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Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique 

Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία 
  

Τεύχος Μαΐου 2016/Numéro de mai 2016  
 
 
1.-  Πρόγραµµα υποτροφιών αριστείας της 
Γαλλικής κυβέρνησης για µεταπτυχιακές 
σπουδές και µεταδιδακτορική έρευνα στη 
Γαλλία 
 
Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων 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 (κατά τη διάρκεια του 2016), 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.- Κύκλος «Σύγχρονη Σκέψη»  
 
 Alain Badiou 
Τι είναι η πολιτική σήµερα; 
  
Πέµπτη 5 Μαΐου, 19.00’  
Institut français de Grèce,  
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Ο Alain Badiou, οµότιµος καθηγητής στην École 
normale supérieure, επιστρέφει στην Ελλάδα στο 
πλαίσιο του κύκλου «Σύγχρονη σκέψη», που εστιάζει 
στην επανεξέταση της πολιτικής. Ο Alain Badiou έχει 
ορίσει την πολιτική ως «διαδικασία αλήθειας» και 
«συνθήκη φιλοσοφίας». Η πολιτική βρίσκεται στο 
επίκεντρο του στοχασµού του Alain Badiou αλλά και 
της ζωής του ως αγωνιστή. Ο Alain Badiou είναι ένας 
από τους φιλοσόφους που η πολιτική τους σκέψη 
προκαλεί πολύ στις µέρες µας. 
 
Τη στιγµή που µιλάµε για την παρακµή του Κράτους-
Έθνους, για την αποπολιτικοποίηση της µάζας, για την 
υποχώρηση της πολιτικής µπροστά στην οικονοµία, 
πώς κρίνει ο Alain Badiou τη σηµερινή πολιτική 
κατάσταση; Το 2007 έδωσε έναν δυναµικό ορισµό της 
πολιτικής: «Η συλλογική οργανωµένη δράση, η οποία 

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.- Cycle Pensée contemporaine 
 
Alain Badiou 
Qu’est-ce que la politique aujourd’hui? 
 
Jeudi 5 mai, 19h00 
Institut français de Grèce,  
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Alain Badiou, professeur émérite à l’École normale 
supérieure, revient en Grèce dans le cadre du cycle 
« Pensée contemporaine » consacré à la question : 
Repenser la politique. Définie comme « procédure 
de vérité », « condition de la philosophie », la 
politique est au cœur de la réflexion d’Alain Badiou 
tout en occupant une part majeure dans ses 
engagements de militant. Alain Badiou est l’un des 
philosophes politiques dont la pensée politique 
aujourd’hui dérange le plus. 
 
À l’heure où l’on parle de dépérissement de l’État-
nation, de dépolitisation des masses, de retrait du 
politique, quel jugement Alain Badiou porte-t-il sur 
la politique de nos jours ? De la politique, il 
donnait, en 2007, une définition dynamique : « 
L’action collective organisée, conforme à quelques 
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ακολουθεί κάποιες αρχές και έχει ως στόχο να 
αναπτύξει µέσα στην πραγµατικότητα τις συνέπειες 
µιας καινούριας δυνατότητας που καταστέλλεται από 
το κατεστηµένο». Το ερώτηµα ποια µπορεί να είναι η 
βάση για την ανανέωση µιας πολιτικής της 
χειραφέτησης παραµένει καυτό και επίκαιρο. 
 
Εισαγωγή: ∆ηµήτρης Βεργέτης, ψυχαναλυτής, 
διευθυντής του περιοδικού αληthεια 
 
Ταυτόχρονη µετάφραση 
Είσοδος ελεύθερη µέχρι εξαντλήσεως των 
διαθέσιµων θέσεων. ∆εν θα υπάρχουν δελτία 
προτεραιότητας και δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων. 
 
*Συνηµµένη πρόσκληση 
 

…………………………. 
 
