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1. –

Αναβολή της διάλεξης του Alain Badiou

1. – Report de la conférence d'Alain Badiou

Έρωτας υπό απειλή; Έρωτας νικητής;

Amour menacé ? Amour vainqueur ?

19/02/2015, 19.30
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

19/02/2015, 19h30
Institut français de Grèce

Η διάλεξη του κ. Alain Badiou, που ήταν
προγραµµατισµένη για την Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου,
αναβάλλεται.
Ο Alain Badiou,
ο οποίος για λόγους υγείας,
αναγκάστηκε να µαταιώσει το ταξίδι του, αναθέτει στο
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος να µεταβιβάσει στο
«αγαπητό» και «αξιοθαύµαστο ελληνικό κοινό του» τη
λύπη του και τη διαβεβαίωσή του, ότι δεν πρόκειται να
«τo εγκαταλείψει οριστικά» αφού προτείνει «µια απλή
µεταφορά» της διάλεξής του για την Πέµπτη 29
Οκτωβρίου 2015.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας ευχαριστεί για την
κατανόηση σας και ανανεώνει το ραντεβού για το
επόµενο φθινόπωρο.

La conférence d'Alain Badiou, prévue jeudi 19 février est
reportée.

…………………………….

Alain Badiou, qui, pour des raisons de santé, a été
obligé de renoncer à son voyage, charge l'Institut
français de Grèce, de transmettre à son « cher » et son
« admirable public grec » ses regrets et son assurance
qu'il ne s'agit pas d' « un abandon définitif » puisqu'il
propose « un pur et simple report» de sa conférence
à
Athènes
le
jeudi
29
octobre
prochain.
L'IFG vous remercie pour votre compréhension et vous
donne rendez-vous à l'automne prochain.

…………………………….

2. – Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

2. – Table ronde

Η «Μέριµνα», πολιτική της καθηµερινής
ζωής

Le «Care», politique de la vie ordinaire

26 Φεβρουαρίου, 18.30
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

26 février, 18.30
Institut français de Grèce

Η σκέψη γύρω από τη «µέριµνα» (care), έννοια που
εµφανίστηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’80,
αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, επηρεάζοντας όλες
τις πτυχές της κοινωνίας, εισβάλλοντας µάλιστα και στον

Apparue aux États-Unis dans les années 1980, la
réflexion sur le «care» se développe de plus en plus,
imprégnant tous les champs de la société et faisant
même irruption dans le débat politique.
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πολιτικό διάλογο.
Το «care», έννοια πολύσηµη, αφορά το σύνολο των
ανθρώπινων σχέσεων και αλλάζει ριζικά τον τρόπο που
αντιλαµβανόµαστε την ηθική και την πολιτική.

Le «care», notion polysémique, s'applique à l'ensemble
des rapports humains et renouvelle radicalement notre
façon de penser l'éthique et la politique.

Οµιλητές:
Fabienne Brugère, Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Paris 8
Estelle Ferrarese, Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο του
Στρασβούργου, µε απόσπαση στο Κέντρο Marc Bloch
του Βερολίνου (2014-2015)
Sandra Laugier, Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Intervenants :

Είσοδος ελεύθερη - Ταυτόχρονη µετάφραση

Entrée libre - Traduction simultanée

* Συνηµµένη πρόσκληση

*Invitation ci-jointe

* Συνηµµένο πρόγραµµα του FOCUS φιλοσοφία

*Programme du FOCUS philosophie ci-joint

………………………….

Fabienne Brugère, professeure, université Paris 8
Estelle Ferrarese, professeure, université de
Strasbourg, en délégation au Centre Marc Bloch de
Berlin (2014-2015).
Sandra Laugier, professeure, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Stelios Virvidakis, professeur, université d’Athènes

………………………….

3.- Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

3. – Table ronde

50 χρόνια από την ανακάλυψη του
οπερονίου και του ρόλου του στη γονιδιακή
ρύθµιση των ενζύµων: Η συµβολή των
βραβευµένων µε Νόµπελ Γάλλων ερευνητών

50 ans après la découverte de l'opéron et de
son rôle dans la régulation génétique de
synthèse des enzymes: La contribution des
Prix Nobel français.

