Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique
Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία
Τεύχος Μαΐου 2017/Numéro de mai 2017
1.- Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της
Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές
σπουδές στη Γαλλία
Προκήρυξη
2017

για

υποβολή

υποψηφιοτήτων

1. – Programme de bourses d’excellence
du gouvernement français pour des
Masters 2 en France
Appel à candidatures 2017

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής
νεολαίας, η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την
υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air
France, θέτει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα υποτροφιών
Αριστείας
που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους
ελληνικών πανεπιστημίων.

Dans le cadre du Fonds de mobilité pour la
jeunesse grecque, l’Ambassade de France en
Grèce, avec le soutien du Ministère français de
l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche et de la compagnie Air France,
met en place un programme de bourses
d’excellence à destination d’étudiants grecs de
niveau bac + 4.

Στο πλαίσιο αυτό, χορηγούνται υποτροφίες της Γαλλικής
Κυβέρνησης για:
μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2,
ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου

Plusieurs types de Bourses du Gouvernement
Français sont proposées pour des:
Master
2
dans
un
établissement
d’enseignement
supérieur
français,
toutes filières confondues
Master 2 de l’université de Nice-Sophia
Antipolis,
dans
le
domaine
des
technologies numériques, en partenariat
avec le centre de recherche INRIA –
Sophia Antipolis.

-

ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Master 2 στον τομέα των ψηφιακών
τεχνολογιών του πανεπιστημίου NiceSophia Antipolis, σε συνεργασία με το κέντρο
ερευνών INRIA – Sophia Antipolis.

Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν
μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα
προνόμια.

Ces bourses d’une durée de 10 mois comprennent
une
allocation
mensuelle,
une
allocation
exceptionnelle pour frais de formation et de
nombreux autres avantages.

Επίσης, τρεις Ανώτατες Σχολές προσφέρουν μειωμένα
δίδακτρα για συγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών:
EURECOM, Ανώτατη Σχολή Μηχανικών στον
τομέα των συστημάτων επικοινωνίας
IESEG School of management

Par ailleurs, trois grandes écoles offrent des
réductions de frais de scolarité pour des Masters 2
précis :
EURECOM,
école
d’ingénieurs
en
Systèmes de Communications,
IESEG School of management
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EDHEC Business school
Οι επιλεχθέντες θα έχουν την ιδιότητα του υποτρόφου της
Γαλλικής Κυβέρνησης και θα επωφεληθούν από τα
προνόμια που αυτή προσφέρει.

EDHEC Business school
Les lauréats bénéficient du statut de Boursier du
Gouvernement Français et des prestations
associées.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες
αυτές ορίζεται η 9η Μαΐου 2017.

La date limite de candidature pour ces bourses est
fixée au 9 mai 2017.

*Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η
προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού
Ινστιτούτου Ελλάδος:
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/boursesde-mobilite-el/bourses-de-master-2-el

*Règlement du programme de bourses et appel à
candidatures sur le site de l’Institut français de
Grèce :
http://ifa.gr/fr/etudes-en-france/boursesde-mobilite-fr/bourses-de-master-2

………………………….

………………………….

2. – Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους
ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut
niveau» (SSHN)

2. – Programme de bourses pour jeunes
chercheurs: « Séjours scientifiques de
haut niveau » (SSHN)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2017

Appel à candidatures 2017

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση
επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία
της
Γαλλίας
στην
Ελλάδα
χορηγεί
υποτροφίες
μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους
Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική
και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς,
με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας,
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της
εταιρείας Air France.

Dans le but d’initier ou de renforcer des
coopérations scientifiques de haut niveau,
l’Ambassade de France en Grèce, avec le soutien
du Ministère de l’Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de
la compagnie Air France, propose des bourses de
recherche postdoctorale de courte durée pour des
jeunes chercheurs grecs à fort potentiel, dans des
secteurs spécifiques.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4
αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

χορηγείται

Ces séjours scientifiques de 1 à 4 mois devront
impérativement se réaliser dans l’année de l’appel
à projet.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα
ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας.
Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού
δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Ce programme de bourses concerne les domaines
de recherche correspondant aux secteurs du
Partenariat stratégique entre la France et la Grèce.
Il est prioritairement ouvert aux membres du
réseau
franco-hellénique
de
l’innovation
MAZINNOV.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:
Ψηφιακές Τεχνολογίες
Ενέργεια - Περιβάλλον
Γεωπονία - Αγροδιατροφή
Βιοτεχνολογίες
Υλικά
Διάστημα - Αεροναυπηγική