3. – Κύκλος «Σύγχρονη Σκέψη»  
 
Myriam Revault d’Allonnes 
Έχει κάποιο νόηµα ακόµα η πολιτική; 
 
Τρίτη 10 Μαίου, 19.00’  
Institut français de Grèce,  
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Η απογοήτευση απέναντι στην πολιτική και η 
ανικανότητα των σύγχρονων κοινωνιών να αλλάζουν 
µέσα από την πολιτική δράση οδηγούν στο να 
αναρωτηθούµε ποιο είναι το «νόηµα» της πολιτικής. 
Η λέξη «νόηµα» εννοείται ταυτόχρονα ως δυνατότητα 
προβολής προς το µέλλον και ως εµπειρία απέναντι στο 
µη-νόηµα. Πώς θα ξαναδώσουµε στην πολιτική την 
ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και τη δύναµή της να 
επιδρά απέναντι σε ένα µέλλον που χαρακτηρίζεται από 
την αβεβαιότητα; Πώς η υπενθύµιση όλων εκείνων που 
συνδέουν τη δηµοκρατική πολιτική µε τις απρόβλεπτες 
καταστάσεις και µε την αβεβαιότητα µας επιτρέπει να 
ξαναβρούµε το πραγµατικό νόηµα της πολιτικής 
δράσης; 
 
Η Myriam Revault d’Allonnes είναι καθηγήτρια στην 
École pratique des hautes études (EPHE) και 
επιστηµονικός συνεργάτης στο CEVIPOF (Κέντρο 
Πολιτικών Ερευνών - Sciences Po). ∆ιδάσκει επίσης στο 
τµήµα διδακτορικών σπουδών της σχολής Sciences Po 
στο Παρίσι. 
Καθηγήτρια ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, η Μ. 
Revaultd’Allonnes εστιάζει τις έρευνές της εδώ και 
πολλά χρόνια στην κατανόηση του «σύγχρονου 
γίγνεσθαι». Τα πιο πρόσφατα έργα της έχουν ως 
αντικείµενο την κρίση της εξουσίας, την θέση της 
συµπόνιας στην πολιτική, την κριτική της δηµοκρατίας, 
τη νεότερη και σύγχρονη εµπειρία του χρόνου. 
 
Πρόσφατα δηµοσίευσε 
- Le Pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité, 
2006 
- Ο συµπονετικός άνθρωπος, 2008 (εκδόσεις Εστία) 
- Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, 2010 
- La Crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne du 
temps, 2012 
- L’Obstination, 2014 

principes, et visant à développer dans le réel les 
conséquences d’une nouvelle possibilité refoulée 
par l’état dominant des choses ». La question de 
savoir ce qui peut être au fondement d’un 
renouveau d’une politique d’émancipation reste 
d’une brûlante actualité. 
 
Introduction : Dimitris Vergetis, psychanalyste, 
directeur de la revue αληthεια 
 
Traduction simultanée 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Pas de coupons de priorité et pas de 
réservation possible. 
 
*Invitation ci-jointe 
 

…………………………. 
 
3.-  Cycle Pensée contemporaine 
 
Myriam Revault d’Allonnes 
La politique a-t-elle encore un sens ? 
 
Mardi 10 mai, 19h00 
Institut français de Grèce,  
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Le désenchantement à l’égard de la politique et la 
perte de la capacité des sociétés contemporaines à 
se transformer par l’action politique conduit à 
s’interroger sur le « sens » de la politique. 
 
Le mot « sens » est entendu à la fois comme 
possibilité d’une orientation vers l’avenir et comme 
expérience face au non-sens. Comment redonner à 
la politique sa capacité d’initiative et sa puissance 
d’agir face à un avenir marqué par l’incertitude ? 
Comment le rappel de ce qui noue la politique 
démocratique à la contingence et à l’incertitude 
permet-il de réinvestir le vrai sens de l’action 
politique ?  
 
Myriam Revault d’Allonnes est professeur des 
universités à l’École pratique des hautes études 
(EPHE). Chercheur associé au CEVIPOF (Centre de 
recherches politiques de Sciences Po), elle 
enseigne également à l’École doctorale de Sciences 
Po Paris. 
Spécialiste de philosophie éthique et politique, ses 
recherches portent depuis plusieurs années sur 
l’intelligence du « contemporain ». Ses derniers 
ouvrages ont eu pour objet la crise de l’autorité, la 
place de la compassion en politique, la critique de 
la démocratie, l’expérience moderne et 
contemporaine du temps. 
 
Elle a récemment publié 
- Le Pouvoir des commencements. Essai sur 
l’autorité, 2006 
- L’Homme compassionnel, 2008 (traduit en grec) 
- Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, 2010  
- La Crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne 
du temps, 2012 
- L’Obstination, 2014 
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Εισήγηση: Γιώργος Φαράκλας, καθηγητὴς πολιτικής 
φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
 
Ταυτόχρονη µετάφραση 
Είσοδος ελεύθερη 
Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους 
φοιτητές 
 
*Συνηµµένη πρόσκληση 
 

……………………………. 
 

