
1

 
 
Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique 

Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία 
  

Numéro de mars 2016 /Τεύχος Μαρτίου 2016 
 
 
1.-  Πρόγραµµα υποτροφιών αριστείας της 
Γαλλικής κυβέρνησης για µεταπτυχιακές 
σπουδές και µεταδιδακτορική έρευνα στη 
Γαλλία 
 
Προκήρυξη 2016 

  
Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, µε την υποστήριξη 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας, θέτει σε 
λειτουργία  ένα νέο Ταµείο κινητικότητας  της 
ελληνικής νεολαίας, το οποίο απαρτίζεται από 2 
προγράµµατα υποτροφιών Αριστείας  που 
απευθύνονται σε Έλληνες πτυχιούχους και σε νέους 
ερευνητές. 
 
Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για 
µεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2  
 
Η Πρεσβεία της Γαλλίας χορηγεί υποτροφίες για Master 
2, ανεξαρτήτως επιστηµονικού πεδίου, µε την 
υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. 
 
Επιπλέον, χορηγεί, σε συνεργασία µε το ερευνητικό 
κέντρο  INRIA Sophia-Antipolis  υποτροφίες για ένα 
Master 2 του INRIA στους τοµείς των ψηφιακών 
τεχνολογιών. 
 
Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 µηνών, 
περιλαµβάνουν µηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδοµα 
σπουδών και πολλά άλλα προνόµια.  
 
 
Επίσης, η Ανώτατη Σχολή µηχανικών/ερευνητικό 
κέντρο συστηµάτων επικοινωνίας EURECOM και οι 
Ανώτατες Σχολές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων EDHEC και 
IÉSEG προσφέρουν µειωµένα δίδακτρα για 

 
 
1. - Programme de bourses d’excellence 
du gouvernement français pour masters 
2 et séjours post-doctoraux en France 
 
 
Appel à candidatures 2016  
 
L’Ambassade de France en Grèce, avec le soutien 
du Ministère de l’Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche,  met 
en place un Fonds de mobilité pour la jeunesse 
comprenant deux programmes de bourses 
d’excellence à destination d’étudiants de niveau bac 
+ 4 et de jeunes chercheurs grecs. 
 
 
Bourses du gouvernement français pour des 
Masters 2 en France 
 
L’Ambassade de France offre des bourses pour un 
Master 2, toutes filières confondues, avec le soutien 
de la Fondation Stavros Niarchos. 
 
En outre, elle offre, en partenariat avec  le centre 
de recherche INRIA – Sophia Antipolis, des 
bourses pour un master 2 de l’INRIA dans le 
domaine du numérique.  
 
Les bourses, d’une durée de 10 mois, comprennent 
une allocation mensuelle, une allocation  
exceptionnelle pour frais de formation et de 
nombreux autres avantages. 
 
Enfin, l’école d’ingénieurs/centre de recherche en 
Systèmes de Communications EURECOM, ainsi que 
les écoles de commerce IESEG et EDHEC offrent 
des réductions de frais de scolarité pour des Masters 
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συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών. Οι υπότροφοι 
θα επωφεληθούν από µια σειρά άλλων παροχών της 
Γαλλικής Πρεσβείας και της αεροπορικής εταιρείας Air 
France. 
 
Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες 
αυτές ορίζεται η 20η Μαΐου 2016. 
*Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: 
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-
mobilite-el/bourses-de-master-2-el 
 
Μεταδιδακτορικές υποτροφίες για νέους 
ερευνητές 
 
Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα προκηρύσσει ένα 
καινούργιο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ερευνητών 
υψηλού επιπέδου.  
Σκοπός του προγράµµατος είναι η εκπόνηση 
µεταδιδακτορικής έρευνας, διάρκειας 1-3 µηνών, στη 
Γαλλία, στους τοµείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, 
της Ενέργειας, της Γεωπονίας – αγροδιατροφής, 
των Βιοτεχνολογιών και των Υλικών. 
 
 
Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες 
αυτές ορίζεται η 31η Μαΐου 2016. 
*Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: 
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-
mobilite-el/bourses-post-doc-el 
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά 
µε ηλεκτρονικό τρόπο µε τη συµπλήρωση ηλεκτρο-
νικής αίτησης, η οποία διατίθεται στην παραπάνω ιστο-
σελίδα. 
 

…………………………. 
 
2.- Rendez-vous  Campus France  στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος  
 
∆ιδακτορικές σπουδές στη Γαλλία 
 
Τετάρτη 30 Μαρτίου, 17.00’  
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, αίθουσα Gisèle Vivier 
 
Κάθε 2 µήνες, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το 
γραφείο Campus France διοργανώνουν µία διάλεξη 
σχετικά µε τις σπουδές στη Γαλλία. 
 
