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1.- ∆ιάλεξη του Henri Atlan, στο πλαίσιο
του κύκλου «Σύγχρονη Σκέψη»

1. – Conférence d’Henri Atlan, dans le
cadre du cycle Pensée contemporaine

Πληροφορία και επικοινωνία. Η µολυσµένη
επιστήµη

Information et communication.
science contaminée

21.11.2016,
19.30'
|
Auditorium
Theo
Angelopoulos, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

21.11.2016, 19h30 | Auditorium Theo
Angelopoulos, Institut français de Grèce

Οι ερευνητές δεν µπορούν πια να παραµένουν
κλεισµένοι στον εαυτό τους, όπως συνέβαινε άλλοτε. Η
µετάδοση της επιστηµονικής πληροφορίας σχετικά µε
τα ερευνητικά προγράµµατά τους και µε τα
αποτελέσµατά τους έχει γίνει αναγκαία, δεδοµένου
µάλιστα του αντίκτυπού τους στην κοινωνία. Πέρα από
τις εγγενείς δυσκολίες αυτής της µετάδοσης στο µη
εξειδικευµένο κοινό, η κοινωνία της πληροφορίας
εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε µια κοινωνία
της επικοινωνίας. Ο Henri Atlan θα δείξει µέσα από
διάφορα παραδείγµατα πώς η επιστηµονική έρευνα έχει
µολυνθεί από τις τεχνικές της επικοινωνίας.

Les chercheurs ne peuvent plus rester, comme
autrefois, dans un entre-soi. La transmission de
l’information scientifique sur leurs programmes de
recherches et sur leurs résultats est devenue une
nécessité compte tenu de leurs implications
sociales. Outre les difficultés inhérentes à cette
transmission au public non spécialisé, la société de
l’information a évolué de plus en plus vers une
société de la communication. Henri Atlan
démontrera, exemples à l’appui, comment la
recherche scientifique est contaminée par les
techniques de communication.

Βιολόγος γιατρός, ερευνητής κυτταρικής βιολογίας και
ανοσολογίας, στρατευµένος στον αγώνα κατά του
AIDS, πρωτοπόρος των θεωριών της πολυπλοκότητας
και της αυτοοργάνωσης του έµβιου όντος, ο Henri
Atlan είναι ένα ελεύθερο πνεύµα, ένας από εκείνους
τους µεγάλους ανθρωπιστές επιστήµονες που
αντιτίθενται στα δόγµατα και τις ιδεολογίες. Ως
επιστήµονας και φιλόσοφος υπήρξε µέλος της Εθνικής
Συµβουλευτικής Επιτροπής Ηθικής για τις επιστήµες
της ζωής και της υγείας από το 1983 έως το 2000,
οµότιµος καθηγητής βιοφυσικής, διευθυντής του
Κέντρου Έρευνας Βιολογίας του Ανθρώπου στο
πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο Hadassah της Ιερουσαλήµ,
διευθυντής σπουδών στη Σχολή Ανώτατων Σπουδών
Κοινωνικών Επιστηµών (EHESS) του Παρισιού. Είναι

Médecin biologiste, chercheur en biologie cellulaire
et en immunité engagé dans la lutte contre le sida,
pionnier des théories de la complexité et de l’autoorganisation du vivant, Henri Atlan, est un esprit
libre, dans la lignée des grands scientifiques
humanistes, opposé aux dogmes et idéologies.

La

Homme de sciences, philosophe, il a été membre
du Comité consultatif national d’éthique pour les
Sciences de la vie et de la santé de 1983 à 2000,
professeur émérite de biophysique, directeur du
Centre de recherche en biologie humaine de
l’hôpital universitaire Hadassah à Jérusalem,
directeur d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS) à Paris. Il est l’un de ces
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ένας από εκείνους τους στοχαστές-«φάρους» της
διεπιστηµονικής γνώσης που φώτισαν τον αιώνα τους.

penseurs phare au savoir interdisciplinaire qui ont
illuminé leur siècle.

Στα πιο πρόσφατα βιβλία του, De la fraude : le Monde
l’Onaa και La Philosophie dans l’éprouvette,
κατέθεσε τους προβληµατισµούς του, τις αντιρρήσεις
του και τις σκέψεις του για τη θέση της ηθικής στην
επιστήµη και την κοινωνία και κατήγγειλε την όλο και
συστηµατικότερη προσφυγή στο ψεύδος, που
καταλήγει
σήµερα
στην
επικράτηση
της
παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Στο
τελευταίο του δοκίµιο, Croyances : comment expliquer
le monde?, ρίχνει φως στα διάφορα συστήµατα
πεποιθήσεων που δοµούν τους τρόπους σκέψης µας.