Les domaines prioritaires sont:
Technologies numériques
Énergie – environnement
Agronomie – agroalimentaire
Biotechnologies
Matériaux
Spatial et aéronautique

Στόχος
Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες
ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική
ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια
επιχείρηση.
Οι υποτροφίες πρέπει να συμβάλλουν στην έναρξη και την
ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών όσον αφορά
την έρευνα και την καινοτομία.

Objectif
Ces bourses permettent à de jeunes chercheurs
grecs de travailler dans une équipe de recherche
française,
rattachée
à
un
établissement
d’enseignement supérieur, un organisme de
recherche ou une entreprise.
Elles doivent contribuer à initier ou renforcer des
coopérations franco-grecques en matière de
recherche et d’innovation.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην
Ελλάδα

Critères d’éligibilité
être de nationalité hellénique et résider en
Grèce,

μηνών,
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να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο
να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το
αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν
υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30
Ιουνίου 2017
να εργάζονται σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό
οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης
Εκπαίδευσης
να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό
οργανισμό υποδοχής.

être âgé de 35 ans maximum,
avoir soutenu une thèse au plus tard 5 ans
avant la demande ou soutenant leur thèse avant le
30 juin 2017,
être employé dans un organisme de
recherche public ou privé ou dans un établissement
d’enseignement supérieur grec,
être en possession d’une invitation de
l’organisme d’accueil français.

Κριτήρια επιλογής

Critères de sélection

Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που:
είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες
τομείς έρευνας
εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή
στοχεύουν να καταλήξουν στη θέσπιση μιας μακρόχρονης
συνεργασίας
οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση
προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που
υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού
δικτύου καινοτομίας MAZINNOV (admin@mazinnov.com).

Seront privilégiés les projets de recherche :
particulièrement innovants dans les
domaines de recherche précités,
s’inscrivant dans un partenariat existant ou
visant à déboucher sur un partenariat structurant,
conduisant à une publication scientifique,
une priorité sera accordée aux chercheurs
rattachés à des organismes membres du Réseau
franco-hellénique de l’innovation MAZINNOV
(admin@mazinnov.com)

Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου

Candidature/Constitution du dossier

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-demobilite-el/bourses-chercheurs-el
Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.

Les candidatures se font exclusivement en ligne sur
le site :
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-demobilite-fr/bourses-chercheurs-fr
Les candidatures seront examinées tout au long de
l’année

Πληροφορίες: bourses@ifa.gr

Informations : bourses@ifa.gr

………………………….

3.

– Διάλεξη
Θεσσαλονίκη

του

Alain

………………………….

Supiot

στη

3. – Conférence
Thessalonique

d’Alain

Supiot

à

Υπάρχει μέλλον για το εργατικό δίκαιο;

Le droit du travail a-t-il un avenir ?

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 στις 18.00
Αμφιθέατρο Δημήτριος Ευρυγένης, Κέντρο Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Ικάρων 1, Καλαμαριά – Τηλ. 2310 486900

Jeudi 4 mai 2017 à 18h.
Amphithéâtre Dimitrios Evrigenis, Centre de Droit
économique international et européen
1rue Ikaron, Kalamaria- tel : 2310 486900

Ο κ. Alain Supiot, καθηγητής στο Collège de France,
διευθυντής της έδρας « Κοινωνικό κράτος και
παγκοσμιοποίηση:
νομική
ανάλυση
των
μορφών
Aλληλεγγύης » είναι ο προσκεκλημένος ομιλητής του
κύκλου « Ελληνογαλλικές συζητήσεις της Θεσσαλονίκης »,
που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

M. Alain Supiot, Professeur au Collège de France,
titulaire
de
la
chaire
« Etat
social
et
mondialisation : analyse juridique des solidarités »
sera l’invité des « Conversations franco-helléniques
de Thessalonique », organisées par l’Institut
français de Thessalonique.

