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π ε μ π τ η
1 2  ι α ν ουα ρ ι ου

j e u d i
1 2  ja n vi e r

10:30 – 11:00

11:00 – 11:45

11:15 – 12:15

Υποδοχη των συμμετεχουσων/οντων

Επισημη εναρξη τησ Διημεριδασ–
Εισαγωγη – Προσφωνησεισ/ομιλιεσ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ /
CONFÉRENCE INAUGURALE
La diplomatie culturelle et scientifique 
de la France. Une longue tradition 
historique (rapports et études 1922-2022)

 | πανεπιστημιο τησ ρουεν 
(université de rouen)

η πολιτιστικη και επιστημονικη διπλωματια τησ 
γαλλιασ. μια μεγαλη ιστορικη παραδοση 
(αναφορεσ και μελετεσ 1922-2022)

accueil des participant•e•s

ouverture officielle — introduction — allocutions

Μια κριτικη επισκοπηση των ελληνογαλλικων 
σχεσεων στα χρονια 1914-1922

| πανεπιστημιο πατρων

une revue critique des relations 
franco-helléniques dans les années 1914-1922

Une visite à Athènes en 1937 : 
sur les fragiles traces de Jean Zay

| université de ioannina

μια επισκεψη στην αθηνα το 1937: 
στα ευθραυστα ιχνη του ζαν ζε

13:00 – 14:45
MODÉRATEUR
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

CHARALAMPOS GOUSSIOS 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΣΙΟΣ

HISTOIRE CULTURELLE /
ΠΟΛΙΤΙΣMΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ



Pause-café / Cocktail

L’accord culturel franco-hellénique de 1938 : 
un outil précieux au service de la diplomatie 
culturelle française

| université nationale et 
capodistrienne d’athènes

η πολιτισμικη γαλλο-ελληνικη συμφωνια του 1938: 
ενα πολυτιμο εργαλειο στην υπηρεσια τησ γαλλικησ 
πολιτιστικησ διπλωματιασ

L’apport de Constantin Tsatsos et de Jeanne 
Tsatsos aux relations franco-helléniques 
durant la période 1975-1980

| université du pirée

η συμβολη του κωνσταντινου και τησ ιωαννασ τσατσου 
στισ γαλλο-ελληνικεσ σχεσεισ κατα την περιοδο 1975-1980

Η γαλλικη πολιτικη κουλτουρα στη διαδικασια 
τησ Ευρωπαϊκησ Ολοκληρωσησ και η συμβολη 
τησ στην ελληνικη ενταξη

| πανεπιστημιο πειραιωσ

la culture politique française dans le processus de 
l’intégration européenne et sa contribution à 
l’adhésion grecque

Διανοουμενοι και πολιτικη: ο ρολοσ του 
Κωνσταντινου Τσατσου στην ελληνογαλλικη 
πολιτιστικη συνεργασια κατα το β’ μισο τησ 
δεκαετιασ του 1950. Το παραδειγμα του 
«Ηχοσ και Φωσ » (1959)

| sorbonne université 
και εθνικο και καποδιστριακο πανεπιστημιο αθηνων

intellectuels et politique : le rôle de constantin 
tsatsos dans la coopération culturelle
gréco-française dans la seconde moitié des années 
1950. l’exemple de « son et lumière » (1959)

HISTOIRE CULTURELLE /
ΠΟΛΙΤΙΣMΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

14:45 - 15:15

13:00 – 14:45



π ε μ π τ η
1 2  ι α ν ουα ρ ι ου

j e u d i
1 2  ja n vi e r

15:15 – 16:30

RELATIONS DIPLOMATIQUES ET ASPECTS 
CULTURELS / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ

MODÉRATRICE 
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ)

FOTEINI ASDERAKI
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΣΔΕΡΑΚΗ

Les relations franco-helléniques et 
l’avenir européen

| université de l’égée

οι ελληνο-γαλλικεσ σχεσεισ και το ευρωπαϊκο μελλον

Η πολιτιστικη διασταση ωσ βαση και 
εκφραση τησ σχεσησ των λαων και κρατων 
Ελλαδασ-Γαλλιασ στην τελευταια 
εκατονταετια. Ο ρολοσ τησ διπλωματιασ

πρεσβησ ε.τ., υπουργειο εξωτερικων

la dimension culturelle comme fondement et 
expression des relations entre les peuples et les 
états de la grèce et de la france au cours des cent 
dernières années. le rôle de la diplomatie

Ελληνογαλλικεσ πολιτιστικεσ σχεσεισ: ο 
ρολοσ του ελληνικου Υπουργειου 
Εξωτερικων

| εμπειρογνωμονασ πρεσβευτησ 
συμβουλοσ β΄, επικεφαλησ τησ υπηρεσιασ ιστορικου και 
διπλωματικου αρχειου του υπουργειου εξωτερικων

| εμπειρογνωμονασ πρεσβευτησ συμβουλοσ β΄ 
στην ε3 διευθυνση μορφωτικων, πολιτιστικων και 
αθλητικων υποθεσεων του υπουργειου εξωτερικων

relations culturelles franco-helléniques : le rôle 
du ministère hellénique des affaires étrangères



