Fondée en 1846, premier institut étranger établi en
Grèce, l’École française d’Athènes est un centre de
recherche en sciences humaines dont la mission est
d’étudier la Grèce dans son contexte balkanique et
méditerranéen, de la préhistoire à nos jours. À cette
mission s’ajoute celle de former de jeunes chercheurs
en leur oﬀrant l’accès au terrain et aux sources et en
favorisant leur insertion dans un milieu professionnel
international de haut niveau.

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών, κορυφαίο κέντρο έρευνας για τις
ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδρύθηκε το 1846 και είναι το πρώτο
ξένο αρχαιολογικό ίδρυμα που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.
Αποστολή της Γαλλικής Σχολής είναι η μελέτη του ελληνισμού στο βαλκανικό και μεσογειακό πλαίσιο, από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Επίσης, η Γαλλική Σχολή μετεκπαιδεύει νέους
ερευνητές, προσφέροντάς τους πρόσβαση στην έρευνα πεδίου
και σε πρωτογενείς πηγές, και βοηθώντας τους να ενταχθούν
σε ένα διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

L’École française d’Athènes, c’est :

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών είναι:

• un pôle de recherche employant 70 collaborateurs
• une bibliothèque de plus de 94 000 ouvrages, dont 2 000
périodiques
• des publications, dont des périodiques scientiﬁques de renom
international, 16 collections, plus d’une quinzaine de volumes
publiés par an
• un fonds d’archives : 8 000 estampages, plus de 657 000
clichés, 56 000 plans et dessins, 256 mètres linéaires de documents manuscrits
• une plateforme d’accueil, au siège athénien et dans ses
7 maisons de fouilles
• un institut de formation au recrutement international
• une quinzaine de programmes de recherche sur la Grèce
post-byzantine
• une dizaine de chantiers de fouilles prestigieux en Grèce, en
Albanie et à Chypre

• ένα κέντρο έρευνας που απασχολεί 70 συνεργάτες
• μια βιβλιοθήκη με περισσότερoυς από 94 000 τίτλους, εκ των οποίων 2000
τίτλοι περιοδικών
• οι εκδόσεις που περιλαμβάνουν διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά
περιοδικά, 16 σειρές και πάνω από δεκαπέντε μεμονωμένους τόμους τον χρόνο
• μια βάση αρχείων: 8 000 έκτυπα, περισσότερες από 657 000
φωτογραφίες, 56 000 αρχιτεκτονικά και άλλα σχέδια, 256 γραμμικά μέτρα χειρόγραφων τεκμηρίων
• ένα πλαίσιο υποδοχής: στην έδρα της στην Αθήνα αλλά και στα 7 σπίτια
των ανασκαφών
• ένα ινστιτούτο εκπαίδευσης για την επαγγελματική ένταξη σε διεθνές
επίπεδο
• δεκαπέντε ερευνητικά προγράμματα για την Ελλάδα από την
μεταβυζαντινή περίοδο και εξής
• δέκα ανασκαφικά προγράμματα υψηλού κύρους σε Ελλάδα, Αλβανία
και Κύπρο

The French School at Athens is the first foreign institute
established in Greece. Founded in 1846, it is a center
of advanced research in humanities whose core mandate is the study of Greece in its Balkan and
Mediterranean contexts, from prehistoric time to the
present. This mission encompasses the training of a
new generation of academics, facilitating early-career researchers’ access to the field and the sources. It
supports their integration within a high-level international environement.
The French School at Athens is:
• a research hub of 70 permanent collaborators
• a library housing 94 000 titles, 2 000 of which are periodicals
• a series of publications including internationally renowned
scientiﬁc journals, 16 collections and more than 15 titles published
annually
• an archive of 8 000 engravings, more than 657 000
photographs, 56 000 plans and drawings, and 256 linear meters of
manuscript documents.
• hosting facilities, at the headquarters in Athens and in the 7
dig houses
• a center of research training which recruits internationally
• as many as ﬁfteen research programmes on post-byzantine
Greece
• as many as ten prestigious excavation sites in Greece, Albania
and Cyprus

