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1. –
Ελιά και αµπέλι: η µεσογειακή
γεωργία απέναντι στην κλιµατική αλλαγή

1.
Vigne
et
méditerranéenne
climatique

Βραδιές - Συζητήσεις - Γευσιγνωσίες

Soirées – débats – dégustations

«Αν η Ελλάδα καταστραφεί τελείως θα µείνει µία ελιά,
ένα κλήµα και µία βάρκα. Είναι αρκετά για να
ξαναχτιστεί απ' την αρχή!» Οδυσσέας Ελύτης, ποιητής

« Décomposez la Grèce et vous verrez qu’il ne restera
pour finir qu’un olivier, une vigne et un bateau.
Autrement dit, avec les mêmes éléments, vous pouvez
Odysseas Elytis, Prix Nobel de
la recomposer. »

βραβευµένος µε Νόµπελ Λογοτεχνίας.

olivier :
face au

l’agriculture
changement

littérature.
Με αφορµή τη ∆ιάσκεψη για το κλίµα 2015 στο
Παρίσι, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επέλεξε να
προσεγγίσει το θέµα της προσαρµογής της
µεσογειακής γεωργίας στην κλιµατική αλλαγή,
µελετώντας τις δύο κατεξοχήν συµβολικά και
πολιτιστικά φορτισµένες µεσογειακές καλλιέργειες: την
αµπελοκαλλιέργεια και την ελαιοκαλλιέργεια.

En 2015, année marquée par la Conférence Paris
Climat 2015, l’Institut français de Grèce a choisi
d’aborder la question de l’adaptation de l’agriculture
méditerranéenne au changement climatique à partir des
deux cultures, par excellence méditerranéennes et les
plus chargées symboliquement et culturellement : la
vigne et l’olivier.

Τα αµπέλια απέναντι στην πρόκληση
κλιµατικής αλλαγής
Πέµπτη 23 Απριλίου 2015,18.30'
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Auditorium Theo Angelopoulos

La vigne face au défi du changement climatique

της

Η ιστορία της αµπέλου ταυτίζεται µε την ιστορία της
λεκάνης της Μεσογείου. Παρόλα αυτά, οι επιστηµονικές
µελέτες της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή
του Κλίµατος επισηµαίνουν πως η υπερθέρµανση του
πλανήτη ίσως ξεπεράσει τους 4°C έως το τέλος του
αιώνα.
Οι επιπτώσεις που επιφέρει η αλλαγή του κλίµατος
στην οινοπαραγωγή στη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα
σοβαρές αν αναλογιστούµε τον πολιτικό, κοινωνικό και

Jeudi 23 avril 2015, 18h30
Institut français de Grèce
Auditorium Theo Angelopoulos
L'histoire de la vigne se confond avec celle du bassin
méditerranéen. Cependant, les études scientifiques
menées par le Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC) font état d’un
réchauffement de + 4°C d'ici la fin du siècle.
L'impact du changement climatique sur la production de
vin en Méditerranée est extrêmement important si l'on
considère le rôle politique, économique, social et
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πολιτισµικό ρόλο του κρασιού και του αµπελοοινικού
κλάδου στην περιοχή αυτή. Έλληνες και Γάλλοι
εµπειρογνώµονες αντιπαραβάλλουν τις έρευνές τους
σχετικά µε το µέλλον αυτής της αρχαίας καλλιέργειας,
µεταξύ παράδοσης και καινοτοµίας.

culturel du vin et de la filière viticole.
Des spécialistes grecs et français confrontent leurs
recherches sur le devenir de cette culture ancestrale,
entre tradition et innovation.

Συµµετέχουν οι:
Nathalie Ollat, Μηχανικός Έρευνας στο Κέντρο INRA
Joël Rochard, ∆ιευθυντής του τοµέα Βιώσιµης
Ανάπτυξης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αµπέλου και
Οίνου, Αντιπρόεδρος της οµάδας για το κλίµα του
∆ιεθνή Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου
Μανόλης Σταυρακάκης, Οµότιµος Καθηγητής,
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Συντονιστής: Ανδρέας Καραµάνος, Οµότιµος
Καθηγητής,
τέως
Πρύτανης
του
Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Avec la participation de :
Nathalie Ollat, ingénieur de recherche à l'INRA
Joël Rochard, directeur du pôle développement
durable, Institut français de la vigne et du vin, viceprésident du groupe climat de l'Organisation
internationale de la vigne et du vin
Manolis Stavrakakis, professeur honoraire, université
agronomique d’Athènes
Modérateur : Andreas Karamanos, professeur
émérite, ancien recteur de l’université agronomique
d'Athènes

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη µετάφραση

Une attestation de présence sera délivrée
Entrée libre, traduction simultanée

Με την υποστήριξη της TerraSpatium A.E.

Avec le soutien de TerraSpatium S.A.

• Εισαγωγή στη γευσιγνωσία οίνου
Ξεναγός: ∆ηµήτρης Χατζηνικολάου, Οινολόγος,
Γευσιγνώστης
Είσοδος: 5€. Αριθµός θέσεων: 120 άτοµα.
∆ιανοµή εισιτηρίων από τις 18.00'

• Initiation la dégustation de vin
Animateur : Dimitris Hatzinicolaou, œnologue,
dégustateur
Entrée : 5€. Nombre de places : 120 personnes.
Tickets disponibles à partir de 18h00

Χορηγοί της γευσιγνωσίας: Οίνος ο Αγαπητός,
Comtesse du Barry, SantoWines, ΣΕΜΕΛΗ Α.Ε.