Αυτές οι  παρουσιάσεις  καλύπτουν  ένα διαφορετικό 
θέµα κάθε φορά. 
Στο τέλος κάθε διάλεξης, το κοινό έχει τη δυνατότητα 
να θέσει ερωτήσεις. Ο σκοπός είναι να δηµιουργηθεί 
µια εποικοδοµητική ανταλλαγή ανάµεσα σε ειδικούς 
των θεµάτων σπουδών στη Γαλλία και τους νέους 
Έλληνες.  
 Ο λόγος δίνεται επίσης  στους Alumni. Έλληνες 
φοιτητές που έχουν σπουδάσει  στη Γαλλία 
µοιράζονται την εµπειρία τους µε το κοινό, εξηγούν 
γιατί επέλεξαν τη Γαλλία, αναφέρονται στις δυσκολίες 
που συνάντησαν (και ξεπέρασαν),  µοιράζονται τις 
εντυπώσεις τους και κάνουν έναν απολογισµό αυτής 
της εµπειρίας.  

précis. Les lauréats se verront attribuer d’autres 
prestations offertes par  l’Ambassade de France et 
la compagnie aérienne Air France. 
 
 
La date limite des candidatures pour ces bourses est 
fixée au 20 mai 2016. 
*Appel à candidatures sur le site de l’Institut 
français de Grèce : 
http://ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-
mobilite-fr/bourses-de-master-2 

 
Bourses de recherche post-doctorale pour 
jeunes chercheurs  
 
L’Ambassade de France inaugure un nouveau 
programme de bourses pour des jeunes chercheurs 
de haut niveau. Elle finance des séjours 
scientifiques de 1 à 3 mois (dans le courant de 
l’année 2016) pour des recherches post-doctorales 
s’inscrivant dans le domaine des technologies 
numériques, de l’énergie, de l’agronomie – 
agroalimentaire, des bio-technologies et des 
matériaux. 
 
La date limite des candidatures est fixée au 31 mai 
2016. 
*Appel à candidatures sur le site de l’Institut 
français de Grèce : 
http://ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-
mobilite-fr/bourses-post-doc-fr 

 
La procédure de dépôt des candidatures se fait 
uniquement par voie électronique en 
remplissant le formulaire de candidature en ligne 
sur le site de l’Institut français de Grèce. 
 

…………………………. 
 
2.- Rendez-vous Campus France  à 
l’Institut français de Grèce 
 
Études de Doctorat en France 
 
Mercredi 30 mars, 17 h 00 
Institut français de Grèce, salle Gisèle Vivier 
 
Tous les 2 mois, l’Institut français de Grèce et 
l’espace Campus France d’Athènes organisent des 
Rendez-vous Campus France autour du thème des 
études en France. 
Ces présentations  portent à chaque fois sur un 
thème différent. 
A l’issue de chaque conférence, le public a la 
possibilité de poser des questions et l’objectif est 
de créer un échange fructueux entre les 
spécialistes des études en France et les jeunes 
Grecs. 
 La parole est également donnée aux Alumni. Des 
étudiants grecs ayant fait des études en France 
viennent témoigner. Ils partagent leur expérience 
avec le public, expliquent pourquoi ils ont choisi la 
France, évoquent les difficultés qu’ils ont 
rencontrées (et dépassées), confient leurs 
impressions et font un bilan de cette expérience.  
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Το τρίτο Rendez-vous Campus France θα έχει ως θέµα 
τις  διδακτορικές σπουδές – Doctorat. 
 
Τα βασικά σηµεία αυτής της διάλεξης θα είναι:  
Η παρουσίαση του διδακτορικού κύκλου σπουδών, η 
αναζήτηση της ∆ιδακτορικής Σχολής,  οι διάφορες 
πηγές χρηµατοδότησης των διδακτορικών σπουδών, το 
κοινωνικό δίκτυο Grèce France Alumni µε µια  
παρουσίαση της ελληνικής πλατφόρµας του 
παγκόσµιου κοινωνικού δικτύου των Alumni της 
γαλλικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Είσοδος ελεύθερη.  
 
Εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας:  
http://www.grece.campusfrance.org/ 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, 
επικοινωνήστε µε το γραφείο Campus France: 
athenes@campusfrance.org 
  

…………………………. 
 
3. – Kύκλος «Η νεολαία που καινοτοµεί» 
 
Η Τέχνη του να οραµατίζεσαι το µέλλον  
 
∆ευτέρα 4 Απριλίου, 18:00-22:30 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δίνει το λόγο σε νέους 
Γάλλους και Έλληνες που επιθυµούν να αλλάξουν τον 
κόσµο! 
 
Σε συνεργασία µε το Institut des Futurs souhaitables, 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος εγκαινιάζει το νέο 
τριετή κύκλο του « Η νεολαία καινοτοµεί ». Στόχος του 
κύκλου αυτού, είναι η ανάδειξη των τεράστιων 
δυνατοτήτων καινοτοµίας της Γαλλίας και της Ελλάδας, 
µέσω των πρωτοβουλιών νέων Ελλήνων και Γάλλων, οι 
οποίοι θέλουν να επανασχεδιάσουν την ίδια την 
κοινωνία µας, στη βάση ενός νέου µοντέλου, 
περισσότερο συνεργατικού, αλληλέγγυου και φιλικού 
προς το περιβάλλον. 
 