Dans ses derniers livres, De la fraude : le Monde de
l’Onaa et La Philosophie dans l’éprouvette, il livrait
ses interrogations, ses révoltes et ses réflexions sur
la place de l’éthique dans la science et la société et
dénonçait le recours de plus en plus systématique
au mensonge qui aboutit aujourd’hui au règne de
la désinformation et de la propagande.
Dans son dernier essai, Croyances : comment
expliquer le monde ?, il éclaire les différents
régimes de croyance qui structurent nos modes de
pensée.

Προσφώνηση και συντονισµός:
Σταύρος
Ζουµπουλάκης,
Πρόεδρος
του
Εφορευτικού Συµβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος

Introduction et modération:
Stavros Zoumboulakis, président du conseil
d'administration de la bibliothèque nationale de
Grèce

Είσοδος ελεύθερη
Ταυτόχρονη µετάφραση
Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους
φοιτητές

Entrée libre
Traduction simultanée
Des attestations de présence seront délivrées aux
étudiants

*Συνηµµένη πρόσκληση

*Invitation ci-jointe

de

………………………….

………………………

2.- Κύκλος «Αειφόρος Ανάπτυξη»

Κυκλική
οικονοµία:
µοντέλο του µέλλοντος

ένα

οικονοµικό

2.- Cycle « Développement Durable »

Économie circulaire
économique d'avenir

:

un

modèle

24.11.2016,
18.30'
|Auditorium
Theo
Angelopoulos - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

24.11.2016, 18h30 | Auditorium Theo
Angelopoulos – Institut français de Grèce

Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραµµικό
µοντέλο παραγωγής που επικρατεί σήµερα (εξαγωγή κατασκευή - απόρριψη), στο οποίο βασίζεται η
οικονοµία µας µετά τη Βιοµηχανική Επανάσταση, δεν
είναι πλέον βιώσιµο. Επείγει λοιπόν να σκεφτούµε ένα
νέο µοντέλο, καινοτόµο, αποτελεσµατικό και µε
σεβασµό προς το περιβάλλον.

Avec l'épuisement des ressources naturelles, notre
mode de production linéaire actuel (extraire –
fabriquer – jeter) sur lequel repose notre économie
depuis la révolution industrielle, n'est plus durable.
Il est donc impératif de penser à un nouveau
modèle innovant, efficient et respectueux de
l'environnement.

Η έννοια της κυκλικής οικονοµίας προκύπτει ως µια
απάντηση του µέλλοντος, ενσαρκώνοντας το όνειρο
µιας ιδανικής οικονοµίας στην οποία τίποτα δεν θα
χάνεται και τα πάντα θα ξαναδηµιουργούνται. Αυτό το
νέο µοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης,
παραγωγής και κατανάλωσης (περισσότερο τη χρήση
αγαθών παρά την κατοχή τους, την ανακύκλωση…) και
κυρίως απαιτεί την ενεργό συµµετοχή όλων των
φορέων της οικονοµικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές
κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές).

Le concept d'économie circulaire émerge comme
une réponse d'avenir, incarnant le rêve d’une
économie idéale où rien ne se perdrait et tout se
créerait. Ce nouveau modèle suppose de nouveaux
modes de conception, de production et de
consommation (l’usage plutôt que la possession de
biens, le recyclage) et surtout nécessite une
implication de tous les acteurs de la vie
économique (entreprises, collectivités locales,
citoyens-consommateurs).

Στις κοινωνίες µας που µαστίζονται από την κρίση, η
κυκλική οικονοµία, εκτός από τα οφέλη για το
περιβάλλον, προσφέρει µια οικονοµική και κοινωνική
ευκαιρία. Πράγµατι δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης,
είναι πηγή ανάπτυξης και καινοτοµίας και µας δίνει τη
δυνατότητα να αγωνιστούµε ενάντια στην ενεργειακή
ανασφάλεια.

Dans nos sociétés en crise, l’économie circulaire
représente une opportunité économique et sociale,
qui s’ajoute aux bénéfices environnementaux. Elle
est en effet pourvoyeuse d’emploi, source de
croissance et d’innovation et permet de lutter
contre la précarité énergétique.
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Με τον νόµο για τον προγραµµατισµό της ενεργειακής
µετάβασης προς την κατεύθυνση της πράσινης
ανάπτυξης, η Γαλλία θέτει την κυκλική οικονοµία στον
πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της.

La France, depuis l’adoption de la loi de
programmation sur la transition énergétique pour
la croissance verte, met l’économie circulaire au
cœur de sa stratégie de développement.