Μαζί του θα συνομιλήσει για το θέμα: "Υπάρχει μέλλον για
το εργατικό δίκαιο;" ο κ. Πέτρος Στάνγκος, καθηγητής
Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ
και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Dans ce débat avec M. Petros Stangos, professeur
de droit économique international à l’Université
Aristote de Thessalonique et Vice-Président du
Comité européen des droits sociaux, ils aborderont
la question « Le droit du travail a-t-il un avenir ? ».

Συντονισμός: κα Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου,
καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου, Νομικής Σχολής,
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση, θα δοθεί
βεβαίωση συμμετοχής στους φοιτητές.

Modération : Mme Christina Deliyanni-Dimitrakou,
professeur de droit comparé à l’Université Aristote
de Thessalonique.
Entrée libre, traduction simultanée, une attestation
de présence sera délivrée aux étudiants.
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*Πληροφορίες : www.ift.gr

* Informations : www.ift.gr

Στις 3 Μαϊου, στις 18.00 στην παλαιά αίθουσα τελετών της
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., η Noμική Σχολή AΠΘ θα
απονείμει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα ΑΠΘ, στον κ.
Alain Supiot.
Στην oμιλία τou, o τιμώμενos καθηγητής Alain Supiot θα
αναπτύξει το θέμα « Σκέψεις για την εξασθένιση του
Κράτους».

Les insignes de Docteur Honoris Causa de la
Faculté de Droit de l’Université Aristote de
Thessalonique seront remis à M. Alain Supiot, le 3
mai 2017 à 18h dans la Salle des Cérémonies de la
Faculté de Philosophie.
A cette occasion, M. Alain Supiot prononcera une
conférence publique intitulée « Réflexions sur le
dépérissement de l'État ».

………………………….

………………………….

4.- Κύκλος CNRS

4. – Cycle CNRS

Διάλεξη του Jules Hoffmann, Νομπελίστα
Ιατρικής (2011)
Έμφυτη ανοσία: από τα έντομα στους
ανθρώπους

Conférence de Jules Hoffmann, Prix
Nobel de Médecine 2011
L’immunité innée : des insectes à
l’homme

16/05/2017, 19.00
Μέγαρο μουσικής Αθηνών

16/05/2017, 19h 00
Megaron Palais de la musique

Η έμφυτη ανοσία είναι ο πιο παλιός μηχανισμός άμυνας
των ζώων απέναντι στις μικροβιακές λοιμώξεις. Στερείται
μνήμης και ενεργοποιεί στα σπονδυλωτά ένα δεύτερο
είδος ανοσολογικής απάντησης που ονομάζεται επίκτητη,
η οποία διαθέτει μνήμη και αποτελεί βασική αρχή του
εμβολιασμού. Ο Jules Hoffmann θα αναφερθεί στις
έρευνες που οδήγησαν στην υφιστάμενη γνώση των
ανοσολογικών απαντήσεων και στις αναμενόμενες
εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

L’immunité innée est la plus ancienne réponse des
animaux contre les infections microbiennes. Elle est
dépourvue de mémoire et active chez les vertébrés
une deuxième forme de réponse immunitaire
appelée
adaptative
capable
de
mémoire,
phénomène à la base des vaccinations. Jules
Hoffmann retracera les recherches qui ont mené à
la
compréhension
actuelle
des
réponses
immunitaires et proposera des axes pour l’avenir.

Σήμερα ομότιμος ερευνητής του Εθνικού Κέντρου
Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) και Καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, ο Jules Hoffmann
δημιούργησε το εργαστήριο « Ανοσολογική απάντηση και
ανάπτυξη στα έντομα» και διεύθυνε για 12 χρόνια το
Ινστιτούτο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας του CNRS.

Aujourd’hui directeur de recherche émérite au
CNRS et professeur à l’université de Strasbourg,
Jules Hoffmann a créé le laboratoire « Réponse
immunitaire et développement chez les insectes »,
et a dirigé pendant 12 ans l’Institut de biologie
moléculaire et cellulaire du CNRS.

Το έργο του Jules Hoffmann εστιάζεται στην
ενδοκρινολογία και στην ανοσολογία των εντόμων.
Το ερευνητικό έργο του Jules Hoffmann και των πολλών
συνεργατών του καθιέρωσε την δροσοφίλη ως οργανισμόμοντέλο στην έρευνα της έμφυτης ανοσίας.

