
Κυριε Γενικέ Πρόξενε 

Αγαπητες φιλες και φιλοι 

Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 

χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας 

στειλει , εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε την 

λατρεμενη για κεινον γαλλικη γλωσσα στην αειμνηστη  την 

Mαρικουλα την Μπατσα, δεν μπορουσα ποτε να φανταστώ  

που θα κατεληγε ολο αυτό και πως θα ερχοταν η στιγμη οπου 

θα μου εκανε αυτην την μεγαλη τιμη  το γαλλικο κρατος  

Η γαλλικη γλωσσα και ο γαλλικος πολιτισμος ηταν παντα στην 

καρδια του πατερα μου αλλα αγγιξε και μενα τοσο βαθια από 

μικρο παιδι που, από την πρωτη στιγμη ενιωσα πως είναι η 

γλωσσα που θα με οδηγησει μακρια και θα με παρει μαζι της. 

Ετσι κ εγινε! 

Αν και ταλαιπωρηθηκα στην αρχη με τις δασκαλες, καθως δεν 

υπηρχαν και πολλες την εποχη εκεινη, βρηκα το λιμανι μου 

τελικα στην αγαπημενη μου δασκαλα και μετεπειτα φιλη μου, 

τη Μαρινα Τσαταλμπασιδου, η οποια μου δημιουργησε το 

κινητρο και τα γερα θεμελια  ώστε να μου γεννηθει η επιθυμια 

να την σπουδασω πια και να γινει με τα χρονια η δευτερη 

μητρικη μου! 

Απο 12 χρονων ειχα αποφασισει πως μια μερα θα γινομουν 

δασκαλα γαλλικων. Και αφου “εμποτιστηκα” με τη γαλλικη 

γλωσσα, λογοτεχνια και ιστορια του Πανεπιστημιου της 

Σορβοννης, εκανα το μεταπτυχιακο μου στη διδασκαλια της 

Γαλλικης γλωσσας του Πανεπιστημιου της Ρουεν-Νορμανδιας. 

Οι ανησυχιες μου βεβαια με οδηγησαν σε ενα συντομο 

περασμα απο την Ευρωπαικη Ενωση και το Λουξεμβουργο, στο 



Μεταφραστικο Τμημα του Κοινοβουλιου, χωρις παρ'ολα αυτα 

να ξεφυγω απο τον αρχικο μου στοχο, την διδασκαλια της 

γλωσσας 

Το πρωτο μου βαπτισμα σαν καθηγητρια εγινε στο Γαλλικο 

Ινστιτουτο Θες/νικης και  σταθηκε για μενα πραγματικη 

προκληση να δραστηριοποιηθω με στοχο την αναπτυξη της  

γλωσσας. 

Η ζωη όμως είναι απροβλεπτη και ετσι το 1997, γυριζω πισω 

στην πατριδα μου στην Αλεξ/πολη και το 2000 περιπου, μια 

ομαδα καθηγητων αλλα και φιλων της γαλλικης, 

αποφασιζουμε να ιδρυσουμε τον Συλλογο Ελληνογαλλικης 

Φιλιας «Το Σπιτι της Αντουανεττας», για να βοηθησουμε την 

διαδοση της γαλλικης γλωσσας και του γαλλικου πολιτισμου, 

σε μια δυσκολη για τη γλωσσα περιοχη.  

Καπως ετσι ξεκιναει η ιστορια του ΣΕΦ 

Ενός Συλλογου οπου κοινος παρανομαστης υπηρχε η αγαπη, η 

αφοσιωση και τα οραματα για τα γαλλικα. Με προεδρο τον 

αγαπητο Φρανσουα καμπασελε αλλα και τις φιλες Μαρινα 

Τσαταλμπασιδου, Φωτεινη Τοζακιδου, μαρια Αγγελακουδη 

Ρενα Καραιλανιδου, και αργοτερα με την δημητρα Μπαδια, 

Σοφια Τσχαρτισβιλη αλλα και με την νυν προεδρο και επισης 

παρασημοφορημενη με το ιδιο μεταλλιο τιμης. 

 Με όλους εδώ και χρονια, μοιραστηκαμε και μοιραζομαστε 

ακομη προβληματισμους και αγωνιες για το Συλλογο σε 

καθημερινη βαση αλλα και χαρες που μας δινει το παραγομενο 

εργο μεσα από μια αριστη συνεργασια! 

Κυριες και κυριοι 



Αισθανομαι υπερηφανη που υπηρετω τη γαλλικη γλωσσα, μια 

γλωσσα που εχει συνδεθει αρρηκτα με τον πολιτισμο και 

μεταφερει ζωντανα στο χρονο αξιες όπως η δημοκρατια, η 

ελευθερια, η δικαιοσυνη. Χαιρομαι για τη συνεργασια μου με 

ολους τους συναδελφους μου, με τους οποιους προσπαθουμε 

να προωθησουμε επι της ουσιας και να εξελιξουμε τις 

μεθοδους διδασκαλιας της γαλλικης γλωσσας. Και μας κανει 

ιδιατερα περηφανους η εξελιξη της γλωσσας στην περιοχη μας, 

που από ολη την Ανατολικη Μακεδονια και Θρακη είναι η 

Αλεξ/πολη που κρατα σθεναρα όλα τα τμηματα γαλλικων στα 

δημοτικα και γυμνασια της πολης και σε μερικες περιπτωσεις 

παρουσιαζει  αυξηση τμηματων, και θεωρω  πως ολοι αυτοι 

που δουλευουμε στο συλλογο τοσα χρονια βαλαμε ένα 

λιθαρακι σ αυτην την εξελιξη. 