26 Φεβρουαρίου 2015, 19.30’
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
Λεωφόρος, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

26 février 2015, 19h 30
Fondation nationale pour la recherche
scientifique
48, avenue Vasileos Konstantinou

Εδώ και 50 χρόνια, απενεµήθη στους Γάλλους ερευνητές
François Jacob, André Lwoff και Jacques Monod του
Ινστιτούτου Παστέρ Παρισίων το βραβείο Νόµπελ στη
Φυσιολογία και Ιατρική για τις ανακαλύψεις τους σχετικά
µε τη γενετική ρύθµιση της λειτουργίας των ενζύµων.
Οι ανακαλύψεις αυτές άνοιξαν νέους δρόµους στην
κατανόηση του µηχανισµού της γονιδιακής ρύθµισης και
της λειτουργίας των κυττάρων και οδήγησαν στην
καταξίωση της µοριακής βιολογίας.

Il y a cinquante ans, les chercheurs français François
Jacob, André Lwoff et Jacques Monod de l'Institut
Pasteur de Paris ont reçu le Prix Nobel de physiologie ou
médecine pour leurs découvertes relatives à la
régulation génétique du fonctionnement des enzymes.
Ces découvertes ont ouvert de nouvelles voies dans la
compréhension du mécanisme de régulation génétique
et du fonctionnement des cellules et ont marqué
l'avènement de la biologie moléculaire.

Συµµετέχουν οι:
Michel
Morange,
Καθηγητής
Βιολογίας
στο
Πανεπιστήµιο Paris 6, ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου
Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστηµών στην École
normale supérieure.
Στρατής
Αβραµέας,
επίτιµος
Καθηγητής
στο
Ινστιτούτο Παστέρ, ∆ιευθυντής Ερευνών του CNRS
Παρισίων, αντεπιστέλλον µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών.

Participants:
Michel
Morange,
professeur
de
biologie,
Université Paris 6, Directeur de l'Institut d'histoire et
philosophie des sciences de l'École normale supérieure

Συντονισµός:
Φραγκίσκος Κολίσης, Καθηγητής στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Λαοκρατία Λάκκα, ∆ρ.
Βιολογίας.

Modération:
Frangiskos Kolissis, professeur, Université nationale
technique d'Athènes et Laocratia Lakka, Docteur en
biologie.

…………………………..

…………………………..

Stratis Avraméas, professeur honoraire à l'Institut
Pasteur, directeur de recherches émérite au CNRS,
Membre correspondant de l'Académie d'Athènes.

2

4. – GRÈCE FRANCE TALENTS 2015

4.- GRÈCE FRANCE TALENTS 2015

Ας µιλήσουµε για το µέλλον µε αυτούς που
το προετοιµάζουν!

Parlons de
préparent !

Aπό 27 έως 31 Μαρτίου 2015
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Είσοδος ελεύθερη

Du 27 au 31 mars 2015
Institut français de Grèce
Entrée libre

Φοιτητές: ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των
γαλλικών Πανεπιστηµίων και Ανώτατων Σχολών (grandes
écoles).
Επιχειρήσεις: ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελµατικές
δεξιότητες του µέλλοντος.
Απόφοιτοι: ας αναδείξουµε το ταλέντο σας!

Étudiants: venez découvrir l’excellence des universités
et grandes écoles françaises.
Entreprises: venez promouvoir les compétences de
demain.
Alumni: mettons à l’honneur votre talent !