Στο πλαίσιο του κύκλου « Αειφόρος ανάπτυξη», το
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ελληνογαλλικό
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, σε συνεργασία
µε την Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της
Κλιµατικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος,
διοργανώνουν µια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε
θέµα την κυκλική οικονοµία.

Dans le cadre de son cycle Développement
durable, l’IFG et la Chambre de commerce France
Grèce organisent une table ronde consacrée à
l’économie circulaire, en partenariat avec le Comité
d’études des conséquences du changement
climatique de la Banque de Grèce.

Εισαγωγικές οµιλίες :
Christophe Chantepy, πρέσβης της Γαλλίας στην
Ελλάδα
Σωκράτης Φάµελλος, Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Allocutions d’ouverture :
Christophe CHANTEPY, Ambassadeur de France
en Grèce
Socratis FAMELLOS, Ministre délégué grec à
l'environnement et à l'énergie

Οµιλητές:

Intervenants :

François-Michel LAMBERT, Πρόεδρος του Γαλλικού
Ινστιτούτου
Κυκλικής
Οικονοµίας

François-Michel LAMBERT, Député, Président
de
l'Institut
de
l'économie
circulaire

Matthieu
ORPHELIN,
διευθυντής
Κυκλικής
οικονοµίας και Αποβλήτων του ADEME (Οργανισµoύ
για το Περιβάλλον και τη ∆ιαχείριση της Ενέργειας)

Matthieu ORPHELIN,
directeur
Économie
circulaire et déchets de l'ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

Γιώργος ΚΡΕΜΛΗΣ, επικεφαλής της ∆ιοικητικής
Μονάδας
Περιβαλλοντικής
Ενσωµάτωσης
και
Εκτιµήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στη Γενική
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Giorgos KREMLIS, chef d’unité intégration
environnementale et estimation des conséquences
environnementales,
Direction
générale
de
l’environnement de la Commission européenne

Εισαγωγή και συντονισµός :
Παντελής
ΚΑΠΡΟΣ,
Καθηγητής
Ενεργειακής
Οικονοµίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µέλος της
Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής
της Τράπεζας της Ελλάδος (EMEKA)

Introduction et modération :
Pantelis CAPROS, professeur en économie de
l'énergie, Université nationale technique Metsovio,
membre du Comité d’étude des conséquences du
changement climatique de la Banque de Grèce
(EMEKA)

Ελεύθερη είσοδος
Ταυτόχρονη µετάφραση
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές.

Entrée libre
Traduction simultanée
Des attestations de présence seront délivrées aux
étudiants

*Συνηµµένη πρόσκληση

*Invitation ci-jointe

………………………….

3. – Ελληνογαλλικό Φόρουµ καινοτοµίας
25/11/2016 |Auditorium Theo
Angelopoulos - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Προκειµένου να εφαρµοστεί η στρατηγική συνεργασίας
η οποία ορίστηκε στην Ελληνογαλλική διακήρυξη
συνεργασίας, που υπέγραψαν οι δυο κυβερνήσεις στις
23 Οκτωβρίου 2015, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην
Ελλάδα και το Ελληνογαλλικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΕΓΕΒΕ) διοργανώνουν τις
« Ελληνογαλλικές
ηµερίδες
για
την
Επιχειρηµατικότητα και την Καινοτοµία »

………………………….

3.Forum
l’innovation

franco-hellénique

de

25/11/2016
|
Auditorium
Theo
Angelopoulos – Institut français de Grèce
Pour mettre en œuvre la stratégie de coopération
définie dans le « Partenariat stratégique pour
l’avenir » signé le 23 octobre 2015 entre les deux
gouvernements grec et français, l’Ambassade de
France en Grèce et la Chambre de Commerce et
d’Industrie France Grèce (CCIFG), organisent les
premières « Journées franco-helléniques des
Affaires et de l’Innovation ».
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Το Επιχειρηµατικό Φόρουµ : Ενέργεια –
Περιβάλλον
Πέµπτη 24 Νοεµβρίου 2016
http://www.athenesforum.com/
-

Παρασκευή 25 Νοεµβρίου 2016

Le « Forum franco-hellénique
l’Innovation »
Vendredi 25 novembre 2016

http://www.ambafrance-gr.org/-reseau-innovation-

http://www.ambafrance-gr.org/-reseau-innovation-

Οι σκοποί του Φόρουµ είναι:

Ce Forum vise à :

-

-

Το Ελληνογαλλικό φόρουµ καινοτοµίας

Le « Forum des Affaires : Energie
Environnement »
Jeudi 24 novembre 2016
http://www.athenesforum.com/

Η προώθηση των παραγόντων και των
πρωτοβουλιών του γαλλικού και ελληνικού
οικοσυστήµατος της καινοτοµίας
Η διευκόλυνση των συνεργασιών για την
νεανική επιχειρηµατικότητα

-

-

-

Η δηµιουργία ενός Ελληνογαλλικού δικτύου
της καινοτοµίας
Η µελέτη βιωσιµότητας και σκοπιµότητας µαζί
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη µιας πλατφόρµας
αφιερωµένη στην καινοτοµία και στις start-up.

