θερμή υποστηρικτής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με

τη χώρα μας έχει κάνει μεγάλη 
ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων 
, γι΄ αυτό οι δύο λαοί έχουν πολλά 
κοινά και είναι φίλοι μεταξύ τους





• Οι Ελληνο-Γαλλικές σχέσεις είναι οι 
εξωτερικές σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και 
της Ελλάδας. Στη σύγχρονη εποχή, οι δύο

χώρες συνήψαν διπλωματικές σχέσεις το 1833, 
τρία χρόνια μετά την Ελληνική Ανεξαρτησία. Η 

Γαλλία και η Ελλάδα, λόγω των ισχυρών 
πολιτιστικών και ιστορικών δεσμών, έχουν μια 

ισχυρή σχέση και στρατηγική συμμαχία για 
δεκαετίες, και σήμερα απολαμβάνουν 

εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις.

• Οι δύο χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και 

του ΝΑΤΟ και συνεργάζονται σε πολλούς 
άλλους πολυμερείς οργανισμούς, όπως 

τη Γαλλοφωνία, τον Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

την Ένωση για τη Μεσόγειο.



• Η Γαλλία και η Ελλάδα ήταν σύμμαχοι κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων Πολέμων, 
του Πολέμου της Κορέας και του Ψυχρού Πολέμου, και δεν υπήρξε ποτέ αντιπαλότητα μεταξύ 

τους. Οι δύο χώρες είχαν μια φιλική και στρατηγική συμμαχία για δεκαετίες και είναι πλήρη 
μέλη πολλών διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Κ.Α. Η Ελλάδα 

είναι πλήρες μέλος της οργάνωσης της Γαλλοφωνίας από το 2004. Υπάρχουν τακτικές 
επισκέψεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών, και συχνές επαφές μεταξύ των δύο 

αρχηγών κρατών. Η Γαλλία και η Ελλάδα συνεργάζονται σε πολλούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών, επιστημονικών, δικαστικών και στρατιωτικών. Αρκετές 

ελληνικές πόλεις, και κυρίως το Άργος και η Αθήνα, είναι οι θέσεις για τα γαλλικά σχολεία 
αρχαιολογικών και ιστορικών σπουδών, όπου οι μαθητές και από τις δύο χώρες μελετούν και 

συνεργάζονται στους τομείς της αρχαιολογίας και της ιστορίας.

• Το γεγονός ότι 3 Γάλλοι Πρόεδροι (De Gaulle, Σαρκοζίκαι Ολάντ ) ήταν οι μοναδικοί ξένοι 
ηγέτες στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, που είχαν την τιμή να διευθύνουν το ελληνικό 

Κοινοβούλιο είναι σαφής πιστοποίηση του για τη σύνδεση μεταξύ των δύο εθνών



Ο γαλλικός Διαφωτισμός και οι ιδέες της γαλλικής Επανάστασης επηρέασαν τους κύριους στοχαστές 
του νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής, που έζησε στη Γαλλία, και ο Ρήγας Φεραίος, 

και αποτέλεσαν το ιδεολογικό υπόβαθρο για τον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Τα γαλλικά 
στρατεύματα επίσης κατέλαβαν τα Ιόνια Νησιά κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων Πολέμων, 

ανοίγοντας το δρόμο για το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος της σύγχρονης εποχής, την Επτάνησο 
πολιτεία. Κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας που άρχισε το 1821, 

γάλλοι Φιλέλληνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, παρέχοντας την απαραίτητη στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη 
και διάδοση της αιτίας της ελληνικής ανεξαρτησίας στο εξωτερικό. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά, ήταν 
ο Κάρολος Φαβιέρος, ο πατέρας του σύγχρονου ελληνικού τακτικού στρατού. Γαλλικά πλοία, επίσης, 

πήραν μέρος στην κρίσιμη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, η οποία εξασφάλισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας, 
και ένα γαλλικό εκστρατευτικό σώμα έφτασε στην Ελλάδα το 1828 για να βοηθήσει να απομακρύνει από 
τη χώρα τον Οθωμανικό , η Γαλλία έγινε μια από τις εγγυήτριες δυνάμεις του ανεξάρτητου Βασιλείου της 
Ελλάδος. Αυτό αποτυπώνεται και στην ελληνική εσωτερική πολιτική κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 

Βασιλιά Όθωνα, όταν ένα γαλλικό Κόμμα συναγωνίστηκε για την επιρροή με τα αντίπαλα αγγλικά 
και ρωσικά κόμματα. Η Βρετανία σταδιακά ανέλαβε τη δεσπόζουσα θέση της σε ελληνικές υποθέσεις μετά 
το 1860, αλλά η Γαλλία διατηρούσε ακόμη ένα μέτρο της επιρροής, ιδιαίτερα στις στρατιωτικές υποθέσεις, 

όπου γαλλικές στρατιωτικές αποστολές κλήθηκαν να εκσυγχρονίσουν το ελληνικό στρατιωτικό, κατά το 
1884-87 και το 1911-14. Η Γαλλία επίσης έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια να φέρει την 

Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, αφορώντας το ίδιο τον "Εθνικο Διχασμό" από την πλευρά του 
Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλουστρατό, στην λεγόμενη Εκστρατεία του Μοριά.