▪ Στρογγυλή τράπεζα µε
επαγγέλµατα του µέλλοντος»

▪ Table ronde sur les « métiers d’avenir »

θέµα

«Τα

l’avenir

avec

ceux

qui

le

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 – 18:00 – 21:00
Auditorium Théo Angelopoulos

Vendredi 27 mars 2015 – 18h30 – 21h00
Auditorium Théo Angelopoulos

Ο κόσµος αλλάζει, οι επαγγελµατικές δεξιότητες που
έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις διαφοροποιούνται και
αυτές.
Σε έναν κόσµο που µεταλλάσσεται συνεχώς, δεν είναι
εύκολο για τους νέους να επιλέξουν επαγγελµατικό
προσανατολισµό.
Οι
τεχνολογικές,
κλιµατικές,
οικονοµικές και κοινωνικές
µεταβολές γεννούν την
ανάγκη για νέες επαγγελµατικές δεξιότητες και
αναµένεται να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας τόσο στη
Γαλλία όσο και στην Ελλάδα.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προσκαλεί σε µια
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε θέµα τα επαγγέλµατα
του µέλλοντος, που θα δώσει το λόγο στις επιχειρήσεις,
τους καθηγητές και τους νέους απόφοιτους.
…….

Le monde change, les besoins en compétences des
entreprises changent aussi.
Dans un monde en pleine mutation, il n’est pas facile
pour les jeunes de choisir leur orientation
professionnelle. Les changements technologiques,
climatiques, économiques et sociaux engendrent un
besoin de nouvelles compétences et seront créateurs
d’emplois en France comme en Grèce.
L’Institut français de Grèce vous donne rendez-vous
pour débattre des métiers de demain au cours d’une
table ronde qui donnera la parole aux entreprises, aux
professeurs et aux jeunes diplômés.
……

▪
Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία
Campus France

▪ Salon des études en France
Campus France

28 Mαρτίου 2015, 10.00-18.00

28 mars 2015, 10h 00 – 18h 00

Η έκθεση Σπουδάζω στη Γαλλία 2015 είναι µια µοναδική
ευκαιρία για τους Έλληνες φοιτητές να συναντήσουν
εκπροσώπους γαλλικών πανεπιστηµίων και Ανώτατων
Σχολών (grandes écoles), να συζητήσουν τα σχέδια τους
σχετικά µε τις σπουδές τους και να βρουν όλες τις
απαντήσεις στα ερωτήµατά τους, που αφορούν στις
διαδικασίες εγγραφής, στα προγράµµατα σπουδών και
στις ενδεχόµενες υποτροφίες.

Le salon des études en France 2015 est une occasion
unique pour les étudiants grecs de rencontrer des
représentants d’universités françaises et grandes écoles,
de discuter de leur projet d’études et de trouver des
réponses à toutes les questions concernant les
formations, les modalités d’admission et les éventuelles
bourses d’études.

Θα συµµετέχουν τα κάτωθι εκπαιδευτικά Ιδρύµατα :

Établissements qui participeront au salon:

Πανεπιστήµια:
• Aix Marseille School of Economics
• Centre de Linguistique Appliquée (Université de
Franche-Comté)
• Cours de Civilisation Française de la Sorbonne
• Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
• Université Catholique de Lyon
• Université de Limoges
• Université de Lorraine
• Université Lyon 2
• Université Jean Moulin Lyon 3

Universités :
• Aix Marseille School of Economics
• Centre de Linguistique Appliquée (Université de
Franche-Comté)
• Cours de Civilisation Française de la Sorbonne
• Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
• Université Catholique de Lyon
• Université de Limoges
• Université de Lorraine
• Université Lyon 2
• Université Jean Moulin Lyon 3
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•
•
•
Σχολές
•
•
•
•
•

Université Montpellier 3
Université de Nice
Université Paris Ouest Nanterre la Défense
οικονοµικών και διοίκησης επιχειρήσεων:
EDHEC Business School
HEC Paris
IESEG
Montpellier Business School
SKEMA Business School

•
•
•

Université Montpellier 3
Université de Nice
Université Paris Ouest Nanterre la Défense

Écoles d’économie et gestion :
• EDHEC Business School
• HEC Paris
• IESEG
• Montpellier Business School
• SKEMA Business School

Ινστιτούτα Πολιτικών Επιστηµών:
• Institut d’Etudes Politiques de Toulouse

Institut d’études politiques :
• Institut d’Etudes Politiques de Toulouse

Πολυτεχνεία:
• INSA Rouen
• ENSIC (Université de Lorraine)
• EISTI
• INSA Rennes

Écoles d’ingénieurs :
• INSA Rouen
• ENSIC (Université de Lorraine)
• EISTI
• INSA Rennes

