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Αγαπεηνί αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο,
αο απεπζχλσ ζεξκφ ραηξεηηζκφ επ’ επθαηξίαο
ηεο θζηλνπσξηλήο έθδνζεο ηνπ ελεκεξσηηθνχ
καο δειηίνπ, ζην νπνίν επηζπκνχκε λα ζαο
πξνζθέξνπκε κηα αλαζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο πέληε κήλεο θαη
λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε γηα ηα πξνζερή καο
ζρέδηα.
Πξηλ απφ ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο επηθεληξσζήθακε
ζε δχν εθδειψζεηο. ηηο αξρέο Ινπλίνπ, ζηα πιαίζηα κηαο εκεξίδαο πνπ νξγαλψζεθε απφ θνηλνχ
απφ ηελ DAAD θαη ην ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο», κίιεζαλ ζην θνηλφ Έιιελεο επηζηήκνλεο γηα ηηο
εξεπλεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο ζηε Γεξκαλία (ζει. 3).
Σξεηο πεξίπνπ εβδνκάδεο αξγφηεξα είρακε ηνλ
ενξηαζηηθφ απνραηξεηηζκφ ησλ θεηηλψλ καο ππφηξνθσλ ηεο DAAD, πνπ ηειέζηεθε ππφ ηνλ απαζηξάπηνληα ζεξηλφ νπξαλφ ζηελ θαηνηθία ηνπ
Γεξκαλνχ πξέζβε. Ο ενξηαζκφο έγηλε ζηα πιαίζηα κηαο εθδήισζεο γηα ηνπο Alumni ηεο DAAD
κε ηίηιν «Η Δπξψπε ζε αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο –
Πξννπηηθέο θαη νξάκαηα ελάληηα ζηε θξίζε», ε
νπνία απνηεινχζε κέξνο ηνπ θεηηλνχ εηήζηνπ ζέκαηνο ηεο DAAD «Η θνηλσλία ζε αιιαγή – Αιιαγή κέζσ αληαιιαγψλ» (ζει. 2).
ινη νη Alumni ηεο DAAD νη νπνίνη έηπραλ ππνηξνθίαο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ αίηεζε γηα νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε
κηαο εκεξίδαο. Υαηξφκαζηε ηδηαίηεξα πνπ ν θαζεγεηήο θ. Hagen Fleischer θαη ν δξ θ. Θενράξεο
Γξεγνξηάδεο έθαλαλ ρξήζε απηήο ηεο επθαηξίαο
θαη πνπ νη αηηήζεηο ηνπο έγηλαλ δεθηέο. Πεξαηηέξσ
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δχν εθδειψζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ηνλ Ννέκβξην κπνξείηε λα βξείηε ζηε
ζει. 7.
ηελ νκάδα ηεο DAAD ζηε Θεζζαινλίθε ππάξρνπλ αιιαγέο πξνζσπηθνχ: ε Franziska van
Elten είλαη απφ ηνλ θεηηλφ επηέκβξην ε λέα βνεζφο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην ηκήκα Γεξκαληθήο Φηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αληηθαζηζηψληαο ηελ Jana Glaser ζηελ νπνία
επρφκαζηε θάζε επηηπρία ζηα κειινληηθά ηεο ζρέδηα. Σηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ λέα ζεηξά εθδειψζεσλ ησλ δχν ιεθηφξσλ ηεο DAAD
«Γεξκαληθά ζηελ επαγγεικαηηθή δσή» κπνξείηε
λα δηαβάζεηε ζηε ζει. 5.

ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην δηδάζθεη επίζεο ν
Alumnus ηεο DAAD θαζ. θχξηνο Κατζεο, ζηνλ
νπνίν απνδφζεθε θέηνο κηα δηπιή ηηκεηηθή δηάθξηζε: έλα εθδνηηθφ αθηέξσκα κε 70 θείκελα γηα
ηα 65α γελέζιηά ηνπ θαη ε αλαθήξπμή ηνπ σο
Αληεπηζηέιινληνο Δηαίξνο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Υατδειβέξγεο (ζει. 7). Σνπ απεπζχλνπκε ηα πην εγθάξδηα ζπγραξεηήξηά καο!