4. – 15ες  ∆ιεθνείς Ηµέρες Κοινωνιολογίας 
της Εργασίας (JIST) 
 
Κρίση/εις και κόσµοι της εργασίας 
 
11,12 και 13 Μαΐου 2016 
Πάντειο Πανεπιστήµιο, Λεωφόρος Συγγρού 136 
12 Μαΐου 2016, 09.00΄ - 12.30΄ 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος , Auditorium Theo 
Angelopoulos 
 
Oι ∆ιεθνείς Ηµέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (JIST) 
διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια και αποτελούν 
ευκαιρία να συγκεντρωθεί, γύρω από µία θεµατική, η 
κοινότητα των κοινωνιολόγων της εργασίας του 
γαλλόφωνου χώρου. Η διοργάνωση των JIST 2016 
είναι αποτέλεσµα συνεργασίας του LEST-Laboratoire 
d’Économie et de Sociologie du Travail, µιας µικτής 
ερευνητικής µονάδας του CNRS και του Πανεπιστηµίου 
Aix- Marseille καθώς και του ΚΕΚΜΟΚΟΠ (Κέντρο 
Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής), 
µιας µονάδας έρευνας του τµήµατος Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστηµίου.  
Η φετινή διοργάνωση σηµατοδοτεί τη βούληση για ένα 
µεγαλύτερο άνοιγµα των ∆ιεθνών Ηµερών 
Κοινωνιολογίας της Εργασίας προς τις χώρες του 
Νότου για να αναπτυχθεί ο διάλογος και η επαφή 
ανάµεσα στους ερευνητές του Βορρά και του Νότου. Η 
διοργάνωση δύο στρογγυλών τραπεζών –«Κρίση και 
εργασία στην Ελλάδα: νέοι δρώντες;» και «Εκδηλώσεις 
της κρίσης και συνέπειες στο ερευνητικό πεδίο της 
εργασίας»– καθώς και διάφορα εργαστήρια αποτελούν 
τα δυνατά σηµεία αυτών των Ηµερών. 
 
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα φιλοξενήσει στις 12 
Μαΐου δύο συνεδριάσεις - ολοµέλειες: 
-   «Η κατασκευή του χρεωµένου ανθρώπου», 
Maurizio Lazzarato, κοινωνιολόγος, φιλόσοφος  
- «Κρίσεις και εργασία γυναικών», Ελένη Βαρίκα, 
ιστορικός, καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Paris 8 
 
Eίσοδος ελεύθερη 
Ταυτόχρονη µετάφραση (ελληνικά/γαλλικά) 
 
Πλήρες πρόγραµµα:  
http://jist2016.sciencesconf.org/ 
 

……………………… 
 

 
 

 
Introduction : Georges Faraklas, professeur de 
philosophie politique, Université Panteion 
 
Traduction simultanée 
Entrée libre 
Des attestations de présence seront délivrées aux 
étudiants 
 
*Invitation ci-jointe 
 

……………………………. 
 
4. – 15es Journées internationales de 
sociologie du travail (JIST) 
 
Crise-s et mondes du travail  
 
11, 12 et 13 mai 2016  
Université Panteion - 136, avenue Syggrou  
12 mai 2016, 09h00 - 12h30  
Institut français de Grèce, Auditorium Theo 
Angelopoulos 
 
Les Journées internationales de sociologie du 
travail (JIST), organisées tous les deux ans, sont 
l’occasion de réunir, autour d’une thématique, la 
communauté des sociologues du travail de l’espace 
francophone. Les JIST 2016 sont le fruit d’une 
collaboration entre le Laboratoire d’économie et de 
sociologie du travail (LEST), une unité mixte de 
recherche du CNRS et d’Aix-Marseille Université et 
KEKMOKOP (Centre de morphologie sociale et des 
politiques sociales), une unité de recherche 
rattachée au Département de politiques sociales de 
l’université Panteion.  
Cette édition marque la volonté d’une ouverture 
plus grande des Journées vers les pays du Sud afin 
de développer le dialogue et les échanges entre 
chercheurs du Nord et du Sud. Deux tables rondes, 
intitulées « Crise et travail en Grèce : de nouveaux 
acteurs ? » pour la première et « Manifestations de 
la crise et implications pour la recherche sur le 
travail » pour la seconde, ainsi que différents 
ateliers constituent les temps forts de ces 
Journées.  
 