-

de

Promouvoir les acteurs et les initiatives
des écosystèmes grecs et français de
l’innovation.
Faciliter
les
partenariats
pour
l’entreprenariat innovant.
Créer le réseau franco-hellénique de
l’innovation.
Etudier l’opportunité et la faisabilité, avec
les parties prenantes, d’un projet de plateforme dédiéε à l’innovation et aux startup.

Ελεύθερη είσοδος

Entrée libre

*Πρόσκληση στο Φόρουµ καινοτοµίας συνηµµένη

*Invitation au Forum de l’innovation ci-joint

*Πρόγραµµα του Φόρουµ καινοτοµίας συνηµµένο

*Programme du Forum de l’innovation ci-joint

…………………………

…………………………….

4. – Κύκλος «Τα Rendez-Vous Campus
France»

4. – Cycle « Les Rendez-Vous Campus
France »

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Les études de Master en France

30.11.2016, 17.00' | Αίθουσα Gisèle Vivier -

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Ύστερα από την επιτυχία των 4 πρώτων διαλέξεων του
κύκλου «Τα Rendez-vous Campus France», το Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδoς διοργανώνει νέες συναντήσεις µε
το ελληνικό κοινό για τις σπουδές στη Γαλλία.
Άλλωστε, ο αυξανόµενος αριθµός ελλήνων φοιτητών
που διαλέγουν τη Γαλλία για να ξεκινήσουν ή να
συνεχίσουν τις σπουδές τους µας ενθαρρύνει και µας
παροτρύνει να ενηµερώνουµε όλο και καλύτερα το
ελληνικό κοινό για την ανώτατη εκπαίδευση στη
Γαλλία. Με περισσότερους από 270.000 ξένους
φοιτητές, δηλαδή το 12% του φοιτητικού πληθυσµού,
η Γαλλία είναι η 3η χώρα υποδοχής φοιτητών σε
κινητικότητα, µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες και το
Ηνωµένο Βασίλειο.
Γιατί διαλέγουν τη Γαλλία;
Η προσφερόµενη εκπαίδευση στη Γαλλία είναι
ταυτόχρονα διαφοροποιηµένη και αποτελεσµατική: µε
75 πανεπιστήµια, πάνω από 200 σχολές µηχανικών,
200 εµπορικές σχολές και σχολές διοίκησης
επιχειρήσεων, 120 δηµόσιες ανώτατες σχολές τέχνης,
20 σχολές αρχιτεκτονικής, µε άλλα 3.000 ιδρύµατα που

30.11.2016, 17h00 | Salle Gisèle Vivier –
Institut français de Grèce
Au vu du succès remporté par les 4 premières
conférences du cycle « Rendez-vous Campus
France », l’Institut français de Grèce renouvelle ces
rencontres avec le public grec autour du thème des
études en France.
Par ailleurs, le nombre croissant d’étudiants grecs
qui choisissent la France pour commencer ou
poursuivre leurs études nous encourage et nous
incite à informer toujours mieux le public grec sur
l’enseignement supérieur français.
Avec plus de 270 000 étudiants étrangers, soit 12
% des étudiants, la France est le 3e pays d’accueil
des étudiants en mobilité, après les États- Unis et
le Royaume-Uni.
Pourquoi choisissent-ils la France ?
L’offre de formation en France est à la fois
diversifiée et performante : avec 75 universités,
plus de 200 écoles d’ingénieurs, 200 écoles de
commerce et management, 120 écoles supérieures
d’art publiques, 20 écoles d’architecture, 3 000
autres établissements qui concernent des secteurs
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αφορούν συγκεκριµένους τοµείς όπως τα κοινωνικά
επαγγέλµατα, τα παραϊατρικά επαγγέλµατα, ο
τουρισµός, ο αθλητισµός, η µόδα, το σχέδιο και µε
περισσότερα από 800 αγγλόφωνα προγράµµατα
σπουδών σε όλους τους τοµείς, η Γαλλία προσελκύει
φοιτητές από όλο τον κόσµο που βρίσκουν, σε κάθε
περίπτωση, το πρόγραµµα σπουδών που αναζητούν.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως η Γαλλία δεν κάνει
καµία διάκριση ανάµεσα στους ξένους και τους
γάλλους φοιτητές: οι απαιτήσεις για την εισαγωγή σε
ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα είναι πανοµοιότυπες, τα
διπλώµατα που απονέµονται και το κόστος εγγραφής
είναι τα ίδια, όποια κι αν είναι η εθνικότητα των
φοιτητών.