• Η Ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία υπογράφτηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2021 μεταξύ των δύο χωρών και ψηφίστηκε 

ως νόμος στην βουλή.] Είναι μέρος του εξοπλιστικού 
πακέτου για το Ελληνικό Ναυτικό αγοράς 

φρεγατών Belharra και μαχητικών αεροσκαφών 
RAFALE ύψους 7 δισ. ευρώ. Μαζί με την αντίστοιχη 

αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με τα Ηνωμένα αραβικά 
Εμιράτα εκτιμάται ως η σημαντικότερη διακρατική και 
στρατιωτική συμφωνία της Ελλάδας μετά από τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο.

• Το 2020 η Ελλάδα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
αγοράσει νέες φρεγάτες. Προσφορές κατατέθηκαν από 

εταιρείες που προέρχονταν από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία και την Ολλανδία. Η 

κυβέρνηση αποφάσισε τον Σεπτέμβριο του 2021 να 
προχωρήσει στην αγορά από τη Γαλλία. Παράλληλα, 
προετοιμάστηκε το κείμενο της συμφωνίας το οποίο 

υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι από τους 
υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών, 

παρουσία των δύο Ηγετών. Η έκβαση του διαγωνισμού 
συνέπεσε χρονικά με μια άλλη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, 

Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, και θεωρείται 
στρατηγικό γεωπολιτικό αντιστάθμισμα της τελευταίας. Την 

συμφωνία χαιρέτισαν οι ΗΠΑ, ενώ η ΕΕ αποφάνθηκε ότι 
είναι απολύτως συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ και του 

ΝΑΤΟ και δεν στρέφεται εχθρικά προς κανένα τρίτο 
κράτος. Η Τουρκία αντέδρασε οργισμένη.





Η Ελλάδα και η Γαλλία ως δύο 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 

μεταξύ τους έχουν πάρα πολύ 
καλές σχέσεις η μια με την  άλλη 

και για αυτό εξάγουν και εισάγουν 
διάφορα αντικείμενα. Για 

παράδειγμα προϊόντα και όπλα .



Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών 
σε 4ψήφια ανάλυση κωδικών συνδυασμένης 
ονοματολογίας , την πρώτη θέση μεταξύ των 
εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνουν τα 

συσκευασμένα  φάρμακα ΚΣΟ 3004, η αξία των 
εξαγωγών κόστiσε στα 321εκ. Ευρώ . Στη 2η θέση
βρίσκονται τα πετρελαιοειδή ΚΣΟ 2710 , η αξία 
των οποίων πενταπλασιάστηκε και ανήλθε στα 

80εκ. Ευρώ . Ακολουθούν οι πλάκες και ταινίες από 
αργίλιο ΚΣΟ 7606  με αξία 33,4 εκ . Ευρώ . Την
πρώτη πεντάδα συμπηληρώνουν τα νωπά ψάρια 

ΚΣΟ 0302 με αξία 21εκ.



Από την πλευρά των εισαγόμενων 
προϊόντων από την Γαλλία , την 1η θέση 
καταλαμβάνουν τα φάρμακα ΚΣΟ 3004  
με αξία 104εκ. Ευρώ . Ακολουθούν τα 
νωπά κρέατα βοοειδών ΚΣΟ 0201  με 

αξία 73εκ. Ευρώ , μετά έχουμε τα 
εντομοκτόνα ΚΣΟ 3808 , τα οποία 

κατέγραψαν μια εντυπωσιακή αύξηση 
45τοις εκατο και με αξία 44εκ. Ευρώ . 
Στη συνέχεια έχουμε τους θαλαμηγούς 

γιοτ και άλλα πλοία όπως για παράδειγμα 
φρεγάτες και άλλα πολεμικά πλοία τα 

οποία είχαν αξία 43εκ.ευρώ .





Amalia-Maria "Melina" Mercouri
(Athènes, 18 octobre 1920 - New York, 6 

mars 1994) était une actrice et 
politicienne grecque ayant des activités
anti-dictature. Il est issu d'une célèbre 

famille d'hommes politiques. Acteur, qui 
a remporté de nombreux prix 

internationaux et une personnalité de 
renommée mondiale, il a été ministre de 

la Culture - le plus ancien de Grèce -
dans les années 1981-89 et 1993-94, dans 

tous les gouvernements PASOK.