Jules Hoffmann a consacré ses travaux à
l’endocrinologie et à l’immunologie des insectes.
Les recherches de Jules Hoffmann et de ses
nombreux collaborateurs ont établi la drosophile
comme modèle de recherche de l’immunité innée.

Οι Jules Hoffmann και Bruce A. Beutler (ΗΠΑ) έλαβαν το
2011 το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής
για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την ενεργοποίηση της
έμφυτης ανοσίας. Ο Jules Hoffmann τιμήθηκε, επίσης, το
2011 με το Χρυσό Μετάλλιο του CNRS.
Έχει λάβει πολλά άλλα σημαντικά βραβεία, όπως το
Βραβείο Rosenstiel για την ανοσία (2010), το Βραβείο
Ιατρικής Keio (2011), το Βραβείο Ιατρικών Επιστημών
Gairdner το 2011 και το Βραβείο Επιστημών Ζωής και
Ιατρικής Shaw το 2011.

Jules Hoffmann et Bruce A. Beutler (Etats-Unis)
ont reçu en 2011 le prix Nobel de physiologiemédecine pour leurs découvertes concernant
l’activation de l’immunité innée. Jules Hoffmann est
également lauréat de la Médaille d’or du CNRS
2011. Il a reçu de nombreux autres prix prestigieux
comme le Prix Rosenstiel pour l’Immunité (2010),
le Prix Keio de Médecine (2011), le Prix Gairdner
2011 en sciences médicales et le Prix Shaw 2011
en sciences du vivant et médecine.

Εισαγωγή: Γεώργιος Κόλλιας, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος και επιστημονικός
διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"

Introduction : Georges Kollias, Académicien,
professeur, faculté de médecine, Université
d'Athènes, président et directeur scientifique du
centre de recherche en sciences biomédicales
“Alexander Fleming”
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Είσοδος ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας
Ταυτόχρονη μετάφραση

Entrée libre avec coupons de priorité
Traduction simultanée

*Συνημμένη πρόσκληση

*Invitation ci-jointe
………………………….

…………………………
5. – Κύκλος «Η νεολαία που καινοτομεί»

5. – Cycle « Jeunesse Innovante »

Προβολή της ταινίας «Αύριο»

Projection du film « Demain »

24.05.2017, 19.00'
Γαλλικό Ινστιτούτο
Angelopoulos

Ελλάδος,

Auditorium

Theo

Στο πλαίσιο του κύκλου «Η νεολαία που καινοτομεί», το
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα προβάλει για δεύτερη
φορά την ταινία-φαινόμενο που προτρέπει τους πολίτες να
γίνουν επιχειρηματίες της αλλαγής.
Και αν η παρουσίαση διάφορων λύσεων μαζί με μία
ιστορία που πίσω της αφήνει θετικές επιδράσεις είναι ο
καλύτερος τρόπος ν’ αντιμετωπίσουμε την περιβαλλοντική,
οικονομική και την κοινωνική κρίση που μαστίζουν τις
χώρες μας;
Κατόπιν δημοσίευσης έρευνας που ανακοινώνει την πιθανή
εξαφάνιση ενός μέρους της ανθρωπότητας έως το 2100, ο
Cyril Dion και η Mélanie Laurent φεύγουν με μία ομάδα
τεσσάρων ατόμων για να πραγματοποιήσουν έρευνα σε
δέκα χώρες. Σκοπός τους είναι να καταλάβουν τί θα
μπορούσε να προκαλέσει μία τέτοια καταστροφή και,
κυρίως, πώς μπορούμε να την αποφύγουμε.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους συναντούν τους
πρωτοπόρους που εφευρίσκουν νέες πρακτικές στο χώρο
της γεωργίας, της ενέργειας, της οικονομίας, της
δημοκρατίας και της εκπαίδευσης. Παραθέτοντας μία μετά
την άλλη αυτές τις θετικές και στοχευμένες πρωτοβουλίες
που έχουν ήδη πάρει μορφή, δίνεται η εικόνα του κόσμου
του αύριο που αναδύεται…
Η ηθοποιός Mélanie Laurent, με ευαισθησία και έντονη
δραστηριότητα για την προστασία του περιβάλλοντος,
συμμετέχει στην καμπάνια Fish Fight, αλλά και σε πολλές
καμπάνιες της GreenPeace.
Τον Μάιο του 2014 μαζί με τον Cyril Dion, συνιδρυτή της
ΜΚΟ Colibris, ξεκινάει να συγκεντρώνει κεφάλαια μέσω της
KissKissBankBank, της πρώτης πλατφόρμας συμμετοχικής
χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Ο στόχος των 200.000
ευρώ επετεύχθη σε 3 μέρες και το ποσό διπλασιάστηκε
στα τέλη του Ιουλίου του 2014. Με αυτά τα χρήματα
κατάφεραν να ολοκληρώσουν την παραγωγή του
ντοκιμαντέρ «Αύριο».
Η ταινία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο
του 2015 στο Παρίσι, στη Διάσκεψη για το Κλίμα, ενώ το
2016 κέρδισε το βραβείο César του καλύτερου
ντοκιμαντέρ.

