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Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique 

Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία 
  

Numéro de mai-juin 2015 /Τεύχος Μαΐου - Ιουνίου 2015 
 

 
1. –      ∆ιάλεξη – συζήτηση 

Ψυχανάλυση και εφηβεία 

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, 19.30 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 

 
Η σχέση της ψυχανάλυσης µε την εφηβεία εγγράφεται 
στο πεδίο της γενικότερης εξέλιξης των 
ψυχαναλυτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών ιδεών 
και σηµαδεύεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
χώρας .  
Το χρονικό της πολύπλευρης αυτής σχέσης, τα κλινικά 
και θεωρητικά της ορόσηµα, θα διερευνηθούν και θα 
συζητηθούν σε αυτή τη διάλεξη/ συζήτηση. Πώς τελικά 
τοποθετείται ο ψυχαναλυτής απέναντι στον έφηβο και 
ποια η ανταπόκριση του εφήβου;  
 
Οµιλητής: Philippe Gutton, ψυχίατρος, 
ψυχαναλυτής, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Denis-
Diderot, ιδρυτής και διευθυντής του περιοδικού 
Adolescence. 
 
Σχολιασµός: Γεράσιµος Στεφανάτος, ψυχίατρος, 
παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής, µέλος της γαλλικής 
ψυχαναλυτικής εταιρείας Quatrième Groupe O.P.L.F. 
 
Συντονιστής: Πέτρος Κεφάλας, Κλινικός ψυχολόγος 
στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής- Μονάδα εφήβων.  
 
Οργάνωση: Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Μελέτης της 
Εφηβείας Ένηβος, εκδόσεις της Εστίας.   
 
Ταυτόχρονη µετάφραση 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης 
 
*Συνηµµένη πρόσκληση 

  
1. – Conférence - débat 

 
Psychanalyse et adolescence 
 
vendredi 5 juin 2015, 19h 30 
Institut français de Grèce 
 
Le rapport entre psychanalyse et adolescence s’inscrit 
dans l’évolution des recherches psychanalytiques, 
pédagogiques et sociales et se définit différemment d’un 
pays à l’autre.  
L’histoire de cette relation complexe ainsi que les 
repères cliniques et théoriques les plus marquants 
seront étudiés et discutés au cours de cette 
conférence/débat qui se concentrera notamment sur la 
question : Quelle est la position du psychanalyste face à 
l’adolescent et quelle est la réaction de l’adolescent ?  
 
Intervenant : Philippe Gutton, Psychiatre, 
psychanalyste, professeur à l’université Denis-Diderot, 
fondateur et directeur de la revue Adolescence.  
 
Discutant : Gerassimos Stephanatos, psychiatre, 
pédopsychiatre, psychanalyste, membre de 
l’organisation française de psychanalyse Quatrième 
Groupe O.P.L.F. 
 
Modérateur : Petros Kefalas, psychologue clinicien, à 
l’hôpital psychiatrique d’Attique – Unité des adolescents.  
 
Organisation : Groupe d’étude psychanalytique de 
l’adolescence ENIVOS, éditions Hestia 
 
Traduction simultanée 
Une attestation de présence sera délivrée 
 
*Invitation ci-jointe 
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2.- Κύκλος διαλέξεων του Collège de France 
 
 
Είµαστε κάτι περισσότερο από τα γονίδιά 
µας; Ο ρόλος της επιγενετικής στην 
ανάπτυξη των οργανισµών και τη 
φυσιοπαθολογία  
 
Η Edith Heard, Έδρα « Επιγενετική και 
κυτταρική µνήµη»  
 
9 Ιουνίου 2015, 19:00 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
 
Έπειτα από το επίτευγµα της αλληλούχισης του 
ανθρώπινου γονιδιώµατος στις αρχές του 2000, η 
επιγενετική προσπαθεί σήµερα να κατανοήσει τους 
µηχανισµούς που ρυθµίζουν τη δραστηριότητα των 
γονιδίων ενός ατόµου κατά την ανάπτυξή του αλλά και 
µέσα από τη διαδοχή των γενεών. Η κατανόηση αυτών 
των µηχανισµών αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση για 
τη γνώση των έµβιων οργανισµών και ανοίγει τον 
δρόµο για απίστευτες ανεξερεύνητες µέχρι στιγµής 
θεραπευτικές προοπτικές.  
Η Edith Heard  διευθύνει τη Μονάδα της Γενετικής και 
της Βιολογίας της Εµβρυϊκής Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο 
Curie. Η έρευνά της πάνω στην αδρανοποίηση ενός 
από τα δύο χρωµοσώµατα Χ του θηλυκού κατά τη 
διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης της χάρισε διεθνή 
αναγνώριση. Έχει τιµηθεί µε το Αργυρό Μετάλλιο του 
CNRS, το βραβείο Jean Hamburger του Παρισιού, το 
ERC Advanced Investigator Award του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Έρευνας το 2010.  
 
Συντονισµός: ∆ηµήτρης Θάνος, Πρόεδρος του 
Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών  
 
Ταυτόχρονη διερµηνεία 
Ελεύθερη είσοδος, µε δελτία προτεραιότητας. 
 
