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Τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο Λάρισας εἶναι 75 χρονῶν! Μέ τήν ἰδιότητα τῆς
Διευθύντριας ξεκινῶ μαζί μέ τούς Λαρισαίους αὐτό τό «ταξίδι» στό

παρελθόν, βάζοντας ἕνα λιθαράκι στό μέλλον! 
Ὅλα ξεκίνησαν ἀπό τόν Ὀκτάβιο Μερλιέ. Μιά μεγάλη μορφή φιλέλληνα

τοῦ 20οῦ αἰῶνα πού μετέτρεψε τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο σέ μιά ὄαση τέχνης,
πολιτισμοῦ ἀλλά καί ἐλεύθερης ἔκφρασης σέ ἐποχές πολύ ἄγριες καί πολύ
δύσκολες. To Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο ἐπί Ὀκτάβιου Μερλιέ προϋπῆρχε ὡς τμῆμα
ἐκμάθησης τῆς γαλλικῆς γλώσσας πού λειτουργοῦσε ὑπό τή σκέπη τῆς Ecole
Francaise d’ Athenes, ἑνός ἀπό τά ἀρχαιότερα ἐπιστημονικά ἱδρύματα τῆς
Γαλλίας στό ἐξωτερικό καί ἀπό τά πρῶτα ἐπιστημονικά ἱδρύματα τῆς μικρῆς
Ἀθήνας. Γιά τή λογοτεχνική, πολιτιστική καί ἐπιστημονική Ἱστορία τῆς Ἀθή-
νας, τό κεφάλαιο «Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο» εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικό. Καί μέσα
σ’ αὐτό, ἡ θέση τοῦ Ὀκτάβιου Μερλιέ εἶναι πρωταγωνιστική. Ὁ Μερλιέ ἦρθε
στήν Ἀθήνα στίς 5 Ἰανουαρίου 1925. Ἦταν τότε 27 ἐτῶν, εἶχε διδάξει δύο χρό-
νια στό Λύκειο τῆς Χάβρης καί ἦταν γεννημένος καθηγητής. Στή Σορβόννη
εἶχε παρακολουθήσει τά μαθήματα νέων ἑλληνικῶν του Ὑμπέρ Περνό κι εἶχε
προσανατολιστεῖ, ἀπό τόν καθηγητή του, πρός μιά διατριβή γλωσσολογικοῦ
χαρακτῆρα γιά τή γλώσσα στό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο. Στά μαθήματα τοῦ
Περνό γνώρισε καί τή γυναίκα του, τήν Ἑλληνίδα Μέλπω Λογοθέτη, γεννημένη
στήν Ξάνθη καί μεγαλωμένη στήν Κωνσταντινούπολη, πιανίστρια, πού ἑτοίμα-
ζε μιά μουσικολογική διατριβή γιά τό ἑλληνικό δημοτικό τραγούδι. Παντρεύτη-
καν στό Παρίσι στίς 17 Νοεμβρίου 1923.

Ἀπό τό 1925 ὥς τό 1961, ὁπότε παραιτήθηκε μετά τή σύγκρουσή του μέ
τήν κεντρική γαλλική διοίκηση, ὁ Ὀκτάβιος Μερλιέ δούλεψε γιά τό «Ἰνστι-
τοῦτο του», δίνοντάς του τίς διαστάσεις ἑνός μεγάλου ἱδρύματος.

Στίς παραμονές τοῦ B´ Παγκοσμίου Πολέμου τό Ἰνστιτοῦτο, πού εἶχε τό
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1933, 600 μαθητές, ἔφτασε νά ἔχει 2.000, μέ 34 καθηγητές καί πρόγραμμα 447
ὡρῶν διδασκαλίας τήν ἑβδομάδα σέ 37 παραρτήματα (28 στήν περιοχή τῶν
Ἀθηνῶν καί τά ὑπόλοιπα στή Χαλκίδα, στή Λιβαδειά, στήν Ἐλευσίνα, στά
Μέγαρα, στήν Τρίπολη, στή Σπάρτη, στή Θήβα, στή Λαμία καί στόν Βόλο).
Πέρα ἀπό τήν αὐτονόητη διδασκαλία τῆς γαλλικῆς γλώσσας (ἐπί Μερλιέ
κυκλοφόρησε ἡ πρώτη ἐπιστημονική μέθοδος προφορᾶς τῶν γαλλικῶν πρός
χρῆσιν τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν), τό Ἰνστιτοῦτο ἐξελίχθηκε σέ κέντρο ἀνταλ-
λαγῶν καί πνευματικοῦ κοσμοπολιτισμοῦ, ἰδιαίτερα στίς μαῦρες περιόδους
τῆς δικτατορίας τοῦ Μεταξᾶ καί τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου. Ὀπαδός τῆς Ἐλεύ-
θερης Γαλλίας, ὁ Μερλιέ στό διάστημα 1941-45 τιμωρήθηκε μέ κατ’ οἶκον
ἐγκλεισμό στό Ὀριγιάκ ἀπό τό καθεστώς τοῦ Βισύ. Ἀλλά στήν Ἀθήνα τό ἔργο
του συνεχίστηκε ἀπό τόν φίλο του καί ἔμπιστό του Ροζέ Μιλιέξ. Ὁ Μερλιέ
ἐπέστρεψε στήν Ἀθήνα στίς 6 Ἰουλίου τοῦ 1945 καί μερικές ἡμέρες ἀργότερα
γιορτάστηκε στό Πεδίον τοῦ Ἄρεως ἡ πρώτη ἐλεύθερη 14η Ἰουλίου μέ τή συμ-
μετοχή τῆς Ἑλληνογαλλικῆς Ἕνωσης Νέων, ἐκεῖ ὅπου ὁ Ρίτσος ἀπήγγειλε τό
περίφημο «ἀγαπημένη ἀδελφή μας Γαλλία».