Πρόγραµµα του πρώτου rendez-vous: 
17.00-21.00 : Animation Photocall 
Xώρος υποδοχής Γαλλικού Ινστιτούτου 
Ελεύθερη είσοδος 
Ελάτε να κάνετε το coming out σας ως µέλος του 
κινήµατος της θετικής συνοµωσίας µε το Institut des 
Futurs souhaitables! 
 
18.00-20.00 : Πρωτάθληµα Επιθυµιών 
(απαιτείται εγγραφή, περιορισµένος αριθµός θέσεων: 
150)  Αίθουσες του IFG 
Ένα παιχνίδι µε κάρτες και λέξεις γίνεται η αφορµή 
ενός πρωταθλήµατος επιθυµιών, κατά το οποίο οι 
συµµετέχοντες, χωρισµένοι σε οµάδες, θα 
αναµετρηθούν και θα υπερασπιστούν την καλύτερη 
πρόταση για το µέλλον.  Αόρατη ανεµογεννήτρια, 
αλληλέγγυο εστιατόριο, ανακυκλώσιµα παπούτσια, 
µπανιέρα πολιτών … Αφήστε τη φαντασία σας 
ελεύθερη! 

 
Le 3ème  Rendez-vous Campus France aura pour 
thème les études de Doctorat.  
 
Les points principaux de cette conférence seront : 
La présentation du cycle doctoral, la recherche de 
l’Ecole Doctorale,  les différentes sources de 
financement des études doctorales, le réseau social 
Grèce France Alumni, avec une présentation de la 
plateforme grecque du réseau social mondial des 
Alumni de l’enseignement supérieur français. 
 
Entrée  libre. 
 
Inscription à partir du site: 
http://www.grece.campusfrance.org/ 
 
Pour toute information ou précision, contactez 
l’espace Campus France : 
athenes@campusfrance.org 

 
…………………………. 

 
3.-  Cycle « jeunesse innovante » 
 
L’Art d’imaginer les futurs  
 
Lundi 4 avril, 18h00-22h30 
Institut français de Grèce,  
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
L’Institut français de Grèce donne la parole aux 
jeunes français et grecs qui veulent changer le 
monde! 
 
Avec la complicité de l’Institut des Futurs 
souhaitables, l’Institut français de Grèce lance son 
nouveau cycle triennal « Jeunesse innovante » 
dans lequel sera mis à l’honneur le formidable 
potentiel d’innovation de la France et de la Grèce à 
travers les initiatives de jeunes français et grecs 
voulant réinventer notre société sur la base d’un 
nouveau modèle plus collaboratif, plus solidaire, et 
plus respectueux de l’environnement. 
 
 
Au programme du premier rendez-vous :  
17h-21h : Animation Photocall 
Hall de l’IFG 
Εntrée libre 
Venez faire votre coming out et rejoignez le 
mouvement des #conspirateurspositifs avec 
l’Institut des Futurs souhaitables ! 
 
18h-20h : Le Championnat de Souhaitables 
 (sur inscription uniquement; places limitées à 150) 
Salles de l’IFG 
A partir d’un jeu de cartes, les participants 
s’affronteront par équipes pour défendre leur 
meilleur projet de futurs souhaitables. Eolienne 
invisible, restaurant solidaire, chaussures 
recyclables, baignoire citoyenne… laissez libre 
cours à votre imagination ! 
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20.00-20.30 : Το «∆ιάλειµµα» - Αυλή του IFG 
Οι συµµετέχοντες θα απολαύσουν ένα γευστικό 
διάλειµµα δοκιµάζοντας τα πιάτα της «κοινωνικής 
κουζίνας» του Jai Mexis, συνοδεία µουσικής. 
 
 
20.30-22.30 : Εργαστήριο 
Auditorium Theo Angelopoulos, IFG 
∆ιάλεξη του Mathieu Baudin, ιστορικού, ειδικού 
µελετών προοπτικής διερεύνησης και ιδρυτή του 
Institut des Futurs Souhaitables και του κινήµατος των 
«θετικών συνωµοτών», µε θέµα την Τέχνη του να 
οραµατίζεσαι το µέλλον. Τη συζήτηση θα ακολουθήσει 
διάλογος µε το κοινό. 
 