24.05.2017, 19h00
Institut français de Grèce, Hall + Auditorium
Theo Angelopoulos
Dans le cadre du cycle « Jeunesse innovante »,
l’Institut français de Grèce projettera pour la
deuxième fois le film évènement qui incite les
citoyens à devenir des entrepreneurs du
changement.
Et si montrer des solutions, raconter une histoire
qui fait du bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer
cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie,
la démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à
voir émerger ce que pourrait être le monde de
demain…
Particulièrement impliquée dans la préservation de
l’environnement, Mélanie Laurent participe à
plusieurs campagnes GreenPeace et Fish Fight.
En mai 2014, elle lance avec Cyril Dion, cofondateur de l’ONG Colibris, une collecte de fonds
sur KissKissBankBank, la première plateforme de
financement participatif en Europe. L’objectif de
200 000 euros est atteint en trois jours et la
somme doublée à la fin du mois de juillet 2014. Cet
argent leur permet de réaliser le documentaire
Demain.
Le film a été présenté en décembre 2015, au Sommet mondial sur le climat à Paris. En 2016, le film
remporte le César du meilleur film documentaire.

Αυτή η 2η προβολή της ταινίας "Αύριο" διοργανώνεται σε
συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την
Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας και
Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Cette 2e projection est organisée en partenariat
avec l’université nationale technique d’Athènes,
l’association des diplômés en sciences de
l’environnement de Grèce et le Centre culturel
hellénique de Paris.

Είσοδος ελεύθερη, ελληνικοί υπότιτλοι

Entrée libre, sous-titres en grec
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6. – Κύκλος «H νεολαία που καινοτομεί»

6. – Cycle « jeunesse innovante »

Αναθεωρώντας την ελληνική γεωργία – 2η
εκδήλωση: Η αστική γεωργία

Repenser l’agriculture grecque – Volume
II L’agriculture urbaine

25.05.2017, 19.00΄
Γαλλικό Ινστιτούτο
Angelopoulos

25.05.2017, 19h00
Institut français de Grèce, Auditorium Theo
Angelopoulos

Ελλάδος,

Auditorium

Theo

Η έβδομη συνάντηση της « Νεολαίας που καινοτομεί» είναι
αφιερωμένη στην αστική γεωργία. Αφού έδωσε το λόγο σε
όσους επέστρεψαν στην επαρχία για να γίνουν αγρότες, το
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος εστιάζει στους επιχειρηματίες
που φέρνουν τη φύση στη πόλη.
Σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη, παρότι το αστικό
περιβάλλον θέτει ζητήματα ρύπανσης, αυτά μπορούν να
βρουν εύκολα λύσεις, τις οποίες θα μας παρουσιάσουν
αυτοί οι νέοι Γάλλοι και Έλληνες επιχειρηματίες.
Πίσω από αυτό τον ζήλο να καλλιεργήσουμε τα δικά μας
προϊόντα, υφίστανται, επίσης, ζητήματα όπως οι βραχείες
αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, η επικράτηση της
βιολογικής καλλιέργειας και η προσπάθεια παροχής
προϊόντων της εποχής. Επιθυμούμε, έτσι, να δώσουμε το
λόγο σε αυτούς που προσφέρουν τη δυνατότητα στους
πολίτες να καλλιεργήσουν τα δικά τους φρούτα και
λαχανικά, ακόμα και αν δεν έχουν ταλέντο στην
κηπουρική!
Ο Yohan Hubert θα μας εξηγήσει πώς κατάφερε να
«πρασινίσει» τις στέγες των πολυκαταστημάτων του
Παρισιού (Galeries Lafayette, BHV) παράγοντας βιολογικά
λαχανικά.
Οι City Crops και Citizen Farm θα παρουσιάσουν την
εφεύρεσή τους που επιτρέπει στον καθένα να καλλιεργήσει
φρούτα και λαχανικά στο σπίτι του.
Ο Maxime de Rostolan θα μιλήσει για την μικρή
πειραματική φάρμα του που εφαρμόζει τις αρχές της
μόνιμης καλλιέργειας (permaculture), ενώ η ένωση
«Terre» θα παρουσιάσει το έργο της για την
ευαισθητοποίηση απέναντι στη φύση μέσω της
δημιουργίας ενός κέντρου αφιερωμένου στη γη και ενός
makers-space για τη γεωργία και το περιβάλλον.