L’Institut français de Grèce hébergera, le 12 mai, 
deux conférences plénières :  
-  « La fabrique de l’homme endetté » Maurizio 
Lazzarato, sociologue, philosophe 
-  « Crises et travail des femmes », Eleni Varikas, 
historienne, professeur à l’université Paris 8 
 
Entrée libre 
Traduction simultanée (grec/français) 
 
Programme complet :  
http://jist2016.sciencesconf.org/ 
 

                  ………………………… 
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5. – Παγκόσµιο Συνέδριο «Αριστοτέλης- 
2400 χρόνια» 
 
23-28 Μαΐου 2016 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης   
  
To 2016 έχει ανακηρυχθεί από την 
UNESCO «Επετειακό Έτος Αριστοτέλη» και το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και 
το ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο Αριστοτελικών Ερευνών 
(∆ΙΚΑΜ) του Ιδρύµατος διοργάνωνουν παγκόσµιο 
συνέδριο στις 23-28 Μαΐου 2016. Οι σηµαντικότεροι, 
σε παγκόσµια κλίµακα, Αριστοτελιστές θα συναντηθούν 
στο Παγκόσµιο Συνέδριο «Αριστοτέλης 2400 χρόνια», 
µεταξύ των οποίων οι Γάλλοι καθηγητές David Lefèbre 
(Université Blaise Pascal et Centre de recherche Léon 
Robin) και Pierre Pellegrin (Université Denis Diderot-
Paris 7 et Laboratoire SPERE du CNRS). 
 
∆είτε τον ιστότοπο του συνεδρίου: 
http://aristotleworldcongress2016.web.auth.gr/?q=en 
  
Tο Α.Π.Θ.  έχει πάρει την πρωτοβουλία να καταγράψει 
όλες τις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο 
του επετειακού εορτασµού και να τηρήσει σχετικό 
«ηµερολόγιο», το οποίο θα προβάλλει σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο όλες τις σχετικές δραστηριότητες. 
Καλούνται όλοι οι φορείς, εντός και εκτός Ελλάδος, οι 
οποίοι προτίθενται να διοργανώσουν σχετική εκδήλωση 
να ενηµερώσουν το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του 
Α.Π.Θ. (κα Παρτακελίδου, pr@auth.gr).  
∆είτε εδώ το ηµερολόγιο:  
https://www.auth.gr/en/aristotle-anniversary-year 

 
……………………… 

 
6.- Nύχτα των Ιδεών: η Ηθική 
 
27 Μαΐου, 19.00΄ 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
Σε συνεργασία µε την École normale supérieure του 
Παρισιού, την Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή Ηθικής 
και τα ελληνικά πανεπιστήµια. 
 
Μετά την ικανοποίηση που προσέφεραν οι δύο πρώτες 
επιτυχηµένες νύχτες της φιλοσοφίας, αφιερωµένες 
στον Λόγο και κατόπιν στον Βίο, το Γαλλικό Ινστιτούτο 
συνεχίζει αυτή την πρωτοβουλία έτσι ώστε να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός κοινού ιδιαίτερα 
ανοιχτού στα µεγάλα ερωτήµατα του καιρού µας: πώς 
να αντιδρούµε απέναντι στις επιταχυνόµενες µεταβολές 
του κόσµου µας, στις νέες µορφές βίας, στις 
περιβαλλοντικές απειλές, στις εκούσιες ή επιβεβληµένες 
µετακινήσεις πληθυσµών; Πώς αντιλαµβανόµαστε τις 
ανατροπές που φέρνουν οι πλέον εξελιγµένες τεχνικές 
από τον χώρο της γενετικής, της ιατρικής, της 
βιολογίας;  
 
Μέσα από στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις και προβολές 
θα δοθεί η δυνατότητα να σκιαγραφηθούν απαντήσεις 
στα πλέον επιτακτικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τις 
έννοιες της ηθικής ευθύνης στην ιατρική, στη 
βιολογική έρευνα ή σε οποιονδήποτε άλλον τοµέα έχει 
άµεσο αντίκτυπο στην υγεία και το µέλλον του 