«Pitch Battle» των προτάσεων που επινοήθηκαν στη 
διάρκεια του Πρωταθλήµατος Επιθυµιών. Ο Πρέσβης 
της Γαλλίας θα απονείµει βραβείο στην καλύτερη 
πρόταση. 
Τη βραδιά θα συντονίσουν το Institut des Futurs 
Souhaitables, η Place Identity και ο Jai Mexis. 
Το Institut des Futurs Souhaitables είναι µια γαλλική 
σχολή του επανασχεδιασµού, η οποία απευθύνεται σε 
όλους αυτούς που επιθυµούν να συµµετέχουν στην 
οικοδόµηση ενός κόσµου περισσότερο επιθυµητού. 
Μέσα από προγράµµατα σπουδών, εργαστήρια, 
εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά εργαλεία, το Institut des 
Futurs Souhaitables προσφέρει µερικά κλειδιά για την 
κατανόηση των προκλήσεων των καιρών µας και « τα 
δηµιουργικά όπλα»  για να αναλάβουµε θετική δράση. 
Η Place Identity είναι ένας ελληνικός µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός που αναπτύσσει δίκτυα έργων και 
ανθρώπων µε σκοπό την αστική αναγέννηση και την 
πολιτική καινοτοµία, επιχειρώντας νέους τρόπους 
συµµετοχής των πολιτών στην διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Αυτό το κίνηµα έχει ήδη αναπτυχθεί σε 
15 πόλεις της Ελλάδας. 
Η Κοινωνική Κουζίνα του Jai Mexis προτείνει στους 
εθελοντές της, να µαγειρέψουν και στη συνέχεια να 
µοιραστούν ένα γεύµα όλοι µαζί: εθελοντές και άτοµα 
που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, σε ένα πνεύµα 
αλληλεγγύης. 
 
*Πρόσκληση συνηµµένη 
 

……………………………. 
 

4. – Κύκλος «Σύγχρονη Σκέψη»  
 
Dominique Wolton  
Η πολιτική επικοινωνία, η Ευρώπη και η 
πολιτισµική ποικιλοµορφία 
 
∆ευτέρα 18 Απριλίου, 19.30 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Ο Dominique Wolton, θεωρητικός της πολιτικής 
επικοινωνίας, ανοίγει τον νέο κύκλο Σύγχρονη Σκέψη, 
ο οποίος είναι αφιερωµένος στο θέµα «Ας 
επανεξετάσουµε την πολιτική». 
Εδώ και 35 χρόνια, οι έρευνες του Dominique Wolton 
συµβάλλουν στην ανάδειξη µιας πρωτότυπης 

 
20h-20h30 : La Récréation | Patio de l’IFG 
Les participants se retrouveront pour une pause 
gourmande, autour de plats préparés par la 
« cuisine sociale » de Jai Mexis, dans une 
ambiance musicale. 
 
20h30-22h30 : L’Atelier 
Auditorium Théo Angelopoulos de l’IFG 
Conférence de Mathieu Baudin, historien, 
prospectiviste et co-fondateur de l’Institut des 
Futurs Souhaitables et du mouvement des 
« conspirateurs positifs », sur l’Art d’imaginer les 
futurs, suivie d’un débat avec le public. 
 
 
 « Pitch Battle » des projets imaginés lors du 
Championnat de souhaitables. L’Ambassadeur de 
France remettra le prix du meilleur projet. 
 
Soirée animée par l’Institut des Futurs 
Souhaitables, Place Identity et Jai Mexis. 
 
L’Institut des Futurs Souhaitables est une école de 
la réinvention qui s'adresse à tous ceux qui 
souhaitent participer à la construction d'un monde 
plus souhaitable. Au travers de formations, 
d'ateliers, d'évènements et d'outils pédagogiques, 
l'IFs offre des clés de compréhension des enjeux 
de notre temps et des armes créatives pour passer 
à l'action positive. 
Place Identity est une organisation à but non 
lucratif grecque qui développe des réseaux de 
personnes et de projets pour la régénération 
urbaine et l’innovation politique, en réengageant 
les citoyens dans le processus de décision. Le 
projet, parti d’Athènes, s’est maintenant développé 
au sein de 15 villes en Grèce. 
La Cuisine Sociale de Jai Mexis propose à ses 
volontaires de cuisiner et ensuite partager un repas 
tous ensemble : volontaires et personnes 
démunies, dans un esprit de solidarité. 
 
 
*Invitation ci-jointe 
 

……………………………. 
 
4. – Cycle Pensée contemporaine 
 
Dominique Wolton  
La communication politique, l’Europe et 
la diversité culturelle 
 