Έκανε καριέρα στο θέατρο από το 
1967 έως το 1974 στη Νέα Υόρκη, 
Ελλάδα και Γαλλία. Ταυτόχρονα 

άφησε το στίγμα της στον 
κινηματογράφο συμμετέχοντας σε 

σπουδαία έργα όπως, Celui qui doit
mourir, Στέλλα και στη Φαίδρα. 
Επιπλέον, πολέμησε σφοδρά την 
Χούντα το οποίο της κόστισε την 
ελληνική της υπηκοότητα. Με την 

πτώση της χούντας επιστρέφει στην 
Ελλάδα όπου και εγκαθίστανται 
μόνιμα πλέον. Αρχικά δέχεται 

πρόταση από το Κ.Κ.Ε. όμως τελικά 
συνεργαζόμενη με στελέχη της 

αντιστασιακής οργάνωσης Π.Α.Κ. 
και τον Ανδρέα Παπανδρέου ιδρύουν 

το Πανελλήνιον Σοσιαλιστικόν
Κίνημα, αργότερα ΠΑ.ΣΟ.Κ.



Eleni Glykatzi - Arveler (Athènes, 29 
août 1926) est une historienne grecque 
byzantine d'origine asiatique mineure. 

Elle a été la première femme présidente
du département d'histoire de l'Université

de la Sorbonne en 1967 et la première 
femme recteur de l'Université de la 
Sorbonne au cours de ses 700 ans

d'histoire en 1976. Elle est également
ambassadrice de bonne volonté à 

l'UNICEF.







• Το μουσείο του Λούβρου είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον 
κόσμο. Βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού, στις 

όχθες του Σηκουάνα και εκθέτει 35.000 έργα τέχνης 
- το 8% των αποκτημάτων του, που υπολογίζονται 
στα 445.000 κομμάτια. Οι μόνιμες συλλογές του 

μουσείου καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 60.600 
τετραγωνικών μέτρων και ανάμεσα σε αυτές είναι 

και οι ελληνικές, που καλύπτουν 25 αίθουσες ή 
χώρους.

• Οι Γάλλοι κοσμούν στο μουσείο του Λούβρου τα 
πιο σημαντικά ελληνικά γλυπτά παγκοσμίως. Αυτά 

είναι:



Η Νίκη είναι ένα από τα πέντε πιο δημοφιλή έργα 
στο Μουσείο του Λούβρου, το οποίο προσελκύει 

περίπου 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. 
Δεδομένης της σημασίας του και το βάρος του, ήταν 
η πρώτη φορά από το Β Παγκόσμιο Πόλεμο που το 

άγαλμα μεταφέρθηκε και η πρώτη φορά που 
αποκαταστάθηκε μετά την εγκατάστασή του στη 

σκάλα του Μουσείου. Όταν το άγαλμα μεταφέρθηκε 
στο Παρίσι από το νησί της Σαμοθράκης, το άγαλμα 

ήταν σπασμένο σε διάφορα κομμάτια. 
Εμπειρογνώμονες του Μουσείο στα τέλη του 19ου 

αιώνα κάλυψαν τις αρθρώσεις με γύψο και τις 
έβαψαν. Η ομάδα αποκατάστασης αντικατέστησε το 

γύψο με μια ουσία από μαρμαρόσκονη. Η Νίκη 
στεκόταν αρχικά στη Σαμοθράκη σε ένα βράχο που 

υψώνεται πάνω από το πλάτωμα του Ιερού των 
Μεγάλων Θεών, ένα συγκρότημα από δώδεκα 

ναούς αφιερωμένους σε διάφορες θεότητες 
δημοφιλείς στην αρχαιότητα. 



Η Αφροδίτη της Μήλου είναι ένα από τα 
διασημότερα πρωτότυπα αρχαία ελληνικά γλυπτά 

παγκοσμίως. Βρέθηκε την άνοιξη του 1820 σε 
αγροτική περιοχή της Μήλου. Το άγαλμα βρέθηκε 
σε πάνω από 6 χωριστά κομμάτια και κατέληξε ένα 
χρόνο αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου, όπου 

και εκτίθεται μέχρι σήμερα. Στο μουσείο της Μήλου 
υπάρχει ένα πιστό αντίγραφό του, το οποίο έστειλε 

αργότερα ως δωρεά το Λούβρο. Ο Δούκας Ντε 
Ριβριέρ παρουσίασε το άγαλμα στον Λουδοβίκο τον 

18ο, ο οποίος το δώρισε την επόμενη χρονιά στο 
Μουσείο .Το έργο έχει δουλευτεί σε χωριστά 

κομμάτια, τα δύο βασικά από τα οποία στη συνέχεια 
ο δημιουργός συνέδεσε στους γλουτούς, εκεί που 

πέφτουν και οι πτυχώσεις του ενδύματος. Χωριστά 
είχε δουλευτεί και το αριστερό χέρι αλλά και το 

αριστερό πόδι, όπως και το δεξί. Η θεά στα μαλλιά 
φέρει κεφαλόδεσμο (ταινία) από την οποία πίσω 

ξεφεύγουν βόστρυχοι. 