Μια πιο πολύ, χαιρομαι για τα μικρα παιδακια, που με 

εμπιστοσυνη και ονειρα, μας τα φερνουν οι γονεις στο σπιτι 

της Αντουανεττας, και εκει δεν μαθαινουν, εκει βιωνουν και 

αγαπουν τη γαλλικη γλωσσα όπως τη μητρικη τους. 

Αγαπητοι φιλοι 

Ομολογω ότι η τιμητικη διακριση που μου απονεμει σημερα το 

γαλλικο κρατος αναγνωριζοντας την προσφορα μου στο 

γαλλικο πολιτισμο είναι για μενα η υψιστη καταξιωση της 

δουλειας μου, γι αυτό και νιωθω, όπως είναι φυσικο βαθια 

συγκινηση.  

Συχρονως όμως νιωθω μεγαλη χαρα γιατι τιμωνται επισης και 

ολοι οσοι συνεργαζονται μαζι μου:  οι συναδερφοι της 

γαλλικης, οι συνεργατες στο Σπιτι της Αντουανεττας, γιατι 

παντα η ομαδα κερδιζει και οχι το ατομο ως μοναδα, και 

κυριως η πολη μας, η οποια αγκαλιαζει με αγαπη και 



ενδιαφερον τις εκδηλωσεις μας και εμπιστευεται τη δουλεια 

μας. 

Κυριε Προξενε 

Θελω να ευχαριστησω θερμα το Γαλλικο Προξενειο, που με 

τιμα με αυτή την αναγνωριση και με ενισχυει ηθικα στην 

προσπαθεια μου να ισχυροποιηθει η παρουσια της γαλλικης 

γλωσσας σ αυτην την πολη. Ηδη αισθανομαι ιδιατερως 

περηφανη  που παρα πολλοι συμπολιτες μου μου απευθυνουν 

ένα bonjour ca va ? όταν με συναντουνε στο δρομο. 

Μ αυτό το παρασιμο δεν τιματε μονο  το δικο μου εργο αλλα 

και ολοκληρη την πολη που το αγκαλιαζει με τοση  αγαπη  και 

το υποστηριζει με την παρουσια του, από τον Δημαρχο μεχρι 

και τους απλους πολιτες. Μας δινετε δυναμη και μας εμπνεετε 

να συνεχισουμε ολοι  μαζι αυτόν τον αγωνα, νιωθοντας ετσι 

πιο δυνατους τους δεσμους μας με τη χωρα, που τη γλωσσα 

και τον πολιτισμο της αγαπουμε και υποστηριζουμε. 

Μου επιτρεπετε κλεινοντας να ευχαριστησω μερικους 

ανθρωπους που σταθηκαν σημαντικοι στη ζωη μου και με 

βοηθησαν στην πορεια μου, επαγγελματικα και 

συναισθηματικα: 

Και αρχιζω οπως ειπα στην αρχη με την δασκαλα που ειχα 

διπλα μου τα περισσοτερα χρονια της μαθητειας μου, την 

Μαρινα Τσαταλμπασιδου, που με αγαπησε και με υποστηριξε 

και στην μετεπειτα πορεια μου. Στην αλλη αγαπημενη μου 

δασκαλα στο Πανεπιστημιο την Bernadette , με την οποια 

αναπτυξαμε μια αμοιβαια σχεση θαυμασμου και εκτιμησης. 

Τον κο κ κα Ζουλιέ, υπευθυνοι τμηματων στο γαλλικο 

Ινστιτουτο Θεσ/νικης, που πιστεψαν σε μενα κ με εριξαν στα 



“βαθια” της εκπαιδευσης αναθετοντας μου τμηματα γλωσσας, 

οπου κ εκανα ουσιαστικα το ντεμπουτο μου σαν καθηγητρια. 

Στην βασικη συνεργατιδα μου εδω και χρονια στην 

Αντουανεττα, την Προεδρο Κατερινα Μαυρομαρα-Λαζαριδου, 

η οποια μεσα απο την αριστη συνεργασια μας ολα αυτα τα 

χρονια, με οδηγησε σε αλλα μονοπατια της εκπαιδευσης και με 

βοηθησε να εξελιχθω επιστημονικα. 

Στη Συμβουλο Γαλλικης Γλωσσας Ανατολικης Μακεδονιας και 

Θρακης, κα Μαυροματτη, που είναι παντα αρωγος και 

συμπαραστατης σε όλες τις δρασεις μας. 

Στην οικογενεια μου που με στηριζει  και ειδικοτερα στα δυο 

μου παιδια που ολα αυτα τα χρονια ενασχολησης μου στο 

συλλογο, τους εχω στερησει ουσιαστικο χρονο παρουσιας μου 

μαζι τους αλλα και στον συζυγο μου, που απο την αρχη 

σταθηκε σαν βραχος διπλα μου στηριζοντας ολες τις 

προσπαθειες μου αγογγιστα, για να μην πω πως σταθηκε 

πλειστες φορες ο εμπνευστης και δημιουργος διαφορων 

δρασεων.  

Τελος, ευχαριστω ολους εσας που ειστε αποψε εδω και τιματε 

με την παρουσια σας αυτην την διακριση που μου γινεται 

αποψε απο το γαλλικο Προξενειο. 

Ευχαριστω θερμα 