Lundi 18 avril, 19h30 
Institut français de Grèce,  
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Dominique Wolton, théoricien de la communication 
politique, ouvre le nouveau cycle Pensée 
contemporaine consacré à la question « Repenser 
la politique ». 
Depuis 35 ans, les recherches de Dominique 
Wolton contribuent à valoriser une conception 
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αντίληψης της επικοινωνίας που προσδίδει µεγαλύτερο 
βάρος στον άνθρωπο και τη δηµοκρατία, παρά στην 
τεχνική και την οικονοµία. Με αυτό το θεµελιώδες 
ερώτηµα: πώς να συνυπάρχουµε ειρηνικά µε τον άλλο, 
που σήµερα είναι τόσο κοντά χάρη στην πληθώρα των 
διαθέσιµων τεχνικών, αλλά πάντα τόσο 
αποµακρυσµένος; Επανεξετάζοντας τις σχέσεις του 
ατόµου και της οµάδας, του ίδιου και του 
διαφορετικού, ανανεώνει την πολιτική σκέψη στην 
πανταχού παρούσα επικοινωνία. 
Ο Dominique Wolton ίδρυσε το 1988 και διευθύνει το 
διεθνές περιοδικό Hermès (CNRS). Είναι συγγραφέας 
τριάντα περίπου βιβλίων που έχουν µεταφραστεί σε 20 
γλώσσες, µεταξύ των οποίων: Informer n'est pas 
communiquer, L’Autre Mondialisation, Internet, et 
après ?, Penser la communication - Σκέψεις για την 
επικοινωνία (µεταφρασµένο στα ελληνικά από τις 
εκδόσεις Σαββάλας), Naissance de l’Europe 
démocratique, Éloge du grand public και πρόσφατα το: 
La communication, les hommes et la politique. 
 
Συντονισµός: Νίκος Μπακουνάκης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
 
Είσοδος ελεύθερη 
Ταυτόχρονη µετάφραση  
Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους 
φοιτητές 
 

……………………… 
 

5. – Κύκλος «CNRS» 
 
Hélène Courtois  
Πού βρισκόµαστε µέσα στο Σύµπαν: ας 
ανακαλύψουµε το υπερσµήνος γαλαξιών 
Λανιακέα στο οποίο ανήκουµε 
 
Πέµπτη 21 Απριλίου, 19.00  
Mέγαρο Μουσικής Αθηνών 
 
Η αστροφυσικός Hélène Courtois, καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήµιο της Λυών, εγκαινιάζει τον καινούργιο 
κύκλο διαλέξεων του CNRS, ο οποίος διοργανώνεται 
από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε συνεργασία µε 
το Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας της Γαλλίας -
CNRS και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
 
Η Hélène Courtois, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο 
Πυρηνικής Φυσικής της Λυών (Université Claude 
Bernard Lyon 1 / CNRS) έγινε παγκοσµίως γνωστή 
όταν, µε τη διεθνή οµάδα που διευθύνει, ανακάλυψε 
τα σύνορα του συγκροτήµατος γαλαξιών, µέσα στο 
οποίο ζούµε. Ονοµάστηκε «Λανιακέα», όνοµα 
χαβανέζικης προέλευσης που σηµαίνει 
«Απροσµέτρητος Ουρανός». Η πολύ σπουδαία αυτή 
ανακάλυψη προέκυψε έπειτα από µια αναζήτηση του 
Great Attractor (Μέγα Ελκυστή), µια οµαδική έρευνα 
που διήρκεσε πάνω από 20 χρόνια. 
Στις 4 Σεπτεµβρίου 2014, η Λανιακέα ήταν στο 
εξώφυλλο του διάσηµου περιοδικού Nature. Το άρθρο 
έχει διαβαστεί πάνω από 20.000 φορές από 
επιστήµονες. Ενώ το βίντεο για το ευρύ κοινό που έχει 
ανέβει στο youtube, έγινε, µέσα σε έναν µήνα, το 
νούµερο 1 βίντεο επιστηµονικού περιεχοµένου, µε 3,5 

originale de la communication qui privilégie 
l’homme et la démocratie plutôt que la technique 
et l’économie. Avec cette question fondamentale: 
comment cohabiter pacifiquement avec l’autre, 
aujourd’hui si proche grâce à la multitude des 
techniques, mais toujours aussi éloigné? En 
repensant les rapports entre l’individu et le collectif, 
entre le même et le différent, il renouvelle la 
pensée politique à l’heure de la communication 
omniprésente. 
Dominique Wolton a fondé en 1988 et dirige la 
revue internationale Hermès (CNRS). Il est l’auteur 
d’une trentaine d’ouvrages traduits en vingt 
langues, parmi lesquels : Informer n’est pas 
communiquer ; L’Autre Mondialisation ; Internet, et 
après ? ; Penser la communication (traduit en grec 
aux éditions Savvalas) ; Naissance de l’Europe 
démocratique; Éloge du grand public et, 
dernièrement, La communication, les hommes et la 
politique. 
 
Modération : Nikos Bakounakis, Professeur adjoint, 
université Panteion 
 
Entrée libre 
Traduction simultanée 
Des attestations de présence seront délivrées aux 
étudiants 
 

                  ………………………… 
 
5. – Cycle « CNRS » 

 
Hélène Courtois  
Où sommes-nous dans l’univers: à la 
découverte du superamas de galaxies 
Laniakea auquel nous appartenons 
 
Jeudi 21 avril, 19h00 
Megaron – Palais de la Musique 
 
L’astrophysicienne Hélène Courtois, professeure à 
l’université de Lyon ouvre le nouveau cycle de 
conférences du CNRS, organisé par l’Institut 
français de Grèce en partenariat avec le CNRS et le 
Megaron. 
 