Sponsors de la dégustation: Oinos o Agapitos, Comtesse
du Barry, SantoWines, Semeli S.A.

….

….

Το µέλλον της ελιάς, η ελιά του µέλλοντος
Τρίτη 28 Απριλίου 2015, 18.00’
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Auditorium Theo Angelopoulos

Le futur de l’olivier, l’olivier du futur
Mardi 28 avril 2015, 18h00
Institut français de Grèce
Auditorium Theo Angelopoulos

Μυθικό δέντρο, δώρο της Αθηνάς, σύµβολο
µακροζωΐας και αφθονίας, η ελιά κατέκτησε, µέσα σε
µερικές χιλιετίες τη λεκάνη της Μεσογείου και σήµερα
αντιπροσωπεύει έναν αξιόλογο οικονοµικό τοµέα.
Οι παγκόσµιες κλιµατικές µεταβολές και η αύξηση της
θερµοκρασίας θα αναγκάσουν την ελαιοκοµία να
αλλάξει τις πρακτικές της;

Arbre mythique, don d’Athéna, symbole de longévité et
d'abondance, l'olivier a su conquérir, en quelques
millénaires, le bassin méditerranéen et représente
aujourd'hui un secteur économique considérable. Mais à
l'heure des changements globaux et de la hausse
annoncée des températures, l'oléiculture va-t-elle devoir
modifier ses pratiques ?

•

Μια βραδιά συζήτησης σε τρεις πτυχές:

•

Une soirée-débat en trois volets :

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
André Bervillé, πρώην ∆ιευθυντής Ερευνών στο
Ερευνητικό Κέντρο INRA
Αικατερίνη Πολυµέρου-Καµηλάκη, πρώην
∆ιευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών

MYTHE ET HISTOIRE
André Bervillé, ancien directeur de recherche à l'INRA
Aikaterini Polymerou-Kamilaki, ancienne directrice
du Centre de recherche sur le folklore hellénique de
l'Académie d'Athènes

Η ΕΛΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Stéphane Angles, Γεωγράφος, Επίκουρος Καθηγητής
, Πανεπιστήµιο Paris Diderot
Χρήστος Ζερεφός, µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών,
Πρόεδρος του Μαριολοπούλειου-Καναγκίνειου
Ιδρύµατος Επιστηµών Περιβάλλοντος
Ανδρέας Καραµάνος, Οµότιµος καθηγητής, τέως
Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

L'OLIVIER FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Stéphane Angles, géographe, maître de conférence,
université Paris Diderot
Christos Zerefos, membre de l'Académie d'Athènes,
président de la Fondation Mariolopoulos-Kanaginis pour
les sciences de l'environnement
Andréas Karamanos, professeur émérite, ancien
recteur de l'université agronomique d’Athènes
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Λέανδρος Σκαλτσούνης, ∆ιευθυντής του τοµέα
Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων,
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Αντωνία Τριχοπούλου, Πρόεδρος Ελληνικού
Ιδρύµατος Υγείας
Ηλίας Μαµαλάκης, ∆ηµοσιογράφος και Συγγραφέας

RENOUVEAU
DE
L'OLIVIER
:
DES
BIOTECHNOLOGIES À LA GASTRONOMIE
Léandros Skaltsounis, directeur de la section de
pharmacognosie et chimie des produits naturels,
université d'Athènes
Antonia Trichopoulou, présidente de la Fondation
hellénique de la santé
Ilias Mamalakis, journaliste et auteur

Συντονισµός:
Περικλής Βασιλόπουλος, ∆ηµοσιογράφος,
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πολιτών για την
Παρέµβαση
Sylvie Gruszow, Επιστηµονική ∆ηµοσιογράφος,
Conférences sans frontières

Modération :
Périclès Vassilopoulos, journaliste, vice-président de
Paremvassi
Sylvie Gruszow, journaliste scientifique, Conférences
sans frontières

Αναµετάδοση από το TéléSavoirs (Συντονισµός:
Gaétan Cambra). Παρακολουθήστε σε live streaming
κατόπιν εγγραφής: telesavoirs@yahoo.fr

Retransmission en direct par TéléSavoirs (modération :
Gaétan Cambra). Elle pourra être suivie en streaming
sur inscription : telesavoirs@yahoo.fr

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης
Eίσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη µετάφραση

Attestation de présence délivrée
Entrée libre, traduction simultanée

Με την υποστήριξη των : Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο
Ίδρυµα Επιστηµών Περιβάλλοντος, Conférences sans
Frontières, TerraSpatium Σ.Α. ,

Avec le soutien de la Fondation Mariolopoulos-Kanaginis
pour les sciences de l’environnement, Conférences sans
Frontières, TerraSpatium S.A.