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ἕνα ἀπό τά δημιουργήματα τοῦ Ὀκτάβιου Μερλιέ εἶναι καί τό Γαλλικό
Ἰνστιτοῦτο Λάρισας. Ἱδρύθηκε τό 1945, ἀμέσως μετά τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, καί σέ μερικά χρόνια κατάφερε νά συγκεντρώσει τήν ἐλίτ τῆς πόλης. Ἦταν
ἡ περίοδος πού τό κεντρικό σταμάτησε νά εἶναι παράρτημα τῆς Γαλλικῆς
Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς καί ἔγινε ἕνα αὐτόνομο ἵδρυμα μαζί μέ τά παραρτήματα
τῆς Ἀθήνας καί τῆς ἐπαρχίας.

Τό 1945, οἱ Μαρία καί Ἀγλαΐα Λήτου πῆραν τήν πρωτοβουλία νά μεταφέ-
ρουν τούς δικούς τους μαθητές στό νεοϊδρυθέν παράρτημα τῆς Λάρισας. Ἐκεί-
νη τήν περίοδο βέβαια, τό ἰνστιτοῦτο στεγαζόταν στήν ὁδό Παπακυριαζῆ. Ἀλλά
ἀπό τή στιγμή πού αὐξάνονταν οἱ μαθητές τό Γαλλικό Κράτος, διά τοῦ ἀντι-
προσώπου του Ὀκτάβιου Μερλιέ, ἀγόρασε ἀπό τόν ζωέμπορο Ἀνάργυρο Μ.
Κατσαρό το κτίριο τῆς ὁδοῦ Κούμα 28, τό παράρτημα μεταφέρθηκε καί ἐγκα-
ταστάθηκε ἐκεῖ. Τό 1952 ἄνοιξε τίς πόρτες του μέ αἴθουσες στό ἰσόγειο, τήν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων καί τά διαμερίσματα τῆς διευθύντριας στόν β´ ὄροφο.

Στή δεκαετία τοῦ ’80 ἡ πλειοψηφία τῶν μαθητῶν τῆς Λάρισας παρακο-
λουθοῦσε τά μαθήματα τῆς γαλλικῆς γλώσσας. Τό 1983, τό παράρτημα τῆς
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Λάρισας εἶχε περίπου 1.063 μαθητές. Κάτω ἀπό τή διεύθυνση τῆς Μαριάνθης
Κάρπου, τό παράρτημα γνώρισε μεγάλη ἄνοδο καί αὔξηση τοῦ δυναμικοῦ καί
οἱ ὑπηρεσίες μοιράστηκαν μέ ἀπόφαση τοῦ ‘Ο. Μερλιέ στήν κ. Κάρπου-Διοί-
κηση, καί στήν κ. Γεωργία Μπακράτση-Λογιστήριο. Ἡ κ. Μπακράτση ἔμεινε
στό πόστο αὐτό μέχρι τό 1977 καί μετά τοποθετήθηκε στή Διοίκηση τοῦ
παραρτήματος τῆς Ἀθήνας, στήν ὁδό Μασσαλίας. Ἡ διοίκηση μετά τή
Μαριάνθη Κάρπου πέρασε στήν Ἐριφύλη Γιαγλάρα καί μετά στόν Τζίνο Πολέ-
ζε, μέχρι τό 2006 ὁπότε το πόστο ἀνατέθηκε στή Χρύσα Βουλγαράκη.