Σν θζηλφπσξν νη πξνεηνηκαζίεο γηα αηηήζεηο
ππνηξνθηψλ ηεο DAAD είλαη πάληα ππξεηψδεο.
αο ελεκεξψλνπκε γηα ηηο ηξέρνπζεο ππνηξνθίεο
καο (ζει. 4) θαη ε θνηηήηξηα Ιαηξηθήο θπξία Αλαζηαζία Δξπζξνπνχινπ-Καιηζίδνπ παξνπζηάδεη
ηηο εληππψζεηο ηεο σο ππφηξνθνο καζεκάησλ
γιψζζαο ζην Βεξνιίλν (ζει. 4).
Αιιαγή κέζσ αληαιιαγψλ! – απηφ είλαη ην
«ζιφγθαλ» ηεο DAAD θαη λα πνπ ηψξα αθνξά κε
ηνλ πην θπξηνιεθηηθφ ηξφπν θαη ηελ νκάδα καο
ζηελ Αζήλα. Με αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα ραξάο
θαη ζιίςεο απνραηξεηνχκε ηε ζπλεξγάηηδά καο
Μonika Berg. Αγαπεηή καο Μφληθα, γηα ηελ εμαηξεηηθή ζνπ πξνζθνξά, ηηο ηδέεο θαη εκπλεχζεηο
ζνπ ζε επραξηζηνχκε θαη ζνπ επρφκαζηε απφ
θαξδηάο θάζε επηηπρία ζηελ θαηλνχξγηα ζνπ ζέζε
ζην Ίδξπκα Friedrich-Ebert! Ως νέο σσνεργάτη
ππνδερφκαζηε εγθάξδηα ηνλ Νίθν Γεκεηξφπνπιν, ζηνλ νπνίν επρφκαζηε κηα θαιή αξρή (ζει. 6).
αο εχρνκαη κηα επράξηζηε αλάγλσζε!
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Η Δπξώπε ζε αλαδήηεζε ηαπηόηεηαο
«Τν λα είκαη Δπξωπαίνο ζεκαίλεη γηα κέλα λα αλήθω
ζε κηα θνηλόηεηα 27 θξαηώλ θαη λα απνιακβάλω ηα
πξνηεξήκαηα απηήο ηεο θνηλόηεηαο», είπε ν Νίθνο Βεληεξάθεο, απόθνηηνο ηεο Γεξκαληθήο Σρνιήο Αζελώλ.
Ήδε από ηνλ θεηηλό Οθηώβξην ζπνπδάδεη πιένλ, κε
κηα ππνηξνθία ηεο DAAD, πνιηηηθέο επηζηήκεο ζην
Παλεπηζηήκην ηεο Κωλζηάληδαο θαη ήηαλ έλαο εθ ηωλ
πέληε ζπκκεηερόληωλ ζηε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο «H Δπξώπε ζε αλαδήηεζε ηαπηόηεηαο – Πξννπηηθέο θαη νξάκαηα ελάληηα ζηελ θξίζε».
Απηφο ήηαλ ν ηίηινο ηεο εθδήισζεο πνπ νξγάλσζε ζηηο 29
Ινπλίνπ 2012 ην Δλεκεξσηηθφ Κέληξν Αζελψλ ηεο DAAD ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γεξκαληθή Πξεζβεία. Γχξσ ζηνπο 90
ηέσο ππνηξφθνπο θαη εηαίξνη ηεο DAAD παξαθνινχζεζαλ
ηε δσεξή ζπδήηεζε ζηνλ θήπν ηεο πξεζβεπηηθήο θαηνηθίαο.