• Εισαγωγή στη γευσιγνωσία ελαιολάδου:
Η γεύση της ελιάς
Ξεναγός: Γιάννης Καρβέλας, Σοµελιέ ελαιολάδου
Αριθµός θέσεων : 120 άτοµα. ∆ιανοµή εισιτηρίων από
τις 18.00

• Initiation à la dégustation d’huile d’olive:
Le goût de l’olive
Animateur : Yannis Karvelas, sommelier en huile
d'olive
Nombre de places : 120 personnes. Tickets d'entrée à
partir de 18h00

Χορηγοί της γευσιγνωσίας: Paratus Europe, AGRO.VI.M
S.A, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου (LESEL
SA), ΣΕΒΙΤΕΛ

Sponsors de la dégustation : Paratus Europe,
AGRO.VI.M S.A, Coopérative d’huiles d’olive de Lesvos
(LESEL SA), SEVITEL

* Πρόγραµµα συνηµµένο

* Programme ci-joint

………………………………

………………………………

2.- ∆ιεθνές Συνέδριο

2.- Colloque international

Gilles Deleuze και Félix Guattari: Επωδοί
ελευθερίας

Gilles Deleuze et Félix Guattari : ritournelles
de la liberté

24-25-26 Απριλίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο

24-25-26 avril, Université Panteion

Τα έργα του Gilles Deleuze και του Félix Guattari
καταλαµβάνουν εξέχουσα θέση στο φιλοσοφικό τοπίο
της Γαλλίας, όπως αυτό διαµορφώθηκε τη δεκαετία
του ’60. Το διεθνές συνέδριο Αθηνών πραγµατεύεται
τη σχέση µεταξύ πλουραλισµού και φιλοσοφίας της
διαφοράς και διαλεκτικής της εδαφικότητας. Σκοπός
του συνεδρίου είναι να εξερευνήσει τη µοναδικότητα
και τη σηµασία της προσφοράς των G. Deleuze και F.
Guattari στη σκέψη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την
επιρροή που ασκούν, ο καθένας µε τον τρόπο του και
από κοινού, στη µελέτη του κινηµατογράφου, του
θεάτρου, της µουσικής, καθώς και στην θεωρία και την
πρακτική
της
αρχιτεκτονικής.

Les écrits de Gilles Deleuze et de Félix Guattari
occupent une place éminente dans le paysage
philosophique français tel qu’il s’est formé à partir des
années 60.
Le colloque international d’Athènes porte sur la relation
entre pluralisme et philosophie de la différence et la
dialectique de la territorialité. Il vise à explorer la
singularité et la signification de la contribution
philosophique de G. Deleuze et de F. Guattari tout en
mettant en évidence l’influence de leur œuvre, conjointe
ou séparée, sur l’étude du cinéma, du théâtre, de la
musique ainsi que sur la théorie et la pratique
architecturales.
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∆ιοργάνωση:
Τµήµατα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών
Επιστηµών και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου
Τµήµα Φιλοσοφίας του Trent University του Ontario,
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ,
Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης
και Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων

Organisation :
Départements d’anthropologie sociale et de sciences
politiques et histoire de l’université Panteion,
Département de philosophie de l’université de Trent
d’Ontario
Institut français de Grèce,
Section de philosophie du département de philosophie,
pédagogie et psychologie de l’université d’Athènes,
Écoles d’architecture des universités technique de Crète
et Aristote de Thessalonique
Section de philosophie du département de philosophie,
pédagogie et psychologie de l’université de Ioannina

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά

Langues : anglais, français, grec

Πλήρες πρόγραµµα στον ιστότοπο:
http://deleuzeandguattariathens2015.blogspot.gr/p/ab
out.html

Programme complet :
http://deleuzeandguattariathens2015.blogspot.gr/p/abo
ut.html

Συνεδρία

Séance plénière

Different/ciating

Different/ciating
Παρασκευή 24 Απριλίου, 19.30’
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Auditorium Theo Angelopoulos

Jeudi 24 avril, 19h 30,
Institut français de Grèce
Auditorium Theo Angelopoulos

Οµιλητές:
Pascale Criton, Πανεπιστήµιο Pierre et Marie Curie
Jean-Clet Martin, Collège international de philosophie
de Paris
Anne Sauvagnargues, Πανεπιστήµιο Paris Ouest-Nanterre
Arnaud Villani, Lycée Masséna, Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστηµίου της Νίκαιας

Intervenants :
Pascale Criton, Université Pierre et Marie Curie
Jean-Clet Martin, Collège International de Philosophie
de Paris
Anne Sauvagnargues, Université Paris Ouest-Nanterre
Arnaud Villani, Lycée Masséna, Faculté de Lettres de Nic

Συντονισµός: Γκόλφω Μαγγίνη, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Modération : Golfo Maggini, Université de Ioannina

Ελεύθερη είσοδος, ταυτόχρονη µετάφραση
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Entrée libre/traduction simultanée
Une attestation de présence sera délivrée

*Πλήρες πρόγραµµα του συνεδρίου στην ιστοσελίδα:
http://deleuzeandguattariathens2015.blogspot.gr/p/ab
out.html

*Programme complet du colloque sur le site
http://deleuzeandguattariathens2015.blogspot.gr/p/abo
ut.html

*Συνηµµένη Πρόσκληση

*Invitation ci-jointe

………………………

………………………….