spécifiques comme les carrières sociales, le
paramédical, le tourisme, le sport, la mode, le
design et plus de 800 formations enseignées en
anglais dans tous les domaines, la France attire des
étudiants du monde entier qui trouvent forcément
la formation qu’ils recherchent.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος έχει ξεκινήσει τον
κύκλο «Τα Rendez-vous Campus France» για να
επωφεληθούν οι Έλληνες από την καλύτερη
πληροφόρηση σχετικά µε την ανώτατη εκπαίδευση στη
Γαλλία και τη φοιτητική ζωή .

L’Institut français de Grèce a instauré le cycle
« Rendez-vous Campus France » pour que les
jeunes Grecs bénéficient de la meilleure
information sur l’enseignement supérieur français
et la vie étudiante.

Το τελευταίο «rendez-vous Campus France» του 2016
θα διεξαχθεί τον Νοέµβριο, µια περίοδο κατά την οποία
οι έλληνες φοιτητές αρχίζουν να εξετάζουν το
ενδεχόµενο να κάνουν ένα µεταπτυχιακό στο
εξωτερικό. Είναι σηµαντικό να έχουν από πολύ νωρίς
τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποφασίσουν ποια
χώρα θα επιλέξουν για τις σπουδές τους. Αυτή η
συνάντηση λοιπόν θα έχει ως θέµα τις µεταπτυχιακές
σπουδές στη Γαλλία και τα κύρια σηµεία αυτής της
διάλεξης θα είναι: η οργάνωση των σπουδών στη
Γαλλία, η αναζήτηση του Master, οι διαδικασίες
εισαγωγής, τα προγράµµατα υποτροφιών, η φοιτητική
ζωή στη Γαλλία.

Le dernier rendez-vous Campus France de l’année
2016 se déroulera en novembre, période pendant
laquelle les étudiants grecs commencent à
envisager de faire un Master à l’étranger. Il est
important qu’ils aient rapidement les informations
indispensables pour décider quelle sera leur
destination d’études. Ce rendez-vous aura donc
pour thème les études de Master en France et les
points principaux de cette conférence seront :
l’organisation des études en France, la recherche
de la formation, les modalités d’admission en
Master, les programmes de bourses, la vie
étudiante en France.

Όπως σε όλες τις συναντήσεις του Campus France, θα
δοθεί ο λόγος και σε έλληνες φοιτητές που έχουν ήδη
ζήσει την εµπειρία των σπουδών στη Γαλλία και
επιθυµούν να τη µοιραστούν µε το κοινό. Η συνάντηση
θα τελειώσει µε µια συζήτηση ανάµεσα σε Alumni, σε
µελλοντικούς φοιτητές στη Γαλλία και στην υπεύθυνη
του Campus France.

Comme lors de tous les rendez-vous Campus
France, la parole sera donnée également à des
étudiants grecs qui ont déjà vécu l’expérience des
études en France et qui souhaitent la partager avec
le public. La rencontre se terminera par un
échange entre Alumni, futurs étudiants en France
et la responsable Campus France.

Λόγω περιορισµένων θέσεων, παρακαλείσθε να
εγγραφείτε επικοινωνώντας µαζί µας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: athenes@campusfrance.org

En raison du nombre limité de places, merci de
bien vouloir vous inscrire en contactant:

*Συνηµµένη πρόσκληση

*Invitation ci-jointe

…………………………….

Enfin, n’oublions pas que la France ne fait aucune
distinction entre les étudiants étrangers et les
étudiants français : les exigences d’accès sont
identiques, les diplômes délivrés et les coûts
d’inscription sont les mêmes, quelle que soit la
nationalité des étudiants.

athenes@campusfrance.org

…………………………….

5. - Υποτροφίες Αριστείας Eiffel

5. - Bourses d'Excellence Eiffel

Οι υποτροφίες Eiffel είναι ένα λειτουργικό πρόγραµµα
που ανέπτυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και ∆ιεθνούς
Ανάπτυξης της Γαλλίας, µε σκοπό τα γαλλικά ιδρύµατα
ανώτατης εκπαίδευσης να προσελκύσουν τους
καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές, σε προγράµµατα
σπουδών, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου.

Le programme de bourses Eiffel est un outil
développé par le Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international afin de
permettre
aux
établissements
français
d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs
étudiants
étrangers
dans
des
formations
diplômantes de niveau master et en doctorat.

Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνονται οι υποψηφιότητες
των φοιτητών που προέρχονται από αναδυόµενες
χώρες για σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου κι εκείνων
που
προέρχονται
από
εκβιοµηχανισµένες
και

Il permet de stimuler les candidatures d’étudiants
originaires de pays émergents pour le niveau
master et de pays émergents et industrialisés pour
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αναδυόµενες χώρες για σπουδές διδακτορικού
επιπέδου.
Το πρόγραµµα των υποτροφιών Eiffel συµπεριλαµβάνει
δύο σκέλη:
- υποτροφίες για µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών,
12 έως 36 µηνών. Τα µηνιαία τροφεία ανέρχονται σε
1.181 €. Οι ελληνικές υποψηφιότητες µπορούν σε
ειδικές περιπτώσεις να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση,
ανάλογα µε τη ακαδηµαϊκή υπεροχή τους.

le niveau doctorat.

- υποτροφίες για διδακτορικό, για χρηµατοδότηση
κινητικότητας διάρκειας 10 µήνες στα πλαίσια
διδακτορικών
διατριβών
που
εκπονούνται
µε
συνδιεύθυνση ή µε συνεπίβλεψη (κατά προτίµηση τη
2η χρονιά του διδακτορικού). Το µηνιαίο τροφείο
ανέρχεται στα 1.400€.

un volet doctorat, qui permet de financer
des mobilités de 10 mois, dans le cadre d’une cotutelle ou d’une co-direction de thèse (de
préférence la 2ème année de doctorat). L’allocation
mensuelle s’élève à 1.400€.

Χρονοδιάγραµµα περιόδου 2017

Calendrier session 2017

•
•

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων : 10
Οκτωβρίου 2016
Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των
φακέλων
στο
Campus
France :
6
Ιανουαρίου 2017

Le programme de bourses Eiffel comporte deux
volets:
un volet master, qui permet de financer
une formation diplômante au niveau master, de 12
à 36 mois. L’allocation mensuelle s’élève à 1.181€.
Les candidatures grecques seront examinées à titre
exceptionnel, en raison de leur excellence.

•
•

Ouverture de l’appel à candidature : 10
octobre 2016
Date limite de réception des dossiers
par Campus France : 6 janvier 2017

Τοµείς σπουδών

Domaines d’études

Οι τρεις βασικοί τοµείς σπουδών που καλύπτουν οι
υποτροφίες Eiffel είναι:

Les trois grands domaines d’études concernés par
les bourses Eiffel sont :

-

-

Για το µεταπτυχιακό επίπεδο: οι µηχανικές
επιστήµες, η οικονοµία και η διοίκηση
επιχειρήσεων, το δίκαιο και οι πολιτικές
επιστήµες.
Στο διδακτορικό επίπεδο περιλαµβάνονται
επιστήµες µε την ευρύτερη έννοια (µηχανικές
επιστήµες, θετικές επιστήµες: µαθηµατικά,
φυσική και χηµεία, ανθρωπιστικές επιστήµες,
βιοτεχνολογία
και
νανοβιοτεχνολογία,
γεωεπιστήµες, επιστήµες του σύµπαντος και
του περιβάλλοντος, επιστήµες και τεχνολογία
πληροφόρησης κι επικοινωνίας) οικονοµία και
διοίκηση επιχειρήσεων, δίκαιο και πολιτικές
επιστήµες.

-

pour le niveau master : les sciences de
l’ingénieur, l’économie et la gestion, le
droit et les sciences politiques.

-

pour le niveau doctorat, les sciences au
sens large pour le niveau doctorat
(sciences de l’ingénieur ; sciences exactes
: mathématiques, physique, chimie et
sciences
de
la
vie,
nano
et
biotechnologies, sciences de la terre, de
l’univers et de l’environnement, sciences
et technologies de l’information et de la
communication); l’économie et la gestion;
le droit et les sciences politiques.

Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό έχουν
προτεραιότητα σε σχέση µε εκείνους που διαµένουν
ήδη στη Γαλλία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών, την
ηµεροµηνία που θα συνεδριάσει η επιτροπή επιλογής.

Les étudiants en cours d’études à l’étranger sont
prioritaires par rapport à ceux qui résident déjà en
France.
Les candidats doivent être âgés de 30 ans au plus
à la date du comité de sélection

∆ιαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Procédure de candidature

∆εκτές γίνονται µόνο οι υποψηφιότητες που
διαβιβάζονται από γαλλικά ιδρύµατα. Τα ανώτατα
γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα κάνουν µία προεπιλογή
των υποψηφίων που προτείνουν στο πρόγραµµα Eiffel,
ανάµεσα στους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές που
επιθυµούν να δεχτούν στα προγράµµατα σπουδών
τους.