Η εθδήισζε απφ ηε ζεηξά «Δπξψπε!» αθηεξψζεθε ζην
θεηηλφ ζχλζεκα ηεο ρξνληάο γηα ηελ DAAD: «Η θνηλσλία ζε
αιιαγή – αιιαγή κέζσ αληαιιαγψλ». «Πψο κπνξεί, ελ
κέζσ ηεο θξίζεο, λα αλαπηπρζεί θαη ππνζηεξηρηεί κηα επξσπατθή ηαπηφηεηα;», ήηαλ γηα ην ιφγν απηφ κηα απφ ηηο
εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο πήξαλ ζέζε νη πέληε ζπκκεηέρνληεο. Δθηφο απ’ ηνλ Νίθν Βεληεξάθε, γελλεκέλνο ην 1994
θαη ζπλεπψο λεφηεξν ζπκκεηέρνληα ζην πάλει, ζηε ζπδήηεζε έιαβαλ κέξνο νη δξ. Θενράξεο Γξεγνξηάδεο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο θαη Alumnus ηεο DAAD, Κσλζηαληίλνο
Μπνγδάλνο, δεκνζηνγξάθνο ηνπ ΚΑΪ, Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ, αληαπνθξηηήο Διιάδαο γηα ηελ Deutsche Welle θαη
ηελ εθεκεξίδα taz, φπσο θαη ν Υξήζηνο Αζηεξίνπ, ζπγγξαθέαο, κεηαθξαζηήο θαη επίζεο Alumnus ηεο DAAD. Ο
Alexander Roggenkamp δηεχζπλε ηε ζπδήηεζε, ε νπνία
είρε, απφ ηελ άπνςε ησλ ειηθηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο, ζπλεηδεηά δηακνξθσζεί κε ηνλ
πην πνιχπιεπξν ηξφπν. Κνηλφο φκσο παξάγνληαο κεηαμχ
ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ην γεγνλφο φηη φινη ηνπο έρνπλ
γηα έλα δηάζηεκα ζπνπδάζεη ή εξγαζηεί ζηελ Δπξψπε ή,
ζηελ πεξίπησζε ηνπ Νίθνπ Βεληεξάθε, αξρίδνπλ ηψξα ηηο
ζπνπδέο ηνπο εθεί.
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Απφ αξηζηεξά.: δξ. Θενράξεο Γξεγσξηάδεο, Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο, Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ, Νίθνο Βεληεξάθεο, Alexander Roggenkamp, Υξήζηνο Αζηεξίνπ

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ φινη ζην φηη ε Δπξψπε
ρξεηάδεηαη έλαλ λέν, ξεαιηζηηθφηεξν ηδξπηηθφ κχζν, νχησο
ψζηε νη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ ηζρπξφηεξα

κε ηελ Δπξψπε. Μηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζε απηφ ζα
κπνξνχζαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληίλν Μπνγδάλν, λα
απνθέξνπλ ε αλαηξνθή θαη ε παηδεία. Ο Νίθνο Βεληεξάθεο
δηαπίζησζε εμάιινπ φηη ην ζέκα Δπξψπε ζα ήηαλ κελ ζίγνπξα ζεκαληηθφ ζην ζρνιηθφ κάζεκα, γηα ηνλ ίδηνλ είρε
φκσο πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη νπζία λα ζπλαληήζεη
νκνιφγνπο ηνπ απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζηα πιαίζηα
ζρνιηθψλ αληαιιαγψλ.
Ο Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ αλέθεξε σο ζεκαληηθή αηηία ηεο
ηξέρνπζαο θξίζεο ηα πξνβιήκαηα ηεο επηθνηλσληαθήο κεζνιάβεζεο: «Δίλαη απιψο απίζηεπηα δχζθνιν, λα θαηαζηήζεη θαλείο νηθεία ζηνπο αλζξψπνπο ηα πεξίπινθα ζέκαηα
ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο θαη λα εμεγήζεη, παξαδείγκαηνο ράξε, ζηε γηαγηά απ’ ηo Bottrop (επαξρηαθή πφιε ηεο
Γεξκαλίαο), ηη ζεκαίλεη γηα απηήλ ζπγθεθξηκέλα απηφ ην
χληαγκα.»