Σχολές τεχνών:
• Groupe EAC
• Ecole des beaux-arts du Nord- Pas de Calais

Écoles d’art:
• Groupe EAC
• Ecole des beaux-arts du Nord- Pas de Calais

*Για περισσότερες πληροφορίες:
athenes@campusfrance.org
http://www.grece.campusfrance.org/node/293037

*Pour plus d’informations :
athenes@campusfrance.org
http ://www.grece.campusfrance.org/node/293037

Στο πλαίσιο της στρογγυλής τραπέζης, την Παρασκευή
27 Μαρτίου 2015, οι επισκέπτες της Έκθεσης Σπουδές
στη Γαλλία θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για
τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, καθώς επίσης
και για τα επαγγέλµατα και τις ανάγκες σε ανθρώπινο
δυναµικό στο εγγύς µέλλον.

Dans la continuité de la table ronde du vendredi 27
mars 2015, les visiteurs du Salon des études en France
auront également l’occasion de s’informer sur le monde
économique ainsi que les métiers et les besoins en
ressources humaines de demain.

Μπορείτε να συµβουλευτείτε ηλεκτρονικά τον κατάλογο
µε τις επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν.

La liste des entreprises participantes est consultable en
ligne.

Η έκθεση Σπουδές στη Γαλλία Campus France θα
πραγµατοποιηθεί και στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης στις 30 Μαρτίου από τις 10:30 έως
τις 17:30.
* Για περισσότερες πληροφορίες: www.ift.gr

Le salon des études en France Campus France se
déroulera également à l’Institut français de
Thessalonique le 30 mars de 10h30 à 17h30.

……

……

▪
Συνάντηση µε
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

γαλλικά

Ανώτατα

*Pour plus d’informations : www.ift.gr

▪ Rencontres
français

avec

les

établissements

Παρασκευή 27 Μαρτίου, 15.00’-18.00’

Vendredi 27 mars, 15h00-18h00

Το
Τµήµα
Επιστηµονικής
&
Πανεπιστηµιακής
Συνεργασίας διοργανώνει, για τα γαλλικά ΑΕΙ που το
επιθυµούν προσωπικές συναντήσεις µε τους Έλληνες
οµολόγούς τους.

Le Service de coopération scientifique & universitaire
organise pour les établissements français qui le
souhaitent des rendez-vous personnalisés avec leurs
homologues grecs.

Κατάλογος γαλλικών εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων:
• Aix Marseille School of Economics
• Centre de Linguistique Appliquée (Université de
Franche-Comté)
• Cours de Civilisation Française de la Sorbonne
• Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
• Université Catholique de Lyon
• Université de Limoges
• Université de Lorraine

Liste des établissements français :
• Aix Marseille School of Economics
• Centre de Linguistique Appliquée (Université de
Franche-Comté)
• Cours de Civilisation Française de la Sorbonne
• Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
• Université Catholique de Lyon
• Université de Limoges
• Université de Lorraine
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université Lyon 2
Université Jean Moulin Lyon 3
Université Montpellier 3
Université de Nice
Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Montpellier Business School
SKEMA Business School
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse
ENSIC (Université de Lorraine)
EISTI
Groupe EAC
Ecole des beaux-arts du Nord- Pas de Calais

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université Lyon 2
Université Jean Moulin Lyon 3
Université Montpellier 3
Université de Nice
Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Montpellier Business School
SKEMA Business School
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse
ENSIC (Université de Lorraine)
EISTI
Groupe EAC
Ecole des beaux-arts du Nord- Pas de Calais

*Για προσωπικές συναντήσεις µε τους Γάλλους
πανεπιστηµιακούς, εγγραφές στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: mvoyatzi@ifa.gr

*Pour des rencontres personnalisées avec les
universitaires français, inscriptions à l’adresse
électronique : mvoyatzi@ifa.gr

……

……

▪ Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας Grèce
France Alumni

▪ Lancement de Grèce France Alumni

Η ιστοσελίδα www.francealumni.fr είναι ένα
παγκόσµιο και καινοτόµο µέσο κοινωνικής
δικτύωσης. Συγκεντρώνει απόφοιτους απ’ όλο τον
κόσµο, τους φέρνει σε επαφή µε δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς και τους δίνει την ευκαιρία να
διατηρήσουν επαφή µε τη Γαλλία.

www.francealumni.fr
mondial et novateur.