 
Hélène Courtois, chercheure à l’Institut de 
physique nucléaire de Lyon (Université Claude 
Bernard Lyon 1 / CNRS) a acquis une réputation 
internationale quand l'équipe internationale qu'elle 
dirige, a découvert les frontières du continent de 
galaxies dans lequel nous vivons. Il a été désigné 
par le nom hawaïen « Laniakea » qui signifie 
« horizons célestes immenses ». Cette découverte 
majeure est le résultat de 20 ans de recherches sur 
le Grand Attracteur. 
 
Le 4 septembre 2014 Laniakea a fait la Une de la 
prestigieuse revue « Nature ». L’article a été lu plus 
de 20 000 fois par des scientifiques, tandis que la 
vidéo grand public associée est devenue, sur 
youtube, en 1 mois la TOP-1 toutes sciences 
confondues, avec aujourd’hui 3,5 millions de 
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εκατ. προβολές µέχρι σήµερα. 
 
Στη διάλεξή της, η Hélène Courtois θα εξηγήσει πως η 
ανακάλυψη αυτή ανέτρεψε τις µέχρι τώρα θεωρίες για 
τους γαλαξίες µε τη βοήθεια µιας καινούργιας τεχνικής 
«χαρτογράφησης» των γαλαξιών και θα µας βοηθήσει 
να απαντήσουµε στις βασικές ερωτήσεις: Ποιοί 
είµαστε, πού πηγαίνουµε και τελικά από πού 
προερχόµαστε; 
 
Εισαγωγή: Κανάρης Τσίγκανος, καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και Πρόεδρος του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών. 
 
Ταυτόχρονη µετάφραση 
Ελεύθερη είσοδος µε δελτία προτεραιότητας 
 

……………………… 
 

6. Υποτροφίες Αριστείας από το 
Πανεπιστήµιο της LIMOGES 
  
Το Πανεπιστήµιο της Limoges, σε συνεργασία µε το 
Εταιρικό του Ίδρυµα, χορηγεί Υποτροφίες Αριστείας για 
το ακαδηµαϊκό έτος 2016/2017. 
 
 
Γενικές αρχές 

• Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να 
αποδεικνύουν τις άριστες επιδόσεις  τους 
(βαθµοί, επίπεδο γλωσσοµάθειας, ερευνητικό 
σχέδιο…). 

• Ο φοιτητής θα πρέπει να εγγραφεί σε ένα 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο Πανεπιστήµιο 
της Limoges και να σκοπεύει να εκπονήσει µια 
διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήµιο της 
Limoges. 

• Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών: 2500 € ή 
5000 €.  
 

Λίστα µε τα σχετικά µεταπτυχιακά προγράµµατα 
για το 2016-2017 
 
> Τέχνες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήµες 

• Master CCIC : Création Contemporaine et 
Industries Culturelles 

> Βιοεπιστήµες και Επιστήµες της υγείας 
• Master 2 Neuroépidémiologie et Parasitologie 

Tropicales 
• Master 2 Zoonoses et Environnement 

> Υλικά 
• Master 2 Sciences des Matériaux Parcours « 

Physique et Chimie des matériaux haute 
performance » 

> Οικονοµικά 
• Master 2 Banking and Finance 

> Επιστήµες των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνιών 

• Master ACSYON : Algorithmique, Calcul 
Symbolique et Optimisation Numérique 

• Master CRYPTIS : Sécurité de l’Information et 
Cryptologie 

• Master ISICG : Informatique, Synthèse 
d’Images et Conception Graphique 

visionnements. 
 
Dans cette conférence, H. Courtois expliquera 
comment cette découverte a bouleversé nos 
connaissances sur les galaxies grâce à une nouvelle 
méthode mise au point pour cartographier les 
galaxies et nous aidera à répondre aux questions 
fondamentales : où sommes-nous, où allons-nous 
et finalement d’où venons-nous? 
 
Introduction : Kanaris Tsinganos, professeur à 
l’université d’Athènes, président de l’Observatoire 
national d’Athènes 
 
Entrée libre avec coupons de priorité 
Traduction simultanée 

 
……………………… 

 
6. Bourses d’excellence de l’université 
de  LIMOGES  
 
L’Université de Limoges, en partenariat avec sa 
Fondation partenariale, propose pour l’année 
universitaire 2016/2017 un programme de Bourses 
d’excellence. 
 
Principes 

• Les dossiers des candidats devront 
démontrer un caractère «excellent» 
(notes, niveaux de langues, projet de 
recherche…). 

• L’étudiant devra s’inscrire en Master à 
l’Université de Limoges et avoir pour 
projet de poursuivre des études 
doctorales à l’Université de Limoges. 

• Il existe deux types de bourses: 2500 € ou 
5000 €. 
 