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Ο Υξήζηνο Αζηεξίνπ ππέδεημε έλα πξφδειν ιάζνο ζηελ
θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο Δπξψπε: Η εηζαγσγή ηνπ θνηλνχ
λνκίζκαηνο ηνπ επξψ έγηλε άθαηξα, δίρσο ηελ πξνεγνχκελε
χπαξμε κηαο ζηαζεξήο βάζεο πνπ ζα απνηεινχληαλ απφ
ηελ μεθάζαξε αλαγλψξηζε απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο Δπξψπεο σο παηξίδαο ηνπο κε κηα θνηλή ηζηνξία θαη πνιηηηζκφ. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ επίζεο νκφθσλνη ζηε ζέζε φηη
ε αλαβάζκηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζα απνηεινχζαλ ζεκαληηθά
βήκαηα γηα πεξηζζφηεξε ελζσκάησζε θαη ηαχηηζε ηνπ θαζελφο κε ηελ Δπξψπε. Δπίζεο ζα έπξεπε ζε πην καθξνπξφζεζκν νξίδνληα λα εμεηαζηεί ε ίδξπζε επξσπατθψλ
θνκκάησλ. Η Δπξψπε δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε
έλα απηνλφεην, ζχκθσλα κε ηνλ Γηάλλε Παπαδεκεηξίνπ,
αιιά έρεη αλάγθε απφ ζπλερή πξνζπάζεηα – «φπσο ζε
έλαλ γάκν, γηα ηνλ νπνίνλ πξέπεη θαλείο λα κνρζεί θαζεκεξηλά, έηζη ψζηε απηφο λα ιεηηνπξγεί θαιά».
ην ηέινο ηνπ θχθινπ ζπδήηεζεο αθνινχζεζε παλεγπξηθφο
ενξηαζκφο γηα ηνπο λένπο ππνηξφθνπο ηεο DAAD, νη νπνίνη ζα ηαμηδέςνπλ θέηνο ζηε Γεξκαλία γηα έλα πξφγξακκα
εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, ζπνπδέο ή έξεπλα. Οη θεηηλνί
Έιιελεο αηηνχληεο ππήξμαλ ππεξδηπιάζηνη ηεο πεξζηλήο
πεξηφδνπ θαη 77 απφ απηνχο θαηέθηεζαλ κε επηηπρία κηα
ππνηξνθία. Η δεμίσζε πνπ νινθιήξσζε ηελ εθδήισζε
πξνζέθεξε ζηνπο θαιεζκέλνπο ηελ επθαηξία λα ζπλερίζνπλ
ηελ αληαιιαγή εληππψζεσλ.

newsletter >>> Σπνπδέο θαη Έξεπλα ζηε Γεξκαλία
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Άξηζηεο ζπλζήθεο έξεπλαο ζηε Γεξκαλία
Πψο είλαη ζήκεξα ην εξεπλεηηθφ ηνπίν ζηε Γεξκαλία; Πνηέο δπλαηφηεηεο ππνηξνθηψλ ππάξρνπλ ζήκεξα γηα Έιιελεο επηζηήκνλεο
πνπ ζέινπλ λα δηεμάγνπλ έξεπλα ζηε Γεξκαλία; Καη πνηεο είλαη ε
ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνπο γεξκαληθνχο εξεπλεηηθνχο θνξείο; ε
απηά ηα εξσηήκαηα επηθεληξψζεθε ε εθδήισζε κε ζέκα
«Γπλαηφηεηεο έξεπλαο θαη ππνηξνθίεο ζηε Γεξκαλία», πνπ δηνξγαλψζεθε απφ θνηλνχ απφ ηελ DAAD θαη ην Δζληθφ Δξεπλεηηθφ
Κέληξν «Γεκφθξηηνο» ζηηο 6 Ινπλίνπ 2012 ζηελ Αζήλα. Έμη
Έιιελεο εξεπλεηέο είραλ πξνζθιεζεί λα παξνπζηάζνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ γεξκαληθνχο εξεπλεηηθνχο ζεζκνχο ζηνλ θιάδν
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Η εκεξίδα εγθαηληάζηεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ «Γεκφθξηηνο», θαζεγεηή Νίθν
Καλειιφπνπιν, θαη ηνλ Alexander Roggenkamp, δηεπζπληήο ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ ηεο DAAD. ηε ζπλέρεηα ε θπξία
Δπθξνζύλε Φειηώηε, επηθεθαιήο δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο Δηαηξίαο Helmholz, παξνπζίαζε ηνλ κεγαιχηεξν γεξκαληθφ εξεπλεηηθφ
ζεζκφ θαη ηηο επξχηαηεο δπλαηφηεηεο ππνηξνθηψλ πνπ απηφο
πξνζθέξεη ζε λένπο εξεπλεηέο.

Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ζην Fürth, αζρνινχκελνο κε ηελ
αθηηλνγξάθεζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο θνληέηλεξ, γηα ηελ
αλίρλεπζε πηζαλψλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ. Η ηειεπηαία ζεκαηηθή
νκηιία ηεο εκέξαο αλήθε ζηνλ θχξην Κωλζηαληίλν Κνθθαιηάξε,
ππφηξνθν ηεο DAAD, απφ ην Ιλζηηηνχην Έξεπλαο Βιαζηνθπηηάξσλ (Κέληξν Helmholtz ηνπ Μνλάρνπ), ν νπνίνο κίιεζε γηα ηα
κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ. Ο θχξηνο Κνθθαιηάξεο εμεηάδεη ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχλ ηα αηκνπνηεηηθά πιαζκαηνθχηηαξα κε ην κηθξνπεξηβάιινλ
ηνπο.
ινη νη νκηιεηέο ηφληζαλ, ζηελ αθφινπζε ζπδήηεζε κε ην θνηλφ,
ηηο άξηζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ κεηαμχ άιισλ
λα απνδνζνχλ ζην φηη νη επελδχζεηο έξεπλαο ζηε Γεξκαλία έρνπλ
ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαηεξεζεί ζε έλα ζπλερέο πςειφ επίπεδν ή
θαη έρνπλ απμεζεί. Οη επίπεδεο νξγαλσηηθέο δνκέο, ε ζπλαδειθηθή αηκφζθαηξα θαη νη ειθπζηηθέο πξνζθνξέο δξαζηεξηνηήησλ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ αλαθέξζεθαλ σο επηπιένλ ζεηηθνί παξάγνληεο. Πέξαλ ηνχηνπ θαη αληίζεηα κε ηε ζπλήζε πξνθαηάιεςε, δελ
είλαη απαξαίηεην λα κηιά θαλείο γεξκαληθά γηα λα δηεμάγεη εξεπλεηηθφ έξγν ζηε Γεξκαλία. Δλεκεξσζείηε εδψ γηα ηα αγγιφθσλα
δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα.
Γηα ην 2013 έρεη ήδε ζρεδηαζηεί κηα ζπκπιεξσκαηηθή εθδήισζε
κε ζέκα «Έξεπλα ζηε Γεξκαλία», απηή ηε θνξά κε επίθεληξν ηηο
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο.
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Ωο πξψηε εηζεγήηξηα, ε θπξία δξ. Βηβή Τζεβειέθε, Alumna ηεο
DAAD κε εξγαζηαθή εκπεηξία ζην Γεξκαληθφ Κέληξν Ρεπκαηνινγηθήο Έξεπλαο (Δηαηξία Leibniz) θαη ζην Ιλζηηηνχην Max Planck
γηα ηελ Νεπξνβηνινγία ζην Μφλαρν, αλαθέξζεθε ζηελ έξεπλά ηεο
ζην πεδίν ησλ λφζσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ. Η δεχηεξε νκηιία, ηεο
θπξίαο δξ. Νίθεο Φνλδξνγηάλλε, αθηεξψζεθε ζηελ κνξηαθή
βηνινγία θαη εηδηθφηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο θπηηαξηθήο κεηαβνιήο θαη
ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο. Ωο ππφηξνθνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο IKYDA, ε θπξία Υνλδξνγηάλλε ζα ζπλεξγαζηεί
απφ ηελ επφκελε ρξνληά κε ην Γεξκαληθφ Κέληξν Έξεπλαο γηα ηηο
Νεπξνεθθπιηζηηθέο Αζζέλεηεο ζηε Βφλλε.