Il fédère les alumni originaires du monde entier, les met
en réseau avec des acteurs publics et privés et leur
permet de garder un lien avec la France.

Μπορείτε ήδη να κάνετε εγγραφή στο διεθνή κατάλογο:
www.francealumni.fr

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire dans l’annuaire
international : www.francealumni.fr

*Για περισσότερες πληροφορίες: alumni@ifa.gr

*Pour plus d’informations: alumni@ifa.gr

est

un

réseau

social

……

……

▪ ∆ιαγωνισµός γραφής «Η φωνή των νέων
ταλέντων: φανταστείτε το µελλοντικό σας
επάγγελµα»

▪ Concours d’écriture « La voix des jeunes
talents : imaginez votre métier de demain »

Εµπνεόµενοι από το ∆ιαγωνισµό του Κύκλου
Οικονοµολόγων, η Πρεσβεία της Γαλλίας και το Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος προσκαλούν τους Έλληνες φοιτητές
να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό γραφής «Η φωνή
των νέων ταλέντων: φανταστείτε το µελλοντικό
σας επάγγελµα».
Ο/η νικητής/τρια θα κληθεί να παρουσιάσει το κείµενό
του/της στην έναρξη της στρογγυλής τράπεζας «Τα
επαγγέλµατα του µέλλοντος», που θα πραγµατοποιηθεί
την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος. Θα κερδίσει επίσης ένα αεροπορικό
εισιτήριο µε προορισµό τη Γαλλία.

S’inspirant du concours du Cercle des économistes,
l’ambassade de France et l’Institut français de Grèce
proposent aux étudiants grecs, de participer à un
concours d’écriture « la voix des jeunes talents :
imaginez votre métier de demain ».

Η διαδικασία δήλωσης συµµετοχής έχει αναρτηθεί
(www.ifa.gr – στήλη Grèce France Talents).
*Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
Μαρτίου 2015 στις 18:00

αιτήσεων:

*Για περισσότερες πληροφορίες : alumni@ifa.gr

…………………………

16

Le lauréat sera invité à présenter son texte en ouverture
de la table ronde « Métiers d’avenir » qui se déroulera
le 27 mars à l’Institut français de Grèce.
Il se verra offrir un billet d’avion pour la France.
Modalités de participation consultables en
(www.ifa.gr – rubrique Grèce France Talents).

ligne

*Date limite de participation : 16 mars 2015 à 18h00

*Pour plus d’informations: alumni@ifa.gr

…………………………
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5. - ∆ιεθνές συνέδριο JEAN-LUC NANCY

5. - Colloque international JEAN-LUC NANCY

Το είναι - το ενδόµυχο - το πολιτικό

Être - intime – politique

Σηµαίνων εκπρόσωπος µιας γενιάς Γάλλων διανοούµενων
που σηµάδεψε τη φιλοσοφική παραγωγή της
µεταπολεµικής περιόδου, µε συµβολή στην αποδοµητική
προσέγγιση της δυτικής σκέψης, ριζοσπαστικός
στοχαστής που στρέφει τη µατιά του σε µια σειρά από
ακανθώδη ζητήµατα όπως η δηµοκρατία, η κοινότητα, ο
χριστιανισµός, αλλά και η ίδια η δυνατότητα του
νοήµατος, ο Jean-Luc Nancy κατέχει περίοπτη θέση
στις σύγχρονες ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές.