Seules les candidatures transmises par les
établissements français sont recevables. Les
établissements d’enseignement supérieur français
présélectionnent les candidats qu’ils présentent au
programme Eiffel parmi les meilleurs étudiants
étrangers qu’ils souhaitent accueillir en formation.

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

…………………………….

…………………………….
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6. - Βραβείο Marc de Montalembert-Ίδρυµα
Marc de Montalembert – Εθνικό Ινστιτούτο
Ιστορίας της Τέχνης (INHA)

6. – Fondation Marc de Montalembert –
Institut National d’Histoire de l’Art
(INHA)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
2017

Appel à candidatures 2017

Το Ίδρυµα Marc de Montalembert και το Εθνικό
Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης συνεργάστηκαν για
την απονοµή του Βραβείου Marc de Montalembert
ύψους 8 000 ευρώ.
Αυτό το βραβείο υποστηρίζει την αποπεράττωση
ερευνητικών εργασιών που συµβάλλουν µε πρωτότυπο
τρόπο σε µία καλύτερη γνώση των τεχνών και του
πολιτισµού του µεσογειακού κόσµου. Το Ίδρυµα Marc
de Montalembert προσφέρει εξάλλου στον υπότροφο
τη δυνατότητα να διαµένει στην έδρα του στη Ρόδο,
στην Ελλάδα.

La fondation Marc de Montalembert et l’Institut
national d’histoire de l’art se sont associés pour
l’attribution du Prix Marc de Montalembert d’un
montant de 8 000 euros.
Ce prix soutient l’achèvement d’un travail de
recherche qui contribue de façon originale à une
meilleure connaissance des arts et de la culture du
monde méditerranéen. La Fondation Marc de
Montalembert offre en outre au lauréat la
possibilité de séjourner à son siège à Rhodes, en
Grèce.
Conditions d’éligibilité

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:
έχουν γεννηθεί σε µία παράκτια χώρα της
Μεσογείου ή να έχουν την υπηκοότητα,
να έχουν ηλικία λιγότερο των 35 ετών την
30η Νοεµβρίου 2015,
να είναι κάτοχοι ενός doctorat ή να έχουν
αντίστοιχο επίπεδο.

Les candidat(e)s doivent :
être né(e)s dans un pays riverain de la
Méditerranée, ou en avoir la nationalité ;
avoir moins de 35 ans au 30 novembre
2015;
être titulaires d’un doctorat ou en avoir le
niveau.

Υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου
Η υλοποίηση του έργου, διάρκειας ενός έτους, θα
αρχίσει µε την διαµονή διάρκειας ενός µήνα στο
Παρίσι, ως φιλοξενούµενος ερευνητής του ΙΝΗΑ. Θα
ολοκληρωθεί µε µία δεύτερη διαµονή στο Παρίσι κατά
τη διάρκεια της οποίας, θα δηµοσιευθούν τα
αποτελέσµατα της έρευνας σε δηµόσια εκδήλωση. Οι
δύο
παραµονές
αναλαµβάνονται
µέχρις
ενός
συγκεκριµένου ποσού από το Ίδρυµα Marc de
Montalembert και από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας
της Τέχνης (ΙΝΗΑ). Ο υπότροφος θα έχει την
υποστήριξη ενός επιστηµονικού συµβούλου της ΙΝΗΑ
µε τον οποίο θα είναι σε τακτική συνεργασία. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας θα δηµοσιευθούν και θα
διοχετευθούν σε ενδεδειγµένη µορφή, µε τη συµβολή
της ΙΝΗΑ.

Mise en œuvre et finalisation du projet
La mise en œuvre du projet, d’une durée d’un an,
commencera par un séjour d’un mois à Paris, en
tant que chercheur accueilli à l’INHA; elle
s’achèvera par un deuxième séjour à Paris durant
lequel les résultats feront l’objet d’une présentation
publique. Les deux séjours sont pris en charge
forfaitairement, par la Fondation Marc de
Montalembert et par l’INHA.

Τοµείς έρευνας της ΙΝΗΑ
Ιστορία της Αρχαίας τέχνης, Ιστορία της
αρχαιολογίας
Ιστορία της τέχνης του Μεσαίωνα
Πρακτικές της Ιστορίας της Τέχνης
Ιστορία της γεύσης
Iστορία της αρχιτεκτονικής
Ιστορία της σύγχρονης τέχνης 20oυ -21ου αιώνα
∆ιακοσµητικές τέχνες, σχεδιασµός, υλικός
πολιτισµός
Τέχνες και αρχιτεκτονική στην παγκοσµιοποίηση

Domaines de recherche de l’INHA
Histoire de l’art antique, Histoire de
l’archéologie
Histoire de l’art médiéval
Pratiques de l’histoire de l’art
Histoire du goût
Histoire de l’architecture
Histoire de l’art contemporain XXe-XXIe
siècles
Arts décoratifs, design, culture matérielle
Art et architecture dans la mondialisation :

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων : η
30η Νοεµβρίου 2016

Date limite de dépôt des candidatures: le 30
novembre 2016

Le lauréat bénéficiera de l’appui d’un conseiller
scientifique de l’INHA avec lequel un contact
régulier sera maintenu.
Les résultats de la recherche seront publiés et
diffusés sous une forme appropriée, avec le
concours de l’INHA.