3.-Κύκλος διαλέξεων του Collège de France

3.- Cycle de conférences du Collège de
France

Πώς να µιλήσει κανείς για τον χρόνο, ακόµα
και στους υπολογιστές;
Gérard Berry - Έδρα «Αλγόριθµοι, µηχανές
και γλώσσες»

Comment parler du temps, y compris aux
ordinateurs ?
Gérard Berry - Chaire « Algorithmes,
machines et langages »

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, 19:00
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Mercredi 29 avril 2015, 19h 00
Megaron Palais de la Musique

Ερευνητής στην École des Μines του Παρισιού,
επιστηµονικός διευθυντής στο INRIA, ο Gérard Berry
είναι ένας από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής.
Από την τυπική σηµασιολογία των γλωσσών
προγραµµατισµού µέχρι το σχεδιασµό ολοκληρωµένων

Chercheur à l’École des mines de Paris, directeur
scientifique à l’INRIA, Gérard Berry est l'un des
pionniers de l'informatique. Du traitement formel des
langages de programmation à la conception de circuits
intégrés assistée par ordinateur en passant par la
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κυκλωµάτων µέσω υπολογιστή, τον παράλληλο
προγραµµατισµό και τον προγραµµατισµό σε
πραγµατικό χρόνο, το έργο του Gérard Berry συνέβαλε
στην πρόοδο της πληροφορικής και συναντάται σε
ποικίλες εφαρµογές στην καθηµερινότητά µας. Το έργο
του έχει βραβευτεί µε τη µεγαλύτερη επιστηµονική
διάκριση της Γαλλίας, το Χρυσό Μετάλλιο του CNRS το
2014.

programmation parallèle et temps réel, les travaux de
Gérard Berry ont permis de grandes avancées en
informatique et trouvent de multiples applications dans
notre quotidien.

Συντονισµός: Γιάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής του
Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος και Γενικός
∆ιευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ.

Introduction : Yannis Ioannidis, professeur au
département d'informatique et télécommunications de
l'université d'Athènes, président et directeur général du
Centre de recherche ATHÉNA

Ταυτόχρονη διερµηνεία
Ελεύθερη είσοδος, µε δελτία προτεραιότητας.

Traduction simultanée
Entrée libre avec coupons de priorité

* Συνηµµένη πρόσκληση

*Invitation ci-jointe

……………………………….

Son œuvre a été récompensée par la plus prestigieuse
récompense scientifique française, la Médaille d’or du
CNRS en 2014.

……………………………….

4. - Πρόγραµµα υποτροφιών VRIκα!
για µεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

4.- Programme de bourses VRIκα!
pour des études en Master en France

Πρόσκληση

Appel à candidatures

υποβολής

υποψηφιοτήτων

Η Γαλλική Πρεσβεία προσφέρει υποτροφίες για 2ο
έτος
Master
(ανεξαρτήτως
επιστηµονικού
πεδίου) µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος.

L'ambassade de France propose des bourses d'études
pour Master 2 (tous domaines d'études) avec le
soutien de la fondation Stavros Niarchos.

Πέραν των υποτροφιών της Γαλλικής Πρεσβείας, το
πρόγραµµα προσφέρει φέτος υποτροφίες από 4
γαλλικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (EAC,
EDHEC, EURECOM και IÉSEG), τα οποία
προσφέρουν µειωµένα δίδακτρα για συγκεκριµένα
προγράµµατα σπουδών.
Το ερευνητικό κέντρο INRIA Sophia-Antipolis, σε
συνεργασία µε την Πρεσβεία, συγχρηµατοδοτεί για
τρίτη συνεχή χρονιά, δύο υποτροφίες για µεταπτυχιακά
προγράµµατα στην επιστήµη της Πληροφορικής.

En complément des bourses de l'Ambassade, le
programme propose cette année des bourses de 4
établissements d'enseignement supérieur (EAC,
EDHEC, EURECOM et IÉSEG) qui offrent des
réductions de frais de scolarité pour certains
programmes d'études définis.
Le centre de recherche INRIA Sopia-Antipolis, en
collaboration avec l'ambassade, co-finance pour la
troisième année consécutive, deux bourses pour des
programmes de master en sciences informatiques.

Η Air France προσφέρει ένα εισιτήριο σε 10
υποτρόφους του προγράµµατος.

Air France offre un billet d'avion à dix lauréats du
programme.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων VRIκα!
για το έτος 2015/16 θα διαρκέσει µέχρι στις 15
Μαΐου 2015.

L'appel à candidature VRIκα! pour l'année
2015/16 restera ouvert jusqu'au 15 mai 2015.