Le septième rendez-vous de la Jeunesse Innovante
est consacré à l’agriculture urbaine. Après avoir
donné la parole à ceux qui sont « retournés à la
terre », l’Institut français de Grèce met l’accent sur
les entrepreneurs qui invitent la nature en ville.
Contrairement aux idées reçues, bien que
l’environnement urbain pose des problématiques de
pollution, elles peuvent être facilement dépassées
par plusieurs mécanismes que viendront nous
présenter de jeunes entrepreneurs grecs et
français.
Derrière cette envie de cultiver ses propres
produits, il y a également des problématiques de
circuits courts, de « tout bio » et de travailler à
offrir des produits de saisons. Nous souhaitons
ainsi donner la parole à ces porteurs de projet qui
offrent la possibilité de cultiver ses fruits et
légumes, même sans avoir la main verte !
Yohan Hubert viendra expliquer comment il a
réussi à mettre au vert les toits des grands
magasins parisiens (Galeries Lafayette, BHV) en
produisant des légumes biologiques. City Crops et
Citizen Farm viendront présenter ce qu’ils ont
inventé pour permettre à n’importe qui de faire
pousser facilement des fruits et légumes à
domicile. Maxime de Rostolan parlera de sa microferme expérimentale qui applique les principes de
la permaculture tandis que l’association « Terre »
viendra exposer son travail de sensibilisation à la
nature via la création d’un « centre de la Terre » et
d’un tiers-lieu consacré à l’agriculture et
l’environnement.

Aποσπάσματα της ταινίας « Human » του Yann ArthusBertrand που έχει ως θέμα τη γεωργία θα προβληθούν
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τις ομιλίες θα
ακολουθήσουν συζήτηση με το κοινό και κοκτέιλ.

La soirée sera ponctuée par des extraits du film
« Human » de Yann Arthus-Betrand consacré à
l’agriculture. Les présentations seront suivies
d’échanges avec le public et d’une soirée festive.

Συντονισμός της βραδιάς: Παύλος Γεωργιάδης,
εθνοβοτανολόγος και ερευνητής στο χώρο της γεωργίας.

Animation de la soirée : Pavlos Georgiadis,
ethnobotaniste et chercheur en agriculture

Θα ακολουθήσει κοκτέιλ από την κοινωνική κουζίνα
«Option Food Lab»

Soirée festive organisée en partenariat avec la
cuisine sociale « Option Food Lab »

Ελεύθερη είσοδος
Ταυτόχρονη μετάφραση
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Entrée libre,
Traduction simultanée
Attestation de présence délivrée

…………………………
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7. - Collegium, Institut d’études avancées de
Lyon

7. - Collegium,
avancées de Lyon

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για
υποτροφίες έρευνας κατά το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019.

Appel
à
candidatures
pour
des
résidences pendant l’année universitaire
2018-2019.

Εδώ και μία δεκαετία, το Collegium Institut d'études
avancées de Lyon, μέλος του Πανεπιστημίου της Λυών και
του γαλλικού Δικτύου Ινστιτούτων ανώτερων σπουδών
(RFIEA) υποδέχεται ερευνητές υψηλού επιπέδου για
εκπόνηση ερευνητικού έργου για χρονικό διάστημα
5 ή 10 μηνών σε συνεργασία με τα ερευνητικά
εργαστήρια της περιοχής.

