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Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε,
 

Τα Γαλλικά Ινστιτούτα Θεσσαλονίκης και Αθήνας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, καθιέρωσαν συνεργασία με την Ακαδημία Γκονκούρ αποσκοπώντας στην 
προώθηση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού μέσω της γαλλόφωνης 
λογοτεχνίας.
Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση για τη 2η διοργάνωση του Λογοτεχνικού 
Βραβείου Γκονκούρ Ελλάδος 2021 (https://www.academiegoncourt.com/choix-
goncourt-a-l-etranger) το οποίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των κατά τόπον 
Ινστιτούτων με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα επιδιώκοντας την συμμετοχή και προετοιμασία 
φοιτητών-φοιτητριών στην αναγνωστική απόλαυση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων.
 
Θα σας παρακαλούσαμε θερμά για την προώθηση της πρόσκλησής μας σε όλα τα 
τμήματα του πανεπιστημίου σας με σκοπό τη ενημέρωση των γαλλόφωνων 
καθηγητών και φοιτητών σας.
 
Για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης, στηριζόμαστε στη συμμετοχή γαλλόφωνων 
φοιτητών από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, ανεξαρτήτως Σχολής φοίτησης.
 
Με εκτίμηση,
 
Fanny Feynerol
 
Médiathèque / CDI de l'Institut français de Thessalonique
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De : Fanny Feynerol [mailto:ffeynerol@ift.gr] 
Envoyé : lundi 12 octobre 2020 12:44
À : 'protocol@duth.gr' <protocol@duth.gr>; 'pubrela@duth.gr' <pubrela@duth.gr>; 
'kmamoulo@admin.duth.gr' <kmamoulo@admin.duth.gr>
Cc : 'stefanos gravanis' <stefanos_gravanis@yahoo.gr>; 'zoegab@otenet.gr' <zoegab@otenet.gr>; 
sandrine.mouchet@diplomatie.gouv.fr; (kspiropoulou@ift.gr) <kspiropoulou@ift.gr>
Objet : πρόσκληση για τη 2η διοργάνωση του Λογοτεχνικού Βραβείου Γκονκούρ Ελλάδος 2021 
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