Σήμερα τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο Ἑλλάδος καί τό παράρτημα τῆς Λάρισας
εἶναι ἡ Ὑπηρεσία Συνεργασίας καί Μορφωτικῆς Δράσης τῆς Γαλλικῆς Πρε-
σβείας στήν Ἑλλάδα. 

Ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Πρέσβη, εἶναι ἁρμόδια γιά θέματα συνεργασίας
ἀνάμεσα στή Γαλλία καί τήν Ἑλλάδα στούς τομεῖς τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνο-
λογίας, τῆς ἐκπαίδευσης καί τοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ σύμβουλος πολιτιστικῶν θεμάτων καί συνεργασίας καί διευθυντής τοῦ
Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Ἀθήνας, καθώς καί οἱ διευθυντές τῶν παραρτημά-
των καλύπτουν ὅλες τίς πτυχές τῆς πολιτιστικῆς δράσης, συμπεριλαμβανομέ-
νης τῆς διαχείρισης. Ὑποστηρίζονται ἀπό ἐξειδικευμένα στελέχη γιά τήν
ἐκπαίδευση, τήν καλλιτεχνική δράση, τά ὀπτικοακουστικά μέσα καί τήν πανε-
πιστημιακή, ἐπιστημονική καί τεχνική συνεργασία. Ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτή,
καταρτίζουν καί πραγματοποιοῦν ἕνα ἐτήσιο πρόγραμμα συνεργασίας μέ σκο-
πό τήν ἀνάπτυξη τῆς γαλλικῆς ἐπιρροῆς στήν Ἑλλάδα καί τή δημιουργία ἑνός
δικτύου σχέσεων καί ἐπαφῶν ἀνάμεσα στίς δύο χῶρες.

Γιά τούς σκοπούς αὐτούς, χορηγεῖ ὑποτροφίες, ὀργανώνει ἀποστολές Γάλ-
λων ἐμπειρογνωμόνων, προσκαλεῖ ἑλληνικές προσωπικότητες, διοργανώνει
πολιτιστικές καί ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις, συνέδρια καί σεμινάρια, καθώς
καί πανεπιστημιακά προγράμματα.

Ἕνας χῶρος πολιτιστικοῦ καί διανοητικοῦ ἀναβρασμοῦ, ἐλεύθερης σκέψης,
ἀμοιβαιότητας, ἀνταλλαγῶν, καινοτομίας καί συνεργασίας.

Σήμερα τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο Ἑλλάδος στή Λάρισα ἐξελίσσεται, συνεχί-
ζοντας ταυτόχρονα τίς τρεῖς βασικές ἀποστολές του: τή διδασκαλία γαλλικῶν
καί τήν ὀργάνωση τῶν ἐξετάσεων, τήν ὀργάνωση πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων
(διαλέξεις/συζητήσεις, ἐκθέσεις, κινηματογράφος, παρουσίαση βιβλίων κ.ἄ.) καί
τήν παροχή πληροφοριῶν γιά τή σύγχρονη Γαλλία, τήν προετοιμασία καί
ἐγγραφή τῶν νέων ὑποψηφίων φοιτητῶν στή Γαλλία, καθώς καί τή μεσολά-
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βηση σέ συνέργειες μεταξύ τῶν δύο χωρῶν σέ θέματα ἐπιχειρηματικοῦ, πανε-
πιστημιακοῦ καί δημοσιονομικοῦ ἐνδιαφέροντος. 

Ἡ ὁδός Κούμα συνεχίζει νά ταυτίζει τό ὄνομά της μέ τή Γαλλικό κράτος
καί νά τό ἐμπλέκει στήν καθημερινότητα τῆς Λάρισας καί νά ἀποτελεῖ ἕνα
φάρο πολιτισμοῦ πού στέλνει πάντα τό ἠχηρό μήνυμα «Ἑλλάς-Γαλλία = Συμ-
μαχία». 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ–ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

1902: Τό Γαλλικό κράτος δίνει τήν ἔγκρισή του στό ἄνοιγμα ἑνός σχολείου
ἐκμάθησης γαλλικῆς.

1904: Ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου στήν ὁδό Σίνα 31 στήν Ἀθήνα.
1906: Ἀρχή κατασκευῆς τοῦ κτιρίου.
1907: Δημιουργία τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς

Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τό Γαλλικό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐπιτρέπει τή
λειτουργία δημοτικοῦ σχολείου.

1911: Στό δημοτικό σχολεῖο γίνονται πλέον δεκτά καί κορίτσια.
1915: Τό σχολεῖο μετατρέπεται σέ «Ἰνστιτοῦτο Γαλλικῶν Σπουδῶν».
1918-1930: Ταχεία ἀνάπτυξη τοῦ ἰνστιτούτου, ὁ κύκλος σπουδῶν αὐξά-

νεται ἀπό τρία σέ ἑπτά ἔτη καί Γάλλοι καθηγητές στέλνονται ἀπό τό Γαλλικό
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιά νά διδάξουν μέ «πανεπιστημιακή ἀποστολή».