3.Κεφάλι γυναικείου ειδωλίου 
από τις Κυκλάδες

4. ανδρικός κορμός από τη 
Μίλητο: χρονολογη μένος στο 

475 π.Χ. ύψους 1,32μ. 



5. Ηρακλής και ο ταύρος της Κρήτης: 
Από τη δυτική μετόπη του ναού του Δία 
στην Ολυμπία (460 π.Χ.), μάρμαρο, 1,60 
Χ 1,50 μ. Προσφέρθηκε στο Λούβρο από 

την Ελληνική Γερουσία ως δώρο μετά 
την αρχαιολογική αποστολή των 

Ντιμπουά και Μπλουέ

6.Εργαστίνες: τμήμα της ζωοφόρου του 
Παρθενώνα, χρονολογείται στο 447-438 

π.Χ., μάρμαρο, ύψος 96 εκ. Χ 2,07 μ. 
μήκος, το οποίο κάποιοι θεωρούν έργο 

του Φειδία







Η Κρεμμυδόσουπα ως βασίλισσα των 
σουπών είναι ένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά πιάτα της Γαλλίας. 
Σερβίρεται σε πορσελάνινο φλιτζάνι ή 
κούπα και από πάνω τοποθετείται μια 
φέτα ψημένης μπαγκέτας καλυμένη 

με λιωμένο τυρί.



Tο συγκεκριμένο πιάτο είναι τόσο 
αγαπητό  στη Γαλλία που έγινε 
ταινία κινουμένων σχεδίων. Το 

Ρατατούι είναι το δικό μας 
αντίστοιχο μπριαμ και συνηθίζεται 

στα σπιτιά της Νότιας Γαλλίας.



Η Κις Λορέν μπορεί να φαγωθεί 
όλες τις ώρες της ημέρας σαν 
ορεκτικό, σαν σνακ ακόμα και 

σαν πρωινό. Περιέχει απλά υλικά 
όπως μπέικον, αυγά, τυρί, κρέμα 
γάλακτoς και το βασικό ζύμη για 

τάρτα.



Χριστουγεννιάτικος κορμός (Buche
de Noel)

Έμπνευση δημιουργίας αυτού του 
γλυκού αποτέλεσε ενα παλιό έθιμο 

κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα. 
Στολίζεται με μικρά 

χριστουγεννιάτικα στολίδια.







Le tzatziki est composé de yaourt grec, de 
concombres et d'ail.On le sert souvent comme

entrée, sur le pain ou la pita, accompagné
d'olives.

Το τζατζίκι αποτελείται απο ελληνικό 
γιαούρτι, αγγούρια και σκόρδο. Το 

σερβίρουμε συχνά σαν ορεκτικό πάνω σε 
ψωμί ή πίτα, μαζί με ελλιές.



Moussaka est commun en Egypte, dans les Balkans 
et au Moyen-Orient mais la variante grecque créée

dans les années 1920 par Nikolaos Tselementes.C'est
un plat à base d'aubergines ou de pommes de terre, 

souvent composé de viande hachée.
Ο Μουσακάς συνηθίζεται και στην Αίγυπτο, στα 

Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή αλλά η ελληνική 
παραλλαγή δημιοργήθηκε στις αρχές του 1920 από 

τον Νικόλαο Τσελεμεντέ. Είναι ένα πιάτο βασισμένο 
στις μελιτζάνες και στις πατάτες, που φτιάχνεται 

συχνά με κιμά.



Les Kourabiedes sont des biscuits aux amandes
que les femmes grecques préparent avant les fêtes 
de fin d'année.La recette provienne de la ville de 
Kavala, en Macédoine, qui est le biscuit préféré
des jeunes enfants qui annoncent la naissance de 

Jésus en chantant "carol" avant Noël.
Οι Κουραμπιέδες είναι μπισκότα με αμύγδαλα 

που ετοιμάζουν οι Ελληνίδες πρι την γιορτή της 
Πρωτοχρονιάς. H συνταγή προέρχεται από την 

Καβάλα, στη Μακεδονία, που είναι και το 
αγαπημένο μπισκότο τψν μικρών παιδιών τα 

οποία ανακοινώνουν την γέννηση του Ιησού με τα 
κάλαντα πριν τα Χριστούγεννα.



http://projetbabel.org/ellenika/lexique
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