Représentant important d’une génération d’intellectuels
français qui a marqué la production philosophique de
l’après-guerre, contributeur à l’approche déconstructionniste de la pensée occidentale, penseur radical dont
le regard porte sur une série de questions épineuses
comme la démocratie, la communauté, le christianisme,
voire la possibilité même du sens, Jean-Luc Nancy
occupe une place remarquable dans les sciences
humaines et sociales contemporaines.

Το συνέδριο ρίχνει νέο φως στη διασύνδεση των έργων
του πάνω στη σωµατικότητα και την έννοια της
βιογραφίας όπως και το στοχασµό του πάνω στη
κοινότητα και το πολιτικό.

Ce colloque éclairera d’un jour nouveau les
interconnexions entre ses écrits sur le corporel et le
biographique et sa réflexion sur la communauté et le
politique.

04 & 05/03/2015: Πανεπιστήµιο Αθηνών

04 & 05/03/2015 : Université d’Athènes

05/03/2015, 19.00: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

05/03/2015, 19h 00, Institut français de Grèce

∆ιαλέξεις λήξης συνεδρίου

Conférences de clôture

Οµιλητές:

Interventions:

Πιο ενδόµυχο κι από το ενδόµυχο: το πρόσωπο

Plus intime que l'intimité: le visage

Danielle Cohen-Lévinas, Πανεπιστήµιο ParisSorbonne

Pensée insolite

Παράξενη σκέψη
Jean-Luc Nancy, Πανεπιστήµιο Στρασβούργου
Συντονιστής: Απόστολος Λαµπρόπουλος,
Πανεπιστήµιο Bordeaux Montaigne

Danielle Cohen-Lévinas, université Paris-Sorbonne
Jean-Luc Nancy, université de Strasbourg
Modérateur: Apostolos Lampropoulos,
Bordeaux Montaigne

Είσοδος ελεύθερη - Ταυτόχρονη µετάφραση

Entrée libre - Traduction simultanée

*Πλήρες πρόγραµµα του συνεδρίου:
www.jeanlucnancy.gr

*Programme complet du colloque :
www.jeanlucnancy.gr

………………………….

………………………….

6. - Πρόγραµµα υποτροφιών VRIκα!

6.- Programme de bourses VRIκα!

Πρόσκληση

Appel à candidatures

υποβολής

université

υποψηφιοτήτων

Το πρόγραµµα υποτροφιών VRIκα! της Πρεσβείας
της Γαλλίας και των εταίρων της χορηγεί, για 11η
συνεχόµενη χρονιά, υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές
που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους (σε
µεταπτυχιακό επίπεδο) στη Γαλλία.
H
ανακοίνωση
της
πρόσκλησης
υποβολής
υποψηφιοτήτων και των εταίρων 2015/16 θα γίνει στις
16 Φεβρουαρίου 2015, ωστόσο η γενική περιγραφή
του προγράµµατος, όπως επίσης η διαδικασία και οι
ηµεροµηνίες υποβολής υποψηφιοτήτων είναι εφεξής
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου
Ελλάδος
(http://ifa.gr/index.php/el/etudes-en-frgen/bourses-vrika).

Le programme de bourses VRIκα! de l'ambassade
de France et de ses partenaires offrira, pour la 11ème
année consécutive, des bourses d'études aux
étudiant(e)s grec(que)s souhaitant poursuivre leurs
études (Master 2) en France.

*Για

*Pour

περισσότερες

*Συνηµµένη αφίσα

πληροφορίες:

vrika@ifa.gr

En attendant le lancement de l'appel et l'annonce des
partenaires 2015/16 le 16 février 2015, la description
générale du programme ainsi que les modalités et dates
de candidatures sont d'ores et déjà disponibles sur le
site
de
l'Institut
français
de
Grèce:
http://ifa.gr/index.php/el/etudes-en-fr-gen/boursesvrika
plus

de

renseignements:

vrika@ifa.gr

*Affiche ci-jointe
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7. - Υποτροφίες Ιδρύµατος Μποδοσάκη

7.- Bourses de la fondation Bodossakis

Υποβολή αιτήσεων έως 02/03/2015

Date limite des candidatures : 02/03/2015

Το Ίδρυµα Μποδοσάκη προσφέρει υποτροφίες σπουδών
στους Έλληνες φοιτητές που επιθυµούν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό το
2015/16. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυµούν να
σπουδάσουν στη Γαλλία είναι επιλέξιµοι.