Depuis une dizaine d’années, le Collegium. Institut
d'études avancées de Lyon, composante de
l'Université de Lyon et membre du Réseau français
des instituts d’études avancées (RFIEA), reçoit des
chercheurs de haut niveau pour des séjours
de moyenne durée (5 ou 10 mois) en
partenariat avec des laboratoires de recherche du
site.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων απευθύνεται σε
ερευνητές και ερευνήτριες όλων των γνωστικών πεδίων
που απασχολούνται σε ένα ίδρυμα του εξωτερικού. Η
ερευνητική τους εργασία είναι δυνατό να υπάγεται
- σε συγκεκριμένους τομείς που αποτελούν
προτεραιότητα
και
πραγματοποιούνται
σε
συνεργασία με διάφορους φορείς της περιοχής,
(Γλωσσολογία
και
γλωσσικές
ασκήσεις,
Μαθηματικά και θεωρητική πληροφορική, Το
ζήτημα της καταγωγής, Έδρα UNESCO «Μνήμη,
πολιτισμοί και διαπολιτισμικότητα», Πρόγραμμα
«Μνήμη»: Κατασκευή, διάλυση, ανακατασκευή
της ατομικής και συλλογικής μνήμης, Φυσική,
Ραδιοβιολογία,
Ιατρική
απεικόνιση
και
Υπολογιστική προσομοίωση)
σε ένα πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής ανοιχτό σε
όλες τις θεματικές.

Institut

d'études

L’appel
à
candidatures
s’adresse
aux
chercheur(se)s de toutes disciplines en poste dans
un établissement étranger. Leur projet de
recherche peut relever
- d'un certain nombre de programmes
fléchés affichés avec différents partenaires sur le
site (Linguistique et activités langagières,
Mathématiques et informatique fondamentale, La
question des origines, Chaire UNESCO « Mémoire,
cultures et Interculturalité », Projet mémoire :
Construction, déconstruction, reconstruction de la
mémoire individuelle et collective, Physique,
Radiobiologie, Imagerie Médicale et Simulation),
- d'un « programme blanc » ouvert à toutes
les thématiques.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Collegium στην
«Πρωτοβουλία Αριστείας» (Idex) με την οποία μόλις
διακρίθηκε η περιοχή της Lyon, θα ληφθούν ιδιαίτερα
υπόψη οι προτάσεις που εντάσσονται σε μία από τις εξής
τρεις θεματικές: Βιολογία, Υγεία και κοινωνία, Θετικές
επιστήμες και μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και
αστικότητα.

Dans le cadre de l’implication du Collegium dans
l’Initiative d’excellence (Idex) qui vient d’être
attribuée au site de Lyon seront considérés avec
une particulière bienveillance les projets qui
s'inscriraient dans l'une des trois thématiques
prioritaires : Biosanté et société, Sciences et
ingénierie, Humanités et urbanité.

Κάθε υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός πρέπει να
έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός
εργαστηρίου εντός της περιμέτρου του Πανεπιστημίου της
Λυών.

Pour être recevable, toute candidature doit
bénéficier de l'appui d'au moins un laboratoire du
périmètre de l'Université de Lyon.

Οι φάκελοι πρέπει να σταλούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2017 και οι υποψήφιοι θα λάβουν απάντηση τον
ερχόμενο μήνα Δεκέμβριο, μετά την εξέταση από το
επιστημονικό συμβούλιο και την επικύρωση από την
εκτελεστική επιτροπή.

Les dossiers doivent être envoyés d’ici au 30
septembre 2017, pour une réponse après
examen par le conseil scientifique et validation par
le comité exécutif au mois de décembre suivant.

Όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα για την υποβολή
υποψηφιότητας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
Collegium :
http://www.collegium-lyon.fr/selection-process-for-thecollegium-de-lyon24935.kjsp?RH=IEA_010000ANG&RF=IEA_090100ANG

Toutes les informations et formulaires pour
déposer une candidature se trouvent sur le site du
Collegium :
http://www.collegium-lyon.fr/processus-deselection22063.kjsp?RH=IEA_040500&RF=IEA_040500

…………………………
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