Τα Μουσεια ωσ εργαλεια πολιτιστικησ εξωστρεφειασ: 
η περιπτωση τησ Ιστορικησ Εθνολογικησ Εταιρειασ 
τησ Ελλαδοσ/Εθνικο Ιστορικο Μουσειο

| Ιονιο Πανεπιστημιο
| Γενικη Επιμελητρια Συλλογων του 

Εθνικου Ιστορικου Μουσειου

les musées comme outils d’extraversion culturelle : le cas de la société 
ethnologique historique de grèce/ du musée historique national

Γαλλια, μια δευτερη πατριδα για τον 
Μικη Θεοδωρακη

| Διευθυντρια τησ Μουσικησ Βιβλιοθηκησ 
«Λιλιαν Βουδουρη» του Συλλογου Οι Φιλοι τησ Μουσικησ

la france, une seconde patrie pour mikis théodorakis

Η σημασια τησ γλωσσικησ εκπαιδευσησ στην 
ασκηση πολιτιστικησ διπλωματιασ στο πλαισιο 
των ελληνο-γαλλικων σχεσεων

L’évolution des relations franco-helléniques, du 
Mataroa à la création des Départements de Langue 
et Littérature françaises en Grèce et des 
Départements d’Études néo-helléniques en France »

| Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων

| Université Aristote de Thessalonique

l’importance de l’éducation linguistique dans l’exercice 
de la diplomatie culturelle dans le cadre des relations 
gréco-françaises

η εξελιξη των ελληνο-γαλλικων σχεσεων απο το ματαροα στη 
δημιουργια των τμηματων γαλλικησ γλωσσασ και φιλολογιασ στην 
ελλαδα και των τμηματων νεο-ελληνικων σπουδων στη γαλλια

16:30 – 18:30
MODÉRATEUR
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

CHRISTOS NIKOU 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΥ

REFLETS CULTURELS / 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ



Diplomatie culturelle française : ses 
perspectives et les acteurs d’ influence en Grèce

| université du pirée

| université du pirée

γαλλικη πολιτιστικη διπλωματια: οι προοπτικεσ 
τησ και οι φορεισ επιρροησ τησ στην ελλαδα

Cultiver la relation, orchestrer les 
interactions

| université de haute alsace (france)

καλλιεργουμε τη σχεση, ενορχηστρωνουμε τισ 
αλληλεπιδρασεισ

Imaginaire mondial : voir les industries 
culturelles autrement ?

| Université Panteion, 
Présidente AIS-CR14

παγκοσμιο φαντασιακο: τροποσ να δουμε διαφορετικα 
τισ πολιτισμικεσ βιομηχανιεσ;

Des « bronzés » à l’intimisme athénien. 
Transformations du tourisme français 
en Grèce

|  université nationale 
et capodistrienne d’athènes

απο τουσ «μαυρισμενουσ απο τον ηλιο» στην 
αθηναϊκη εσωτερικοτητα. μετασχηματισμοι του 
γαλλικου τουρισμου στην ελλαδα

16:30 – 18:30 REFLETS CULTURELS / 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ



MODÉRATRICE 
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ)

L’influence culturelle de la France par le livre en langue 
française

| université toulouse capitole (idetcom)

η πολιτισμικη επιρροη τησ γαλλιασ απο το γαλλικο βιβλιο

D’Olympie à Pierre de Coubertin

| vice-président de l'université 
de franche-comté et directeur du CEROU  

απο την ολυμπια στον πιερ ντε κουμπερτεν

Πολιτιστικη Εικονοποιια και Πολιτιστικη Εικονολογια: 
Διερευνωντασ την εργαλειοθηκη τησ Γαλλικησ Πολιτιστικησ 
Διπλωματιασ

| πανεπιστημιο πειραιωσ

imagerie et imagologie culturelles : explorer l’arsenal de la diplomatie 
culturelle française

Η επιδραση τησ Πολιτιστικησ Διπλωματιασ στη θωρακιση τησ 
Κρατικησ Εικονασ – Η εικονα τησ Γαλλιασ στισ τρομοκρατικεσ 
επιθεσεισ: διερευνηση μεσω State-Mapping και εικονολογικησ 
αναλυσησ

| πανεπιστημιο πειραιωσ

l’effet de la diplomatie culturelle dans la protection de l’image de l’état – 
l’image de la france dans les attentats terroristes : une enquête par 
cartographie de l’état et analyse imagologique