5. – Congrès International « Aristote - 
2400 ans » 
 
23-28 mai 2016  
Université Aristote de Thessalonique 
 
L’année 2016 a été décrétée par  l’UNESCO comme 
« Année Aristote 2400 ans » pour commémorer 
mondialement la naissance du grand philosophe. A 
cette occasion, le Centre des études 
aristotéliciennes ( http://dikam.auth.gr/el) de 
l’Université Aristote de Thessalonique organise du 
23 au 28 mai un congrès international qui réunira 
de nombreux universitaires et chercheurs dont les 
professeurs français David Lefèbvre ( Université 
Blaise Pascal  et Centre de recherche Léon Robin)  
et Pierre Pellegrin (Univeristé Denis Diderot- Paris 7 
et Laboratoire SPHERE du CNRS).  
 
Pour en savoir plus consulter le site du congrès :   
http://aristotleworldcongress2016.web.auth.gr/?q=
en 
A son initiative, l’Université Aristote de Thes-
salonique se propose de consigner sur un 
calendrier général les manifestations liées à 
« l'Année Aristote 2400 ans » et  invite toutes les 
institutions à travers le monde à l’informer des 
opérations qu’elles organisent dans le cadre de 
cette commémoration (contact Mme 
Partakelidou, pr@auth.gr). 
 
Consulter le calendrier :  
https://www.auth.gr/en/aristotle-anniversary-year 
 

……………………… 
 
6. - Nuit des Idées : l’Éthique 
 
27 mai, 19h00 
Institut français de Grèce 
 
En partenariat avec l’École normale supérieure de 
Paris, le Comité consultatif national d’Éthique et les 
universités grecques. 
 
Conforté par le succès des premières nuits de la 
philosophie, successivement dévolues au Logos 
puis au Bios, l’Institut français poursuit cette 
initiative afin de répondre aux attentes du public 
particulièrement ouvert aux grands 
questionnements d’aujourd’hui : comment 
répondre aux transformations accélérées du 
monde, aux nouvelles formes de violences, aux 
menaces environnementales, aux déplacements 
volontaires ou imposés des populations ? Que 
comprendre des bouleversements apportés par les 
techniques les plus poussées en matière génétique, 
médicale, biologique ?  
 
Tables rondes, conférences, projections, 
permettront d’esquisser des réponses aux 
questions les plus urgentes liées aux notions de 
responsabilité éthique en médecine, en recherche 
biologique ou tout autre domaine ayant un impact 
direct sur la santé et sur l’avenir de l’espèce 
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ανθρώπινου είδους, κυρίως µέσω των εξελίξεων στον 
χώρο της γενετικής, σε ζητήµατα που αφορούν άµεσα 
την οργάνωση της κοινωνίας ή που άπτονται της 
πολιτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ατοµική και τη 
συλλογική ευθύνη απέναντι στους µετανάστες ή στη 
θέση µας απέναντι στα διακυβεύµατα της κλιµατικής 
αλλαγής. 
Οι οµιλητές θα ανατρέξουν στα µεγάλα φιλοσοφικά 
κείµενα που οριοθετούν την ιστορία των ιδεών γύρω 
από την ηθική, ενώ θα εξεταστεί και το ζήτηµα της 
ηθικής του ερευνητή, ανεξαρτήτως πεδίου: η φετινή 
νύχτα των ιδεών θα είναι ανοιχτή σε προσωπικότητες 
από τον χώρο της επιστήµης και της ιατρικής.  
 
Οµιλητές που έχουν δηλώσει συµµετοχή έως σήµερα:  

- από γαλλικής πλευράς: Claire Marin, Lazare 
Benaroyo, Didier Sicard, Nathalie Reyners, Philippe 
Petit, Frédéric Worms, Dominique Combe, Corinne 
Pelluchon, Yannaï Plattener, Cécile Degiovanni, 
Isabelle Siffert, Ali Benmakhlouf.  

- από ελληνικής πλευράς: Γκόλφω Μαγγίνη, 
Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Άρης Στυλιανού, 
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Γιώργος Φαράκλας, 
Φιλήµων Παιονίδης, Παύλος Kόντος, Σταυρούλα 
Tσινόρεµα, Βάσω Kιντή, Γιάννης Πρελορέντζος, 
Στέλιος Βιρβιδάκης, Σταύρος Zουµπουλάκης, 
Αντώνης Χατζηµωυσής, Νίκος Mοσχονάς, Βίκυ 
Iακώβου. 