  

Liste des masters éligibles pour 2016-2017 
 
 
> Arts, Lettres et Langues et Sciences Humaines 

• Master CCIC : Création Contemporaine et 
Industries Culturelles 

> Sciences de la Vie et de la Santé 
• Master 2 Neuroépidémiologie et 

Parasitologie Tropicales 
• Master 2 Zoonoses et Environnement 

> Matériaux 
• Master 2 Sciences des Matériaux Parcours 

« Physique et Chimie des matériaux haute 
performance » 

> Économie 
• Master 2 Banking and Finance 

> Sciences des techniques de l’information et de la 
communication 

• Master ACSYON : Algorithmique, Calcul 
Symbolique et Optimisation Numérique 

• Master CRYPTIS : Sécurité de 
l’Information et Cryptologie 

• Master ISICG : Informatique, Synthèse 
d’Images et Conception Graphique 
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> Νοµικές σπουδές 

• Master 2 Histoire du droit : Institutions 
coutumières et gestion des conflits 
 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων: 30 
Μαρτίου 2016.   
 
*Πληροφορίες και κατάθεση υποψηφιοτήτων στην 
ιστοσελίδα:  
http://www.unilim.fr/international/2016/02/01/bourses
-excellence-2016-unilim/ 
 

……………………… 
 

7. - Ανώτατη Εθνική Σχολή Χηµείας, 
Βιολογίας και Φυσικής του Πολυτεχνικού 
Ινστιτούτου του Bordeaux (ENSCBP) 
 
Βραβείο Joussot-Dubien 2016 
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 
 
Το Βραβείο Joussot-Dubien φιλοδοξεί να προσελκύσει 
αλλοδαπούς φοιτητές υψηλού επιπέδου για σπουδές 
στην ENSCBP διάρκειας 1 ή 2 ετών. Χορηγείται σε 
συνεργασία µε την Airbus Defence and Space, ηγέτιδα 
στη διαστηµική βιοµηχανία.  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο 
µετά την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας τριών ή 
τεσσάρων ετών (bac+3/+4) στον τοµέα της Χηµείας 
(Φυσικοχηµεία, Επιστήµη των υλικών, Πολυµερή,  
Αναλυτική χηµεία) και της Επιστήµης των Τροφίµων. 
Μπορούν να ενταχθούν στο 4ο ή στο 5ο έτος της 
Σχολής. 
 
Ηµεροµηνία έναρξης σπουδών: Σεπτέµβριος 2016  
 
Ο επιτυχών θα λάβει βραβείο αξίας 10.000€. 
 
Προκήρυξη 2016 συνηµµένη 
 
Καταληκτική ηµεροµηνία : 1η Μαΐου 2016 
 
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση :  
http://enscbp.bordeaux-
inp.fr/IMG/pdf/ENSCBP_JJDaward2016_leaflet.pdf  
 
 

……………………… 
 

8. - Βραβείο Καινοτοµίας Universal Biotech! 
 
8η χρονιά απονοµής 
 
 
Η εταιρεία Universal Biotech, που ειδικεύεται στον 
τοµέα της βιοτεχνολογίας,  διοργανώνει για 8η συνεχή 
χρονιά διαγωνισµό για το Βραβείο Καινοτοµίας 
Universal Biotech. Το βραβείο αυτό απονέµεται σε νέες 
start-up επιχειρήσεις (< 8 ετών) και σε ερευνητικά 
εργαστήρια που αναπτύσσουν καινοτόµα προγράµµατα 
στον τοµέα της Υγείας (Βιοτεχνολογίες, ∆ιαγνωστική, 

 
> Droit 

• Master 2 Histoire du droit : Institutions 
coutumières et gestion des conflits 

 
Date limite de dépôt des dossiers : le 30 mars 
2016.   
 
*Renseignements et candidatures sur le site:  
 
http://www.unilim.fr/international/2016/02/01/bour
ses-excellence-2016-unilim/ 
 

……………………… 
 
7. - École Nationale Supérieure de 
Chimie, de Biologie et de Physique de 
l’ENSCBP 
 
Prix Joussot-Dubien 2016 
Appel à candidatures 
 
Le prix Joussot-Dubien a pour ambition d’accueillir 
des étudiants étrangers de haut niveau en 
formation au sein de l’ENSCBP pendant 1 ou 2 
années. Il est proposé en collaboration avec Airbus 
Defence and Space, leader de l’industrie spatiale.  
 
Les candidats doivent justifier d’un diplôme de 
niveau bac +3/+4 dans le domaine de la Chimie 
(Chimie Physique, Science des Matériaux, 
Polymères, Chimie Analytique) ou des Sciences des 
Aliments.  Ils peuvent intégrer l'École en 4ème ou 
5ème année. 
 
 
Date de début des études: septembre 2016 
 
Le lauréat disposera d’un prix de 10.000€. 
 
Appel à candidature 2016 ci-joint  
 
Date de clôture : 1er mai 2016 
 
Plus d’informations sur :   
http://enscbp.bordeaux-
inp.fr/IMG/pdf/ENSCBP_JJDaward2016_leaflet.pdf  

 
 

……………………… 
 

8. - Prix de l'Innovation Universal 
Biotech! 
 