La fondation Bodossakis offre des bourses d'étude aux
étudiants grecs souhaitant continuer leur cursus en
Grèce ou à l'étranger en 2015/16. Les étudiants
désirant poursuivre leurs études en France sont
éligibles.
La période de dépôt de candidatures est ouverte
jusqu'au 2 mars 2015.

Οι αιτήσεις γίνονται δεχτές µέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.
Οι φοιτητές που θα επιλεγούν από το Ίδρυµα θα
έχουν τον τίτλο του υποτρόφου της γαλλικής
κυβέρνησης και θα χαίρουν όλων των προνοµίων
κυρίως σε θέµατα στέγασης και ασφαλιστικής κάλυψης
προκειµένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία
σε επίπεδο µεταπτυχιακών σπουδών Mάστερ 2
(επαγγελµατικού ή ερευνητικού τύπου, εξειδίκευσης ή
ισοδύναµου προγράµµατος)

Les étudiants retenus par la fondation
bénéficieront du statut de boursier du
gouvernement français et de ses avantages
notamment en termes de logement et de couverture
sociale s'ils se rendent en France pour suivre une
formation de 2ème année de Master (professionnel,
recherche, spécialisé ou équivalent).

* Για περισσότερες πληροφορίες:
www.bodossaki.gr/gr/initiatives/scholarships

*Pour plus d'informations :
www.bodossaki.gr/gr/initiatives/scholarships

…………………………

…………………………

8. – "Hello Tomorrow Challenge" 2015

8. – Hellow Tomorrow Challenge" 2015

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Appel à candidatures

Η οργάνωση "Hello Tomorrow", που ιδρύθηκε από τον
ερευνητή Xavier Duportet, νικητή του παγκόσµιου
διαγωνισµού καινοτοµίας 2030 το 2014, διοργάνωσε για
δεύτερη φορά στις 15 ∆εκεµβρίου στο Ινστιτούτο
Παστέρ του Παρισιού το «Hello Tomorrow Challenge».

L’association "Hello Tomorrow", fondée par le chercheur
Xavier Duportet, lauréat 2014 du concours mondial
d’innovation 2030, a lancé le 15 décembre à l’Institut
Pasteur la seconde édition du "Hello Tomorrow
Challenge".

Αυτός ο διεθνής διαγωνισµός start-up εταιρειών έχει ως
σκοπό να προωθήσει προγράµµατα που βασίζονται σε
επιστηµονικές και τεχνολογικές καινοτόµες ιδέες µε
µεγάλες δυνατότητες.
Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε ερευνητές και
επιχειρηµατίες ηλικίας µικρότερης των 36 χρονών,
Γάλλους και αλλοδαπούς, οι οποίοι συµµετέχουν σε
διεπιστηµονικά προγράµµατα.
Οι 30 start-up εταιρείες, που θα φτάσουν στον
ηµιτελικό, θα λάβουν από το Φεβρουάριο έως τον
Ιούνιο 2015 καθοδήγηση από εµπειρογνώµονες,
χρηµατοδοτήσεις και προβολή σε διεθνή µέσα
ενηµέρωσης. Θα παρουσιάσουν τα προγράµµατά τους
στον τελικό που θα πραγµατοποιηθεί στις 25 και 26
Ιουνίου 2015 στο Cité des sciences et de l’industrie στο
Παρίσι.
Θα απονεµηθούν διάφορα βραβεία, µεταξύ των οποίων
και µια χρηµατοδότηση 100.000 ευρώ.