 
Eίσοδος ελεύθερη 
Ταυτόχρονη µετάφραση 
 

……………………… 
 
7.- ∆ιάλεξη του Gilles Kepel 
 
Η Τζιχάντ στην Ευρώπη 
 
∆ευτέρα 30 Μαΐου 2016, 18.30΄ 
Institut français de Grèce 
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και 
Γενικής Παιδείας διοργανώνει µια διάλεξη του γάλλου 
πολιτικολόγου και διεθνώς αναγνωρισµένου αναλυτή 
του Ισλάµ και των ισλαµιστικών κινηµάτων Gilles 
Kepel. 
 
Ο Gilles Kepel είναι καθηγητής στο Ινστιτούτο 
Πολιτικών Επιστηµών του Παρισιού - Sciences Po. Έχει 
επίσης διδάξει στο New York University, στο 
πανεπιστήµιο Columbia καθώς και στο London School 
of Economics. Εξαίρετος γνώστης του Ισλάµ και του 
σύγχρονου αραβικού κόσµου, µελετά τους 
πολιτισµούς, τις θρησκείες, τις κοινωνίες και τη 
γεωπολιτική τους εδώ και 35 χρόνια. Είναι συγγραφέας 
πολυάριθµων δοκιµίων που έχουν µεταφραστεί σε 
πάνω από 20 γλώσσες, µεταξύ των οποίων Η 
επιστροφή του θεού (εκδόσεις Λιβάνη) και Τζιχάντ 
(εκδόσεις Καστανιώτη). Πρόσφατα κυκλοφόρησε στη 
Γαλλία το βιβλίο του Terreur dans l’Hexagone, Genèse 
du djihad français στις εκδόσεις Gallimard. ∆ηµοσιεύει 
τακτικά άρθρα στις εφηµερίδες  Le Monde, The New 
York Times, La Repubblica και στην El Pais. 
Στη διάλεξή του ο Gilles Kepel µας βοηθά να 

humaine par le biais de l’évolution génétique 
notamment, touchant directement l’organisation de 
la société ou relevant de la sphère politique, en 
particulier quant à la responsabilité individuelle et 
collective vis-à-vis des migrants ou la position face 
aux enjeux du changement climatique. 
 
Les grands textes philosophiques qui jalonnent 
l’histoire des idées autour de l’éthique seront 
rappelés tandis que l’éthique du chercheur, quelle 
que soit sa spécialité, sera également examinée : 
cette nuit des idées sera ouverte cette année à des 
personnalités du monde scientifique et médical. 
 
Participants confirmés à ce jour :  

- pour les Français : Claire Marin, Lazare 
Benaroyo, Didier Sicard, Nathalie Reyners, 
Philippe Petit, Frédéric Worms, Dominique 
Combe, Corinne Pelluchon, Yannaï Plattener, 
Cécile Degiovanni, Isabelle Siffert, Ali 
Benmakhlouf.  

- pour les Grecs : Golfo Maggini, Xenophon 
Paparrigopoulos, Aris Stilianou, Evangelos 
Protopapadakis, Giorgos Faraklas, Filimon 
Peonidis, Pavlos Kontos, Stavroula Tsinorema, 
Vasso Kindi, Yannis Prelorentzos, Stelios 
Virvidakis, Stavros Zouboulakis, Antonis 
Hatzimoysis, Nikos Moschonas, Vicky Iakovou. 
 
Entrée libre 
Traduction simultanée 
 

……………………… 
 
7. - Conférence de Gilles Kepel 
 
Le Jihad en Europe 
 
Lundi 30 mai 2016, 18h30 
Institut français de Grèce 
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
La Société d’études de la culture néo-hellénique et 
de l’enseignement général  organise une 
conférence du politologue français Gilles Kepel, 
spécialiste internationalement reconnu de l'islam et 
des mouvements islamistes. 
 
Gilles Kepel, professeur à Sciences Po Paris, a 
également enseigné à la New York University, à 
l’université Columbia et à la London School of 
Economics.  
 