Επικοινωνία : γραµµατεία του τµήµατος σπουδών και
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ερευνών : der-dir@inha.fr
Tél. : 01 47 03 85 81

Contact : secrétariat du département d’études et
de recherche : der-dir@inha.fr

*Πληροφορίες :
INHA – Βραβείο Marc de Montalembert,
http://www.inha.fr
Ίδρυµα Marc de Montalembert,
http://www.fondationmdm.com

*Informations :
INHA – Prix Marc de Montalembert,
http://www.inha.fr
Fondation Marc de Montalembert
http://www.fondationmdm.com

…………………………….
…………………………….

7. - Παγκόσµια κατάταξη των ιδρυµάτων
µε αποφοίτους νοµπελίστες.
Η Ecole Normale Supérieure (ENS) στην
κορυφή

7.
–
Classement
mondial
des
établissements producteurs de Prix
Nobel
L’Ecole Normale Supérieure (ENS) à la
première place

Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό «Nature» η γαλλική
ENS και το αµερικανικό
California Institute of
Technology (Caltech) είναι τα ιδρύµατα όπου,
αναλογικά µε τον αριθµό των αποφοίτων τους, έχουν
φοιτήσει οι περισσότεροι επιστήµονες που έχουν
βραβευτεί
µε
Νόµπελ,
από
το
1905.

La française ENS et l’américaine Caltech sont les
établissements d'enseignement supérieur qui,
proportionnellement au nombre de leurs diplômés,
ont formé le plus de Prix Nobel depuis 1905, révèle
la revue « Nature ».

« Πού εκπαιδεύτηκαν οι κάτοχοι των βραβείων
Νόµπελ;» Το ερώτηµα αυτό αποτέλεσε την αφορµή για
την κατάρτιση µιας νέας κατάταξης, σύµφωνα µε το
περιοδικό «Nature». Η Ecole normale supérieure
(ENS), το California Institute of Technology (Caltech)
και το Πανεπιστήµιο του Harvard βρίσκονται στην
κορυφή της κατάταξης, η οποία υπολογίζει την
αναλογία των βραβείων Νόµπελ ανάµεσα στους
εκάστοτε φοιτητές του κάθε ιδρύµατος.

Où sont formés les détenteurs de prix Nobel ? Voici
le point de départ d’une nouvelle forme de
classement dévoilée par la revue Nature. L’Ecole
normale supérieure (ENS), le California Institute of
Technology (Caltech) et l’université Harvard
arrivent en tête de ce classement, qui calcule la
proportion de Prix Nobel parmi les anciens
étudiants de chaque établissement.

Οι ερευνητές κατέγραψαν 81 ιδρύµατα στον κόσµο,
των οποίων τουλάχιστον τρεις απόφοιτοι τιµήθηκαν µε
βραβείο Νόµπελ στη χηµεία, τη φυσιολογία ή την
ιατρική, τη φυσική και την οικονοµία από το 1905 έως
το 2015. Για να έχουµε την πιο αντιπροσωπευτική
δυνατή σύγκριση ανάµεσα στα εν λόγω ιδρύµατα, των
οποίων ο αριθµός φοιτητών διέφερε κατά πολύ,
συσχέτισαν τον αριθµό των βραβείων Νόµπελ µε τον
συνολικό αριθµό των αποφοίτων τους (σε προπτυχιακό
επίπεδο).

Les chercheurs ont recensé 81 institutions dans le
monde dont au moins trois anciens étudiants ont
reçu un Nobel en chimie, physiologie ou médecine,
physique et économie entre 1905 et 2015. Pour
avoir une comparaison la plus représentative
possible entre ces institutions, dont le nombre
d’étudiants a beaucoup varié, ils ont rapporté le
nombre de Nobel au nombre total de leurs
diplômés (niveau « undergraduate »)

Ένα επιπλέον γαλλικό Ίδρυµα που ανέρχεται σε υψηλή
θέση στην κατάταξη είναι η École Polytechnique του
Παρισιού η οποία καταλαµβάνει την 5η θέση.

L’École Polytechnique (Paris) quant à elle arrive
en 5e position.

…………………………….
…………………………….
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