εκείν εμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο εκεξίδαο ππήξμε άιισζηε
ε παξνπζίαζε ηνπ θαζεγεηή δξ. Βαζίιε Νηδηαρξήζηνπ, ν νπνίνο κε ηελ έξεπλά ηνπ ζην πεδίν ηεο ηαηξηθήο απεηθφληζεο θαηάθεξε κηα επαλαζηαηηθή αλαθάιπςε: κε ηε κέζνδν πνπ αλέπηπμε ν ίδηνο θαη ε εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα θαηέζηε δπλαηφ λα
«θσηίζεη» θαλείο θαξθηληθά θχηηαξα ηα νπνία δελ είλαη δηαθξηηά κε
γπκλφ κάηη, νχησο ψζηε λα απνκαθξπλζεί φιε ε πξνζβιεζείζα
απφ ηε λφζν πεξηνρή. Ο θχξηνο Νηηδηαρξήζηνο εγείηαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Βηνινγηθήο θαη Ιαηξηθήο Απεηθφληζεο ηνπ Κέληξνπ
Helmholtz θαη ηνπ Σερληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ.
Ο θχξηνο Κωλζηαληίλνο Τίγθνο παξνπζίαζε ζηε ζπλέρεηα ηελ
Δηαηξία Fraunhofer, φπνπ εξγάδεηαη σο εξεπλεηήο ζην Ιλζηηηνχην

© Aspasia Daskalopoulou
Απφ αξηζηεξά: Monika Berg (DAAD Αζελψλ), Δπθξνζχλε Υειηψηε, Κσλζηαληίλνο Κνθθαιηάξεο, Λία Γνπδνπζάθε (DAAD Αζελψλ), Κσλζηαληίλνο Σίγθνο, Βηβή Σζεβειέθε,
Βαζίιεο Νηδηαρξήζηνο, Νίθνο Καλειιφπνπινο, Alexander Roggenkamp, Νίθε Υνλδξνγηάλλε, Υξήζηνο Σδάκεο (ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο»)
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Υπνηξνθίεο ηεο DAAD γηα ην
έηνο 2013/2014
Bewerbungsfristen
Πξνζεζκίεο
für
DAAD-Stipendien
ππνβνιήο
αηηήζεωλ
2013/2014 ηεο
γηα ππνηξνθίεο
DAAD 2013/2014
Υπνηξνθίεο Έξεπλαο ελόο έηνπο, γηα λένπο επηζηήκνλεο θαη αλεξρόκελνπο λένπο επηζηήκνλεο:
10/12/2012
Υπνηξνθίεο Έξεπλαο κηθξήο δηάξθεηαο γηα λένπο
επηζηήκνλεο θαη αλεξρόκελνπο επηζηήκνλεο:
18/2/2013
Υπνηξνθία Έξεπλαο
«DAAD - Μαξία TrumpfΛπξηηδάθε» ελόο έηνπο γηα
Έιιελεο Αξραηνιόγνπο:
10/12/2012
Υπνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γηα απνθνίηνπο όιωλ ηωλ θιάδωλ:
9/12/2011
Υπνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γηα θαιιηηέρλεο θαη αξρηηέθηνλεο: εηεζίωο ωο ηέιε
Σεπηεκβξίνπ/ αξρέο
Οθηωβξίνπ
Υπνηξνθίεο Δξεπλεηηθώλ
Πξνγξακκάηωλ γηα Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίωλ θαη
Δξεπλεηέο:
18/2/2013
Υπνηξνθίεο Δξεπλεηηθώλ
Πξνγξακκάηωλ γηα Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίωλ θαη
Δξεπλεηέο θαιιηηερληθώλ
θιάδωλ θαη αξρηηεθηνληθήο:
18/2/2013
Δπαλαπξνζθιήζεηο πξώελ ππόηξνθωλ ηεο DAAD:
18/2/2013
Υπνηξνθίεο Παξαθνινύζεζεο Θεξηλώλ Τκεκάηωλ
Αλώηαηωλ Σρνιώλ γηα
πξνρωξεκέλνπο θνηηεηέο:
3/12/2012
Υπνηξνθίεο Δληαηηθώλ
Τκεκάηωλ Γεξκαληθήο
Γιώζζαο γηα πξνρωξεκέλνπο θνηηεηέο:
3/12/2012
Υπνηξνθίεο Οκαδηθώλ
Δθπαηδεπηηθώλ Ταμηδηώλ
ζηε Γεξκαλία: 1/11/2012 1/2/2013 - 1/5/2013
Πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο
ππνηξνθίεο ζα βξείηε
ζηελ ηζηνζειίδα καο ζην
http://ic.daad.de/athen/
stipendiengr.html

Απφ ηνλ πεξαζκέλν Ινχιην έρεη αλαθνηλσζεί ε ηξέρνπζα
πξνθήξπμε ππνηξνθηψλ ηεο DAAD γηα ην έηνο 2013/14
(βι. αξηζηεξή ζηήιε). Οη ππνηξνθίεο απεπζχλνληαη ζε
θνηηεηέο, απνθνίηνπο θαη εξεπλεηέο κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο. Δθηφο απ’ ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, ζηελ επηινγή ζα ιεθζνχλ επίζεο ππφςε ηα θίλεηξα
(αηηηνιφγεζε) ησλ αηηνχλησλ θαη ε δέζκεπζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ επηιεγείζα ζηφρεπζε. Θεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ αίηεζε γηα κηα ππνηξνθία ζπνπδψλ ή
έξεπλαο απνηειεί κηα ειάρηζηε βαζκνινγία 7,0 ζην
πξψην (βαζηθφ) πηπρίν ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ.