1933: Οἱ «Alliances Francaises» τίθενται ὑπό τήν παιδαγωγική καθοδήγη-
ση τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου.

1936: Τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο ἀνεξαρτητοποιεῖται ἀπό τή Γαλλική Ἀρχαι-
ολογική Σχολή.

1938: Διμερεῖς συμφωνίες Ἑλλάδος καί Γαλλίας: 
• Ἄρθρο VII: «αἱ κυβερνήσεις Ἑλλάδος καί Γαλλίας θά εὐνοοῦν τήν

διοργάνωση κονσέρτων, ἐκθέσεων τέχνης, θεατρικῶν παραστάσεων καί
τήν προβολή ταινιῶν τῆς ἄλλης χώρας».

• Ἄρθρο IX: « θά διευκολύνονται τά καθ’ ὁμάδας ταξείδια φοιτητῶν
ἤ καί μαθητῶν καί οἱ ὑπότροφοι οἱ ὁποῖοι θά μεταβαίνουν εἰς τήν
ἄλλην χώρα διά σπουδάς, θά τυγχάνουν τῶν μεγαλύτερων διευκολύν-
σεων».

• Ἄρθρο Χ: «αἵ δύο κυβερνήσεις θά εὐνοήσουν, διά παντός μέσου,
τήν διάδοσιν τῶν βιβλίων καί περιοδικῶν τῆς ἄλλης χώρας».
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1940-1945: Τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο σταματᾶ τά μαθήματα ἀλλά διοργανώ-
νει πολλές πολιτιστικές ἐκδηλώσεις. 

Μετά τό 1950, τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο, γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς ὑποχρε-
ώσεις πού ἔχει σύμφωνα μέ τίς διμερεῖς συμφωνίες τοῦ 1938, θά διοργανώνει
ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς τακτικά πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, θά ἐνθαρρύνει τίς
ἀνταλλαγές φοιτητῶν καί θά χορηγεῖ ὑποτροφίες παιδαγωγικῶν σπουδῶν.
Ἕνα τυπογραφεῖο λειτουργεῖ ἐπίσης ἐντός τοῦ χώρου ἀπό τό 1949. 

1946: Ἵδρυση Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Λάρισας. 
1952: Ἀγορά τοῦ κτιρίου ἀπό τόν Ὀκτάβιο Μερλιέ ἐπί τῆς ὁδοῦ Κούμα 28

καί ἐγκατάσταση ὑπηρεσιῶν. 
1955: Ἐπέκταση τῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτού-

του Ἀθηνῶν.
1955: Μεγάλος σεισμός στή Θεσσαλία καί συνέχιση τῶν μαθημάτων τοῦ

Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Λάρισας ὑπαίθρια. 
1981: Χτίζεται καί ἀρχίζει νά λειτουργεῖ τό Ἑλληνογαλλικό Λύκειο Ἁγίας

Παρασκευῆς σέ οἰκόπεδο πού παραχωρήθηκε ἀπό τό ἑλληνικό κράτος. 
1983: Τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο διαθέτει ἕνα δίκτυο μέ 13 παραρτήματα στήν

Ἀθήνα καί 17 στήν ἐπαρχία.
1997: Ἀρχίζουν νά κλείνουν τά παραρτήματα σύμφωνα μέ ἀπόφαση τοῦ

γαλλικοῦ κράτους καί ἀλλαγή δομῆς τοῦ ὑπουργείου. 
2002: Ἀπό τότε τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο ἀποτελεῖται ἀπό τό κεντρικό στήν

ὁδό Σίνα, καί ἀπό 2 παραρτήματα: Λάρισα καί Πάτρα. 
2003: Ἔναρξη ἐφαρμογῆς ἑνός στρατηγικοῦ σχεδίου ἀνόρθωσης τοῦ Γαλ-

λικοῦ Ἰνστιτούτου.
Ἰούνιος 2004: «Τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο ζωντανεύει πάλι τή φλόγα!», ἀλλά-

ζει καί ἐκμοντερνίζεται γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς νέες ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς. 
Νοέμβριος 2004: Ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στή Διεθνῆ Ὀργάνωση τῆς Γαλ-

λοφωνίας (O.I.F.). 
Δεκέμβριος 2004: Τό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο Ἀθηνῶν. 
2007: 100 χρόνια Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο. 
2009: Ὑπηρεσία Συνεργασίας καί Μορφωτικῆς Δράσης τῆς Γαλλικῆς Πρε-

σβείας στήν Ἑλλάδα. 
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