Fin connaisseur du monde arabe contemporain, 
dont il étudie les civilisations, les religions, les 
sociétés et la géopolitique depuis trente-cinq ans, il 
est l’auteur de nombreux essais traduits dans plus 
de vingt langues, dont La Revanche de Dieu et  
Jihad - Expansion et déclin de l’islamisme.  
Il vient de publier Terreur dans l'Hexagone, Genèse 
du djihad français, aux éditions Gallimard. Il publie 
régulièrement des articles dans Le Monde, The 
New York Times, La Repubblica, El Pais. 
 
Dans sa conférence, Gilles Kepel nous aide  à 
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αποκρυπτογραφήσουµε την ανάδυση ενός νέου 
τζιχαντισµού, µιας «Τζιχάντ τρίτης γενιάς» που 
στοχοποιεί την Ευρώπη. 
 
Σχολιασµός: Σωτήρης Ρούσσος, αναπληρωτής 
καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και 
∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
και επιστηµονικός υπεύθυνος του Κέντρου 
Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαµικών Σπουδών 
(ΚΕΜΜΙΣ) 

   
Συντονισµός:  Γιάννης Καρτάλης, δηµοσιογράφος 
 
Ταυτόχρονη µετάφραση  
Είσοδος ελεύθερη 
 

……………………… 
 

8. - FUN-MOOC (France Université 
Numérique) 
 
Η πλατφόρµα Fun έχει ως σκοπό την διάδοση της 
γνώσης σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό 
ανθρώπων. Αυτή η πρωτοβουλία τέθηκε σε εφαρµογή 
από τον  Υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας 
της Γαλλίας τον Οκτώβριο του 2013 και στοχεύει στην 
συνένωση των open courses των γαλλικών 
πανεπιστηµίων και σχολών ώστε να τους δώσει διεθνή 
προβολή. 
Στην πλατφόρµα συµµετέχουν σήµερα πάνω από 50 
από τα κορυφαία ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης 
στην Γαλλία και σε όλον τον κόσµο. 
Ως τώρα, έχει 1 εκατοµµύριο εγγραφές σε 150 
προσφερόµενα µαθήµατα! 
Προσφέρει έναν εκτενή κατάλογο µαθηµάτων που 
εµπλουτίζεται από µέρα σε µέρα µε ποικίλες και 
επίκαιρες θεµατικές. 
 
Αποτελείται από µαθήµατα που έχουν σχεδιαστεί από 
καθηγητές γαλλικών σχολών και πανεπιστηµίων καθώς 
και από τους διεθνείς ακαδηµαϊκούς τους εταίρους. 
Φοιτητές και  χρήστες του διαδικτύου µπορούν να τα 
παρακολουθήσουν µε διαδραστικό και συνεργατικό 
τρόπο και στον δικό τους ρυθµό. 
 
Πληροφορίες: https://www.fun-mooc.fr/ 
  

……………………… 
 

9. – ∆ιδακτορικό πρόγραµµα σπουδών 
DOC2AMU (H2020-MSCA-COFUND) του 
Πανεπιστηµίου Aix-Marseille 
 
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων: 29 
Απριλίου- 24 Ιουνίου 2016 
 
Το Πανεπιστήµιο Aix-Marseille (AMU) ανακοινώνει ότι 
προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 
για ένα νέο διεθνές διδακτορικό πρόγραµµα, από τις 29 
Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου 2016. Με τίτλο DOC2AMU,  
το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο των 
δράσεων Marie-Skłodowska-Curie COFUND του 
προγράµµατος H2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
καθώς` και από το Περιφερειακό Συµβούλιο Provence-

décrypter l’émergence d’un nouveau jihadisme, un 
« Jihad troisième génération » qui a pris l’Europe 
pour cible.  
 
Discutant : Sotiris Roussos, professeur adjoint au 
département de science politique et relations 
internationales de l’université du Péloponnèse, 
responsable scientifique du Centre d’études 
méditerranéennes, moyennes-orientales et 
islamiques (CEMMIS) 
 
Modérateur : Yannis Kartalis, journaliste 
 
Traduction simultanée 
Entrée libre 
 

……………………… 
 
8. - FUN-MOOC (France Université 
Numérique) 
 
La plate-forme Fun a pour mission la diffusion de la 
connaissance au plus grand nombre. Lancée par le 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche en octobre 2013, cette initiative vise à 
fédérer les projets des universités et écoles 
françaises pour leur donner une visibilité 
internationale. 
 