8ème édition  
 
Pour une 8ème année consécutive, la société 
Universal Biotech, spécialisée dans le domaine des 
biotechnologies lance son appel pour le Prix de 
l'Innovation. Ce prix récompense des jeunes start-
up (< 8 ans d’ancienneté) et des laboratoires 
académiques développant des projets innovants 
dans le domaine de la santé (Biotech, diagnostics, 
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Ιατρική Τεχνολογία – Medtech και E-health). 
 
Ο διαγωνισµός αυτός, από τη στιγµή της δηµιουργίας 
του χαίρει της υποστήριξης ιδιωτικών εταιρειών 
(AstraZeneca, Clevexel Pharma, GSK, Ipsen, LFB, 
L'Oreal, Mayoly Spindler, Merck, Myriad, Pierre Fabre, 
Servier) και της συµβολής αναγνωρισµένων µελών 
δηµόσιων και ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων (European 
Commission, Karolinska institutet, French National 
Research Agency, Pasteur Institute). Το Βραβείο 
Καινοτοµίας Universal Biotech έχει γίνει παγκόσµιο 
σηµείο αναφοράς στην προώθηση της καινοτοµίας 
στον τοµέα της βιοϊατρικής. 
 
Το 2015, ο διαγωνισµός αυτός συγκέντρωσε σχεδόν 
300 υποψήφιους από 34 χώρες. Η Procyrion (ΗΠΑ) και 
η Pixium Vision (Γαλλία) έλαβαν η καθεµία από ένα 
βραβείο, το οποίο περιλάµβανε ένα χρηµατικό ποσό και 
συµβουλευτικές υπηρεσίες από την Universal Biotech. 
 
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 30 
Απριλίου.  
Τα κριτήρια επιλογής είναι: 

• Επιστηµονική ποιότητα της καινοτοµίας 
• Ποιότητα της οµάδας 
• Στρατηγική πνευµατικής ιδιοκτησίας 
• ∆υνατότητα υλοποίησης 
• Πιθανότητες διείσδυσης στην αγορά  

 
Μετά την ολοκλήρωση των τριών φάσεων επιλογής, τις 
οποίες θα συντονίζει µια επιτροπή διεθνών 
εµπειρογνωµόνων, θα πραγµατοποιηθεί η τελετή 
απονοµής των βραβείων στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
Innovation Days 2016, στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο 
Maison de la Chimie, στο Παρίσι.  
Τα θέµατα της φετινής χρονιάς θα είναι:  

• Ανοιχτή καινοτοµία (open innovation),  
• Στρατηγικές συµµαχίες και επενδύσεις,  
• Ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα της 

Υγείας  
• Πρόσβαση στην αγορά. 

 
*Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.universal-biotech.com/prix-
innovation/presentation/ 
 
 

……………………… 
 

 
 
 
Μπορείτε να βρείτε το «Dialogos» στο 
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:  
www.grece.francealumni.fr (στήλη 
Περιοδικό – επιστήµες και καινοτοµία) 

 

 
 

Medtech, et E-health). 
 
Depuis son lancement, ce concours a bénéficié du 
soutien d'entreprises privées (AstraZeneca, 
Clevexel Pharma, GSK, Ipsen, LFB, L'Oréal, Mayoly 
Spindler, Merck, Myriad, Pierre Fabre, Servier) et 
de la contribution des membres reconnus des 
institutions publiques/académiques.  (Commission 
européenne, Karolinska institutet, Agence nationale 
de la recherche, Institut Pasteur). Le Prix de 
l'Innovation est devenu une référence pour la 
promotion de l'innovation dans le domaine 
biomédical à travers le monde. 
 
En 2015, cette compétition a accueilli près de 300 
candidats venus de 34 pays. Procyrion (USA) et 
Pixium Vision (France) ont chacun reçu un prix 
comprenant un appui financier et des services de 
conseils délivrés par Universal Biotech. 
 
L'appel à projets est ouvert jusqu’au 30 avril.  
 
Les critères de sélection sont: 

• Qualité scientifique de l’innovation 
• Qualité de l'équipe 
• Stratégie de propriété intellectuelle 
• Faisabilité du projet 
• Chances de succès sur le marché 

 
Après trois phases de sélection menées par le jury 
d'experts international, la cérémonie de remise du 
prix aura lieu lors des Innovation Days 2016, les 3 
et 4 οctobre à la Maison de la Chimie, à Paris.  
 
 
Pour cette édition, les sujets seront:  

• Ιnnovation ouverte,  
• Αlliances stratégiques et investissements, 
• Τransformation numérique de la santé 
• Αccès au marché. 

 
 
*Plus d'information sur: 
http://www.universal-biotech.com/prix-
innovation/presentation/ 

 
 

……………………… 
 

 
 

 
Vous pouvez désormais retrouver 
« Dialogos » en ligne sur :  
www.grece.francealumni.fr (rubrique 
Magazine - sciences et innovation) 

 

 