Ρητορικα Εργαλεια τησ Γαλλικησ Πολιτιστικησ Διπλωματιασ: 
Ιστορικη Αναλογια και Ομοφυλια στον Λογο του Ηγετη

| πανεπιστημιο πειραιωσ

outils rhétoriques de la diplomatie culturelle française : analogie historique 
et homophilie dans le discours du chef de l’état

π α ρα σ κ ε υ η
1 3  ι α ν ουα ρ ι ου

ve n d r e d i
1 3  ja n vi e r

10:00 - 11:00café 

11:30 - 13:00
ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΛΑ
EIRINI CHEILA

APPROCHES CULTURELLES / 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ



προεδροσ

μελη

μελη

ο ρ γα ν ω τ ι κ η  ε π ι τ ρ ο π η

ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ η  ε π ι τ ρ ο π η

γ ραφ ι σ τ ι κ η  ε π ι μ ε λ ε ι α

χρηστοσ νικου 
μελοσ εεπ τμηματοσ διεθνων και ευρωπαϊκων 
σπουδων του πανεπιστημιου πειραιωσ

χρηστοσ νικου 
μελοσ εεπ τμηματοσ διεθνων και 
ευρωπαϊκων σπουδων του πανεπιστημιου 
πειραιωσ

ηλιασ παπαγιαννοπουλοσ
μον. επικουροσ καθηγητησ του τμηματοσ 
διεθνων και ευρωπαϊκων σπουδων του 
πανεπιστημιου πειραιωσ

μιχαλησ πολιτησ
καθηγητησ του τμηματοσ ξενων γλωσσων, 
μεταφρασησ & διερμηνειασ του ιονιου 
πανεπιστημιου

προεδροσ

χαραλαμποσ γκουσιοσ
αναπληρωτησ καθηγητησ τμηματοσ διεθνων και 
ευρωπαϊκων σπουδων του πανεπιστημιου πειραιωσ

χαραλαμποσ γκουσιοσ
αναπληρωτησ καθηγητησ τμηματοσ διεθνων και 
ευρωπαϊκων σπουδων του πανεπιστημιου πειραιωσ

nicolas eybalin
διευθυντησ του γαλλικου ινστιτουτου/συμβουλοσ 
συνεργασιασ και πολιτιστικησ δρασησ τησ γαλλικησ 
πρεσβειασ στην ελλαδα
μυρσινη δογανη
διδακτωρ του τμηματοσ διεθνων και ευρωπαϊκων 
σπουδων του πανεπιστημιου πειραιωσ

χριστιανα κωνσταντοπουλου
καθηγητρια παντειου πανεπιστημιου

ελλη λεμονιδου
αναπληρωτρια καθηγητρια και προεδροσ του 
τμηματοσ ιστοριασ-αρχαιολογιασ του 
πανεπιστημιου πατρων νικολασ μανιτακησ

αναπληρωτησ καθηγητησ του τμηματοσ 
γαλλικησ γλωσσασ & φιλολογιασ του εθνικου 
και καποδιστριακου πανεπιστημιου αθηνων

πετροσ λιακουρασ
Καθηγητησ του Τμηματοσ Διεθνων και 
Ευρωπαϊκων Σπουδων του Πανεπιστημιου 
Πειραιωσ

κωνσταντινα μποτσιου
καθηγητρια και αναπληρωτρια προεδροσ του 
τμηματοσ διεθνων και ευρωπαϊκων σπουδων του 
πανεπιστημιου πειραιωσ

αντιγονη βλαβιανου
αναπληρωτρια καθηγητρια στο ελληνικο 
ανοικτο πανεπιστημιο

αθηνα λημνιουδη
υποψηφια διδακτωρ τμηματοσ διεθνων και 
ευρωπαϊκων σπουδων του πανεπιστημιου πειραιωσ
αθανασιοσ σαμαρασ
μον. επικουροσ καθηγητησ τμηματοσ διεθνων και 
ευρωπαϊκων σπουδων του πανεπιστημιου πειραιωσ

αθανασιοσ σαμαρασ
μον. επικουροσ καθηγητησ τμηματοσ διεθνων 
και ευρωπαϊκων σπουδων του πανεπιστημιου 
πειραιωσ

λαμπροσ φλιτουρησ
αναπληρωτησ καθηγητησ του τμηματοσ 
ιστοριασ-αρχαιολογιασ του 
πανεπιστημιου ιωαννινων

Ειρηνη Χειλα
Καθηγητρια του Τμηματοσ Διεθνων και 
Ευρωπαϊκων Σπουδων του Πανεπιστημιου 
Πειραιωσ

mitrousis panagiotis

κυριακη φιλιππακου
Συνεργατρια του Εργαστηριου Στρατηγικησ Επικοινωνιασ και Μεσων 
Ενημερωσησ

comité d’organisation

comité scientifique

conception graphique