* Συνηµµένη πρόσκληση  
 

………………………………. 
 
4. -  GRÈCE FRANCE ALUMNI 
 
www.grece.francealumni.fr : 
το καινούργιο κοινωνικό σας δίκτυο! 
 
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 
καλλιτεχνικό χώρο ήταν τα τιµώµενα πρόσωπα της 
βραδιάς, που συγκέντρωσε περισσότερα 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),  

2.- Cycle de conférences du Collège de 
France  
 
Sommes-nous bien plus que nos gènes?  
Le rôle de l'épigénétique dans le 
développement et la pathologie 
 

Edith Heard, professeur au Collège de France, 
Chaire « Epigénétique et mémoire cellulaire » 
 
 
9 juin 2015, 19h 00 
Megaron Palais de la Musique 
 
Après l’exploit du séquençage du génome humain au 
début des années 2000, l’épigénétique, aujourd’hui, 
cherche à comprendre les mécanismes qui contrôlent 
l’activité des gènes chez un individu, au cours de son 
développement et à travers les générations.  
Cette compréhension est un enjeu essentiel dans la 
connaissance du vivant et ouvre un fantastique potentiel 
thérapeutique encore inexploré. 
 
Edith Heard  dirige l’Unité de génétique et biologie du 
développement à l’Institut Curie.  
Ses travaux sur l’inactivation d’un des deux 
chromosomes X chez la femelle au cours du 
développement embryonnaire lui ont valu une 
reconnaissance internationale.  
Elle a reçu la Médaille d’argent du CNRS, le prix Jean 
Hamburger de la ville de Paris, l’ERC Advanced 
Investigator Award du Conseil européen de la recherche 
en 2010. 
 
Modération: Dimitris Thanos, président du conseil 
scientifique de la fondation de recherches biomédicales 
de l'Académie d'Athènes 
 
Traduction simultanée 
Entrée libre avec coupons de priorité 

 
*Invitation ci-jointe 
 

…………………………. 
 
3.- GRÈCE FRANCE ALUMNI 
 
www.grece.francealumni.fr :  
votre nouveau réseau social ! 
  
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 
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 :  
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• 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. 
 

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

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την 
υποστήριξη επιστηµονικών εκδηλώσεων 
 
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. 

 
Αυτή η πρόσκληση απευθύνεται στα 213 Ιδρύµατα 
µέλη του Γραφείου ∆υτικής Ευρώπης - αναπτυξιακό 
κέντρο  
(http://www.auf.org/bureau-europe-de-l-
ouest/propos/consulter-la-liste-des-223-membres-de-
lauf-en-europe-de-louest/) του Πανεπιστηµιακού 
Γραφείου Γαλλοφωνίας.  
 
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.  
 
*Θα βρείτε τον κανονισµό, το έντυπο υποψηφιότητας 
και τους όρους επιλεξιµότητας στην ιστοσελίδα: 
http://www.auf.org/bureau-europe-de-l-ouest/soutien-
aux-manifestations-scientifiques/ 

 
………………………. 

 
5. - Περιφερειακό πρόγραµµα ENVI-Med 
 
4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
 

• 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. 
 

……………………….. 
 
4. – Agence universitaire de la francophonie 
(AUF) 
 
Appel à candidatures pour le soutien à 
manifestations scientifiques  
 
L’action d’appui de l’AUF aux manifestations 
scientifiques vise à promouvoir la production et la 
diffusion scientifiques en langue française.  
 
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. 
 
Cet appel est réservé aux 213 établissements membres 
du Bureau Europe de l'Ouest-Pôle de développement 
(http://www.auf.org/bureau-europe-de-l-
ouest/propos/consulter-la-liste-des-223-membres-de-
lauf-en-europe-de-louest/) de l'Agence universitaire de 
la Francophonie. 
 
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. 
 
 
*Règlement, formulaire de candidature et conditions 
d'éligibilité sur le site : 
http://www.auf.org/bureau-europe-de-l-ouest/soutien-
aux-manifestations-scientifiques/ 

 
………………………. 

 
5. –  Programme régional ENVI-Med  
 

4ème appel à propositions 2015 
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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. 

 
 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 
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  

 

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. 
 
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. 
 
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.  
 
Το ποσό που χορηγείται σε κάθε πρόταση στο πλαίσιο 

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.  

 
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 -
en partenariat avec leurs partenaires méditerranéens.  
 

 
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  

 
Chaque projet doit obligatoirement comporter un volet 
recherche et peut inclure des volets innovation et/ou 
formation. 
 
La durée d’un projet est fixée à deux ans. 

 
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. 

 
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. 
 
Le montant accordé au titre d’ENVI-MED ne pourra 
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του ENVI-MED δεν θα υπερβαίνει το συνολικό  ποσό 
των 20 000 €.  

 
* Προθεσµία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας:        
15 Σεπτεµβρίου 2015 
 
 * Πληροφορίες:   
http://mistrals-home.org/spip/spip.php?article280 
 

………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

excéder un total de 20 000 € par projet.  

 
* Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 
2015 

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

………………………. 

 

 
 