Cette compétition internationale de start-ups vise à
promouvoir des projets fondés sur des innovations
scientifiques et technologiques à haut potentiel.
Le concours est ouvert aux chercheurs et entrepreneurs
de moins de 36 ans, français et étrangers, travaillant
sur des projets interdisciplinaires.
Les 30 start-ups demi-finalistes bénéficieront de février
à juin 2015 d’un accompagnement par des experts, d’un
accès à des financements et d’une visibilité auprès des
médias internationaux. Ils présenteront leurs projets à
l’occasion d’une finale qui sera organisée les 25 et 26
juin 2015 à la Cité des sciences et de l’industrie de
Paris.
Plusieurs prix seront remis, dont un financement de
100 000 euros.

*Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων:
28/02/2015
*Για περισσότερες πληροφορίες:
http://hello-tomorrow.org/

*Date limite de dépôt des candidatures : 28/02/2015

………………………

…………………………

*Pour plus d’informations :
http://hello-tomorrow.org/
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9.- Θέµατα διδακτορικών διατριβών
στον τοµέα των επιστηµών µηχανικού

9. – Offres de thèses dans le domaine des
sciences de l’ingénieur

Eθνικό
δίκτυο
Σχολών
Σπουδών REDOC SPI

Réseau national d’écoles doctorales REDOC
SPI

∆ιδακτορικών

Το γαλλικό εθνικό δίκτυο των Σχολών ∆ιδακτορικών
Σπουδών που εξειδικεύονται στις επιστήµες µηχανικού
REDOC SPI προτείνει θέµατα για διδακτορικές διατριβές.
Οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις θετικές
επιστήµες ή πτυχίου µηχανικού, µπορούν να υποβάλουν
αίτηση.
Αυτές οι
διδακτορικές διατριβές µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν
από
γαλλικούς
φορείς.
Η σύνταξη των περισσότερων διδακτορικών διατριβών
µπορεί να γίνει στην αγγλική γλώσσα.

Le réseau français national d’écoles doctorales en
sciences de l’ingénieur REDOC SPI lance un appel à
candidatures pour des thèses de doctorats.
Les étudiants titulaires d’un master en sciences exactes
ou d’un diplôme d’ingénieur peuvent candidater.

*Για περισσότερες πληροφορίες :
http://www.redoc-spi.fr/m-169-offres-de-theses-actus.html

*Informations :
http://www.redoc-spi.fr/m-169-offres-de-theses-actus.html

…………………………

Ces thèses peuvent recevoir un financement de la partie
française.
La plupart des thèses de doctorat peuvent être rédigées
en anglais.

…………………………

10.- Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων

10.- Appel à communications

Συνέδριο "Μίκης Θεοδωράκης: ποίηση,
µουσική και πολιτική"

Colloque « Mikis Theodorakis : poésie,
musique et politique »

18 -20 Ιουνίου 2015
Université Paris-Sorbonne

18-20 juin 2015
Université Paris-Sorbonne

Το Πανεπιστήµιο Paris-Sorbonne και το Ινστιτούτο
Έρευνας στη Μουσικολογία (CNRS UMR 8223), σε
συνεργασία µε το MUSIDANSE (EA 1572-Université Paris
8) και το CRAL-EHESS (CNRS UMR 8556) και µε την
στήριξη του Centre Culturel Hellénique, της Fondation
Hellénique και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
της Ελλάδας, διοργανώνουν το ∆ιεθνές Συνέδριο "Μίκης
Θεοδωράκης: Ποίηση, Μουσική και Πολιτική" για να
τιµήσουν τα 90 χρόνια του Έλληνα Συνθέτη, ∆ιανοητή
και
Ακαδηµαϊκού
Μίκη
Θεοδωράκη.

L’Université Paris-Sorbonne et l’Institut de Recherche en
Musicologie (CNRS UMR 8223), organisent le colloque
international « Mikis Theodorakis : poésie, musique et
politique », en partenariat avec MUSIDANSE (EA 1572 –
université Paris 8) et le CRAL-EHESS (CNRS UMR 8566),
avec le soutien du Centre culturel Hellénique, de la
Fondation Hellénique et de l’Institut de politique
éducative de Grèce, pour célébrer les 90 ans du
compositeur, intellectuel et académicien grec.

* Συνηµµένη πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων

*Αppel à communications ci-joint
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