Elle regroupe aujourd’hui plus de 50 partenaires en 
France et à travers le monde, parmi les meilleurs 
établissements d'enseignement supérieur. 
Elle compte à ce jour 1 million d'inscriptions à 150 
cours disponibles ! 
Elle propose un vaste catalogue de cours qui 
s'enrichit de jour en jour avec des thématiques 
variées et d'actualité. 
 
Il est composé de cours conçus par des professeurs 
d'universités et d'écoles françaises et par leurs 
partenaires académiques internationaux. Les 
étudiants et internautes peuvent les suivre de 
manière interactive et collaborative et à leur 
rythme.  
 
Informations : https://www.fun-mooc.fr/ 
 

……………………… 
 

9. -  Programme doctoral DOC2AMU 
(H2020-MSCA-COFUND) de l’université 
Aix-Marseille  
 
Appel à candidatures: 29 avril – 24 juin 
2016 
 
Aix-Marseille Université (AMU) ouvre du 29 avril au 
24 juin 2016 l’appel à candidatures d’un nouveau 
programme doctoral international.  
 
Intitulé DOC2AMU ce programme est, co-financé 
dans le cadre des actions Marie-Skłodowska-Curie 
COFUND du programme H2020 de la Commission 
européenne et par le Conseil Régional Provence-
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Alpes-Côte d’Azur, µε συνεισφορά του Οργανισµού 
A*MIDEX. 
 
Το πρόγραµµα θα παρέχει χρηµατοδότηση για 30 
θέσεις για διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήµιο 
Aix-Marseille (AMU), µε σύµβαση διάρκειας 3 ετών η 
καθεµία, κατά την διάρκεια των 5 ετών του 
προγράµµατος. Βασίζεται στις αρχές της 
διεπιστηµονικότητας, της διατοµεακότητας και του 
διεθνούς προσανατολισµού («31»).   
Το πρόγραµµα εστιάζει σε 6 επιλεγµένους 
διεπιστηµονικούς και διατοµεακούς  ερευνητικούς 
άξονες: Απεικόνιση, Νάνο-υγεία, «Big data», 
∆ίκτυα, Κλιµατική Αλλαγή και Παγκοσµιοποίηση. 
 
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων απευθύνεται 
σε όλους τους µέλλοντες υποψήφιους διδάκτορες, µε 
την προϋπόθεση να µην έχουν ζήσει στην Γαλλία για 
πάνω από 12 µήνες, τα 3 τελευταία χρόνια. 
 
Το πρόγραµµα DOC2AMU είναι µια δράση του Collège 
doctoral του AMU, που βασίζεται σε µια συνεργασία µε 
15 οργανισµούς-εταίρους (Περιφερειακό Συµβούλιο 
PACA, A*MIDEX, 9 πόλοι ανταγωνιστικότητας της 
Περιφέρειας PACA, SATT, IMéRA, CROUS, Protisvalor 
Méditerranée).  
 
Πληροφορίες: 
http://doc2amu.univ-amu.fr/en 
 

……………………… 
 

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

 

 
 

Alpes-Côte d’Azur, avec une contribution de la 
Fondation A*MIDEX. 
 
Le programme doit permettre de financer 30 
contrats doctoraux à l'Université Aix-Marseille 
(AMU), d’une durée de 3 ans chacun pendant les 5 
années du programme. Il est basé sur des 
principes d’interdisciplinarité, d’intersectorialité et 
d’ouverture internationale (« 3I »).  
 
Il est orienté sur 6 axes de recherche 
interdisciplinaires et intersectoriaux sélectionnés : 
Imagerie, Nano-santé, « Big data », 
Réseaux, Changement climatique et 
Mondialisation. 
L’appel à candidatures s’adresse à tout futur 
doctorant, à condition ne de pas avoir résidé plus 
de 12 mois en France au cours des trois dernières 
années. 
 
DOC2AMU est une action portée par le collège 
doctoral d'AMU, reposant sur un partenariat avec 
15 organisations partenaires (Conseil Régional 
PACA, A*MIDEX, 9 pôles de compétitivité de la 
Région PACA, SATT, IMéRA, CROUS, Protisvalor 
Méditerranée). 

 
Informations:  
http://doc2amu.univ-amu.fr/en 
 

……………………… 
 

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

 

 