*Συνηµµένη αφίσα

*Affiche ci-jointe

………………………

………………………

5. - GRÈCE FRANCE ALUMNI

5. - GRÈCE FRANCE ALUMNI

www.grece.francealumni.fr :
το καινούργιο κοινωνικό σας δίκτυο!

www.grece.francealumni.fr :

Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κήρυξε
επισήµως την ελληνική πλατφόρµα του κοινωνικού
δικτύου France Alumni κατά την διάρκεια µιας
δεξίωσης στην Πρεσβεία. Οι Έλληνες alumni από τον
πολιτικό, οικονοµικό, πανεπιστηµιακό, µορφωτικό και

L’ambassadeur de France en Grèce a lancé
officiellement la plateforme grecque du réseau social
France Alumni lors d’une réception à la résidence de
France. Les alumni grecs du monde politique,
économique, universitaire, culturel et artistique ont été

votre nouveau réseau social !
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καλλιτεχνικό χώρο ήταν τα τιµώµενα πρόσωπα της
βραδιάς, που συγκέντρωσε περισσότερο από 200
άτοµα εκ των οποίων 22 εκπροσώπους εταίρων του
Grèce France Alumni.
Η τελετή έναρξης διοργανώθηκε σε συνεργασία µε
τους ακόλουθους έξι συλλόγους αποφοίτων :
• τον Σύλλογο αποφοίτων Ανώτατων Γαλλικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (AFREL),
• τον Σύλλογο διπλωµατούχων της Εθνικής
Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Γαλλίας
(ΕΝΑ),
• τον Σύλλογο αποφοίτων της HEC,
• τον Σύλλογο αποφοίτων της IFP,
• τον Σύλλογο διπλωµατούχων/αποφοίτων της
INSEAD και
• τον Γαλλικό Σύλλογο µηχανικών και στελεχών
(AFIC).
Έχετε σπουδάσει ή πραγµατοποιήσει µία πρακτική
άσκηση στην Γαλλία, φοιτήσατε ως µαθητής σε ένα
γαλλικό εκπαιδευτικό ίδρυµα µέλος της AEFE ή απλώς
επιθυµείτε να επωφεληθείτε των πλεονεκτηµάτων ενός
ευρέως γαλλόφωνου και φιλικού στο γαλλικό
περιβάλλον κοινωνικού δικτύου ;
Συναντήστε τα πολυάριθµα µέλη που έχουν ήδη
εγγραφεί στο Grèce France Alumni και
ακολουθήστε την εµπειρία.

………………………..
6. – ∆ιηµερίδα του
συλλόγου Freud – Lacan

ψυχαναλυτικού

mis à l’honneur lors de cette soirée qui a rassemblé plus
de 200 personnes dont les représentants des 22
partenaires de Grèce France Alumni.
Cette cérémonie de lancement a été organisée en
collaboration avec les six associations d’anciens
suivantes :
•
•
•
•
•
•

l’Association des anciens des établissements
supérieurs français (AFREL),
l’Association des diplômés de l’ENA,
l’Association des anciens d’HEC,
l’Association des diplômés de l’IFP,
l’Association des diplômés de l’INSEAD et
l’Association française des ingénieurs et cadres
(AFIC).

Vous avez étudié et effectué un stage en France,
vous avez été scolarisé dans un établissement français
membre de l’AEFE ou vous souhaitez simplement
profiter des avantages d’un vaste réseau social
francophone et francophile ?
Rejoignez les nombreux membres déjà inscrits
sur
Grèce
France
Alumni et
poursuivez
l’expérience.

………………………..
6.
–
Colloque
de
Psychanalytique Freud-Lacan

l’Association

Το Υποκείµενο, ο Καπιταλιστής και ο άγιος.
Τι απαντά ο ψυχαναλυτής στην κρίση του
κοινωνικού δεσµού;

Le Sujet, le capitaliste et le saint : quelles
sont les réponses de l’analyste face à la crise
du lien social ? »

Παρασκευή 8 & 9 Μαΐου 2015,
Πανεπιστήµιο Αθηνών Αµφιθέατρο «Άλκης
Αργυριάδης», Πανεπιστηµίου 30, Αθήνα.

Vendredi 8 et samedi 9 Mai 2015
Université d’Athènes Amphithéâtre Alkis Argyriadis –
30, rue Panepistimiou – Athènes

Είναι πλέον αποδεκτό, παρά τις όποιες αµφισβητήσεις,
ότι η ψυχανάλυση αποτελεί προϊόν του πολιτισµού,
αναπόσπαστο δηλαδή µέρος της ανθρώπινης
κληρονοµιάς. Η φροϋδική ανακάλυψη, πραγµατική
κοπερνίκεια επανάσταση, εισήγαγε βαθειά τοµή στο
πεδίο της γνώσης. Η ανατροπή της σχέσης του
υποκειµένου µε την ασυνείδητη γνώση, στην
αναλυτική συνεδρία, καθιστά πρόδηλο στο υποκείµενο
ότι δεν ανάγεται σε αυτό που έως τώρα πίστευε ότι
τον καθορίζει στην ιστορία του. Τι αλλάζει, όµως, για
τον αναλυόµενο και τον κοινωνικό του περίγυρο;
Άραγε, η µετάλλαξη του συµπτώµατος από παθολογικό
µόρφωµα σε έρεισµα για δηµιουργία επιτρέπει στον
αναλυόµενο τη φιλοξενία του σε έναν κοινωνικό
δεσµό, αλλά ταυτόχρονα και την ανανέωση του
τελευταίου ;
Αυτό είναι άλλωστε το διακύβευµα του Αναλυτικού
Λόγου, του νεότερου από τους τέσσερεις Λόγους όπως
τους όρισε ο Jacques Lacan το 1970.

La psychanalyse, c’est désormais admis, malgré
quelques remises en questions résiduelles, est un
produit de la culture en tant que partie intégrante de
l’héritage de l’humanité. La découverte freudienne,
véritable révolution copernicienne, à introduit une
coupure profonde dans le champ du savoir. La
subversion du rapport du sujet au savoir inconscient
dans la séance analytique conduit le sujet à constater
qu’il n’est pas, comme il le croyait, réduit à ce qui le
détermine historiquement. Mais qu’est-ce que tout cela
change pour l’analysant et pour son environnement
social ? La mutation du symptôme, de formation
pathologique en support pour la création, permet-elle à
l’analysant de mieux se loger au sein du lien social tout
en renouvelant celui-ci ?

*Πρόγραµµα συνηµµένο

……………………………

N’est-ce pas là l’enjeu du Discours analytique, forme la
plus récente de lien social, d’un des quatre discours que
Lacan a formalisé en 1970 ?
*Programme ci-joint

……………………………
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7. - Έξι θερινά διεθνή
πανεπιστηµίου της Angers

σχολεία

του

7.- Six écoles d’été
l’université d’Angers

internationales

de

29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2015

29 juin au 10 juillet 2015

Τα θερινά σχολεία που προτείνονται από το
πανεπιστήµιο της Angers απευθύνονται σε φοιτητές
ιατρικής,
φαρµακευτικής,
επιστηµών,
νοµικής,
οικονοµικών, ανθρωπιστικών επιστηµών.
Καλύπτουν τα ακόλουθα θέµατα:
- τη µύηση στην έρευνα
- τη διεπιστηµονική προσέγγιση της ογκολογίας
- τη µιτοχονδριακή ιατρική
- τα ζητήµατα της βιο-πληροφορικής
- τη ποιότητα και την υγεία των φυτών
- τους κανόνες στην υγεία

Les écoles d’été proposées par l’université d’Angers
s’adressent à des étudiants en médecine, pharmacie,
sciences, droit, économie, sciences humaines.

Κύριος στόχος είναι οι φοιτητές να ανακαλύψουν
µεθόδους έρευνας σε διαφορετικούς επιστηµονικούς
και ιατρικούς τοµείς αλληλεπιδρώντας µε φοιτητές και
οµιλητές από άλλες χώρες.

L'objectif principal est que les étudiants découvrent des
méthodes de recherche dans différents domaines
scientifiques et médicaux en interaction avec étudiants
et intervenants internationaux.

Το πρόγραµµα « Κανόνες και ελευθερίες στην υγεία»
πραγµατοποιείται στα γαλλικά και όλα τα υπόλοιπα
είναι στα αγγλικά.
Εγγραφές έως τις 15 Απριλίου 2015

Le programme "Normes et libertés en santé" est
dispensé en français et tous les autres sont en anglais.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
www.summerschools.univ-angers.fr

Informations sur le site : www.summerschools.univangers.fr

*Συνηµµένο πρόγραµµα

Elles couvrent les thèmes suivants :
- l’initiation à la recherche
- l’approche multidisciplinaire de l’oncologie
- la médecine mitochondriale
- les enjeux de la bio-informatique
- la qualité et santé du végétal
- les normes en santé

Inscriptions jusqu’au 15 avril 2015

*Programme ci-joint

…………………………

…………………………

8. – 6ο διεθνές συνέδριο του ∆ιεθνούς
Γαλλόφωνου
∆ικτύου
Ιδρυµάτων
Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης (RIFEFF)

8. – 6e colloque international du Réseau
international
francophone
des
établissements de formation de formateurs
(RIFEFF)

Πρόσκληση συµµετοχής

Appel à communications

Το
6ο
διεθνές
συνέδριο
του
RIFEFF
θα
πραγµατοποιηθεί στο πανεπιστήµιο Πατρών από τις 2
έως τις 4 Ιουλίου 2015. Με την ευκαιρία του 6ου
συνεδρίου του, το RIFEFF επιθυµεί να ασχοληθεί µε
την επιµόρφωση διδασκόντων µέσω έξι θεµάτων που
αντικατοπτρίζουν
τα
κυριότερα
τρέχοντα
και
µελλοντικά ζητήµατα για τη γαλλοφωνία:
1. Εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό;
2. Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως : Μαζικά Ανοιχτά
∆ιαδικτυακά Μαθήµατα (MOOC) και άλλες τάσεις;
3. ∆ιαχείριση Iδρυµάτων παιδαγωγικής
εκπαίδευσης;
4. Αποτελεσµατικότητα της παιδαγωγικής
καινοτοµίας
5. Γλωσσολογικά και πολιτιστικά ζητήµατα
6. Αειφόρος ανάπτυξη

Le 6e colloque international du RIFEFF aura lieu à
l’Université de Patras du 2 au 4 juillet 2015. À l’occasion
de son 6e colloque international, le RIFEFF souhaite
traiter de la formation des enseignants à travers six
thèmes qui reflètent les principaux enjeux actuels et
futurs pour la francophonie:
1. Numérique éducatif ;
2. Formation à distance : MOOCs et autres
tendances ;
3. Gouvernance des établissements de formation
de formateurs ;
4. Efficacité de l’innovation pédagogique ;
5. Enjeux culturels et linguistiques;
6. Développement durable.

Εγγραφή πριν από την 1η Μαΐου 2015 στην
ιστοσελίδα: http://colloque2015.rifeff.org/

Inscription avant le 1er mai 2015 sur le site :
http://colloque2015.rifeff.org/
…………………………

…………………………
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9. – Πανεπιστηµιακό Γραφείο Γαλλοφωνίας
(AUF)

9. – Agence universitaire de la francophonie
(AUF)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την
υποστήριξη επιστηµονικών εκδηλώσεων

Appel à candidatures pour le soutien à
manifestations scientifiques

Η δράση στήριξης του Πανεπιστηµιακού Γραφείου
Γαλλοφωνίας (AUF) στις επιστηµονικές εκδηλώσεις έχει
ως σκοπό να προωθήσει την επιστηµονική δηµιουργία
και µετάδοση στη γαλλική γλώσσα. Στοχεύει επίσης να
στηρίξει
τα
γαλλόφωνα
πανεπιστηµιακά
και
επιστηµονικά δίκτυα συνεργασίας που συµβάλλουν, µε
το µοίρασµα των γνώσεων, στη διεθνή ακτινοβολία της
γαλλικής γλώσσας.

L’action d’appui de l’AUF aux manifestations
scientifiques vise à promouvoir la production et la
diffusion scientifiques en langue française.

Αυτή η πρόσκληση απευθύνεται στα 213 Ιδρύµατα
µέλη του Γραφείου ∆υτικής Ευρώπης - αναπτυξιακό
κέντρο
(http://www.auf.org/bureau-europe-de-louest/propos/consulter-la-liste-des-223-membres-delauf-en-europe-de-louest/)
του
Πανεπιστηµιακού
Γραφείου Γαλλοφωνίας.

Cet appel est réservé aux 213 établissements membres
du Bureau Europe de l'Ouest-Pôle de développement
(http://www.auf.org/bureau-europe-de-louest/propos/consulter-la-liste-des-223-membres-delauf-en-europe-de-louest/) de l'Agence universitaire de
la Francophonie.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, το Γραφείο ∆υτικής
Ευρώπης του Πανεπιστηµιακού Γραφείου Γαλλοφωνίας
(AUF) οργανώνει δύο προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος κάθε ηµερολογιακό έτος. Η δεύτερη
πρόσκληση της χρονιάς 2015 διαρκεί από την 1η
Απριλίου έως και τις 30 Ιουνίου 2015: στοχεύει σε
επιστηµονικές εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν
από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2015.

Elle vise aussi à apporter un soutien aux réseaux
francophones
de
coopération
universitaires
et
scientifiques qui contribuent, par le partage des savoirs,
au rayonnement international de la langue française.

Dans le cadre de cette action, le Bureau Europe de
l'Ouest de l'AUF organise deux appels à candidatures
par année civile.
Le second appel de l'année 2015 est ouvert du
1er avril au 30 juin 2015 inclus : il vise des
manifestations scientifiques qui débuteront entre le 1er
juillet et le 31 décembre 2015 inclus.

*Θα βρείτε τον κανονισµό, το έντυπο υποψηφιότητας
και τους όρους επιλεξιµότητας στην ιστοσελίδα:
http://www.auf.org/bureau-europe-de-l-ouest/soutienaux-manifestations-scientifiques/

*Règlement, formulaire de candidature et conditions
d'éligibilité sur le site :
http://www.auf.org/bureau-europe-de-l-ouest/soutienaux-manifestations-scientifiques/

……………………….

……………………….

10. - Περιφερειακό πρόγραµµα ENVI-Med

10. – Programme régional ENVI-Med

4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

4ème appel à propositions 2015

Το περιφερειακό πρόγραµµα ENVI-Med αποτελεί µία
πρωτοβουλία της γαλλικής συνεργασίας για τις χώρες
της Μεσογείου και στοχεύει στη δηµιουργία και την
ενδυνάµωση
επιστηµονικών
και
τεχνολογικών
συνεργασιών υψηλού επιπέδου στην περιοχή αυτή, µε
βάση το αµοιβαίο όφελος και τη δικτύωση σχετικά µε
έρευνες που εστιάζουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την
κατανόηση της περιβαλλοντικής λειτουργίας της
λεκάνης της Μεσογείου.
Το πρόγραµµα υλοποιείται από την Γαλλία και αφορά
όλες τις µεσογειακές χώρες.

Le programme régional ENVI-Med est une initiative de
la coopération française vers les pays du bassin
méditerranéen destinée à susciter et renforcer dans la
région, sur la base du bénéfice mutuel, les
collaborations scientifiques et technologiques de haut
niveau et les mises en réseau en matière de recherches
axées sur le développement durable partagé et la
compréhension du fonctionnement environnemental du
bassin méditerranéen.
Porté par la France, le programme concerne l’ensemble
des pays du pourtour méditerranéen.

Το ENVIMED εντάσσεται στη δυναµική που
δηµιουργήθηκε
από
τη
διεθνοποίηση
του
διεπιστηµονικού
προγράµµατος
MISTRALS
(Mediterranean Integrated Studies at Regional And
Local Scales) το οποίο, στο γαλλικό του σκέλος,
διευθύνεται από µια επιτροπή που αποτελείται από 13
ερευνητικούς οργανισµούς - ADEME, BRGM, CEA,
CIRAD, CNES, CNRS, IFP, IFREMER, INRA, IRD, IRSN,
IRSTEA, Météo-France- ενώ την επιχειρησιακή

ENVIMED s’inscrit dans la dynamique créée par
l’internationalisation du programme interdisciplinaire et
inter-organismes MISTRALS (Mediterranean Integrated
STudies at Regional And Local Scales) piloté, pour son
volet français, par un comité inter-organisme composé
de 13 organismes de recherche -ADEME, BRGM, CEA,
CIRAD, CNES, CNRS, IFP, IFREMER, INRA, IRD, IRSN,
IRSTEA, Météo-France - la direction scientifique
opérationnelle étant actuellement assurée par le CNRS -
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επιστηµονική διεύθυνση αναλαµβάνει το Εθνικό Κέντρο
Επιστηµονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) σε
συνεργασία µε τους φορείς της Μεσογείου.
Στόχος του προγράµµατος είναι να ευνοηθούν οι
ανταλλαγές και να δηµιουργηθούν πολυµερείς
συνεργασίες, µε τη στήριξη της κινητικότητας των
ερευνητών
στο
πλαίσιο
κοινών
ερευνητικών
προγραµµάτων και σεµιναρίων, εργαστηρίων και
περιφερειακών επιστηµονικών συνεδρίων.
Τα θέµατα που προωθούνται ιδιαίτερα είναι τα εξής:
•
η κλιµατική αλλαγή και οι αλληλεπιδράσεις
µεταξύ του κλίµατος, των κοινωνιών και των
πολιτισµών της Μεσογείου
• τα αερολύµατα στη Μεσόγειο
• οι υδάτινοι πόροι
• oι
ανθρωπογενείς
επιδράσεις
στα
οικοσυστήµατα
• οι κλιµατικοί και γεωλογικοί κίνδυνοι
• η ακτογραµµή : φυσικοί και ανθρωπογενείς
παράγοντες διαµόρφωσης και πίεσης και
κοινωνικές συνέπειες

en partenariat avec leurs partenaires méditerranéens.

Κάθε πρόταση πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά ένα
ερευνητικό σκέλος και µπορεί να συµπεριλαµβάνει και
σκέλη που αφορούν την καινοτοµία ή/και την
εκπαίδευση.
Η διάρκεια της πρότασης ορίζεται στα δύο χρόνια.

Chaque projet doit obligatoirement comporter un volet
recherche et peut inclure des volets innovation et/ou
formation.

Οι
εργασίες
του
προγράµµατος
ENVI-Med
απευθύνονται σε µονάδες και εργαστήρια ερευνών
ιδιωτικών ή δηµόσιων φορέων, τα οποία υπάγονται σε
Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικούς
οργανισµούς ή επιχειρήσεις. Προωθείται η συµµετοχή
του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και η συµµετοχή των
κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων και της κοινωνίας
των πολιτών.

Les projets du programme ENVI-Med s’adressent aux
unités et laboratoires de recherche, publics ou privés,
rattachés à des établissements d’enseignement
supérieur, des organismes de recherche ou des
entreprises.
La participation du secteur privé est encouragée, de
même que celle des acteurs socio-économiques et de la
société civile.

Σε κάθε πρόταση πρέπει να συµµετέχει τουλάχιστον
µια οµάδα γάλλων ερευνητών, µε τουλάχιστον 2
οµάδες από δυο διαφορετικές µεσογειακές χώρες,
ανάµεσα στις οποίες µια οµάδα από µια χώρα που δεν
είναι µέλος της Ε.Ε.

Chaque projet doit associer au moins une équipe de
recherche française à au moins deux équipes issues de
deux pays méditerranéens différents, dont au minimum
une équipe d’un pays non membre de l’Union
européenne.

Το ποσό που χορηγείται σε κάθε πρόταση στο πλαίσιο
του ENVI-MED δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό
των 20 000 €.

Le montant accordé au titre d’ENVI-MED ne pourra

* Προθεσµία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας:
15 Σεπτεµβρίου 2015

* Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre
2015

* Πληροφορίες:
http://mistrals-home.org/spip/spip.php?article280

* Informations :
http://mistrals-home.org/spip/spip.php?article280

……………………….

Le programme vise à favoriser les échanges et à initier
des coopérations multilatérales par un soutien à la
mobilité des chercheurs dans le cadre de projets de
recherche conjoints et de séminaires, ateliers et
colloques scientifiques régionaux.
Les thématiques suivantes sont particulièrement
encouragées :
• changement climatique et interactions entre
climat, sociétés et civilisations du monde
méditerranéen
• aérosols en Méditerranée
• ressources en eau
• impacts anthropiques sur les écosystèmes
• risques climatiques et géologiques
• le littoral : forçages naturels et anthropiques et
conséquences sociétales

La durée d’un projet est fixée à deux ans.

excéder un total de 20 000 € par projet.

……………………….
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