Δθηφο απφ ηηο ππνηξνθίεο ζπνπδψλ θαη έξεπλαο, ε
DAAD πξνζθέξεη επίζεο ππνηξνθίεο γηα ζεξηλά καζήκαηα θαη εληαηηθά ηκήκαηα εθκάζεζεο ηεο γεξκαληθήο
ζηε Γεξκαλία – κηα θαιή επθαηξία λα γλσξίζεηε ηε ρψξα
θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαη λα απνθηήζεηε κηα πξψηε
πξνζσπηθή εληχπσζε ησλ ζπλζεθψλ ζπνπδψλ εθεί.
Γηα ηηο αηηήζεηο ηζρχεη θαη εδψ φηη κηα θαιή αθαδεκατθή
επίδνζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή φπσο ηα θίλεηξα θαη ε
δέζκεπζε ησλ αηηνχλησλ. Γηα λα ππνβάιεηε κηα αίηεζε
απαηηείηαη ε βαζηθή γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο.
Θα ζέιακε λα ζαο ελζαξξχλνπκε λα ππνβάιιεηε αίηεζε εηδηθά γηα ηα ζεξηλά ηκήκαηα γιψζζαο. Οη πηζαλφηεηεο - εθφζνλ ππνβάιεηε κηα αμηφινγε αίηεζε - είλαη πςειέο!
Παξαθαινχκε λα έρεηε ππφςε φηη κηα θαιή αίηεζε απαηηεί ρξφλν θαη επηκέιεηα. Γηα λα ζαο δηεπθνιχλνπκε ζηε
ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο αίηεζήο ζαο
έρνπκε ήδε θάλεη κηα νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία θαη
παξνπζίαζε ηεο πξνθήξπμεο ζην ηζηφηνπφ καο (βι.
πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηκέξνπο ππνηξνθίεο ζηελ αξηζηεξή ζηήιε). Παξαθαινύκε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Γηα εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρεηε βξεη ηελ
απάληεζε είκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο ζην Δλεκεξσηηθφ Κέληξν ηεο DAAD ζηελ Αζήλα.
Δλεκεξωηηθή εθδήιωζε
«Υπνηξνθίεο ηεο DAAD
γηα Έιιελεο θνηηεηέο, απόθνηηνπο,
εξεπλεηέο θαη θαζεγεηέο»
6 Ννεκβξίνπ 2012, 18.00 - 19.30
Αίζνπζα Δθδειώζεωλ ηνπ
Goethe-Institut Αζελώλ,
Οκήξνπ 14-16, 10672 Αζήλα

Υπνηξνθία DAAD γηα ζεξηλά ηκήκαηα

Γιώζζα, παξαδνζηαθό θαγεηό θαη
βόιηα ζηνπο βαζηιηθνύο θήπνπο
«Ολνκάδνκαη Δξπζξνπνχινπ-Καιηζίδνπ Αλαζηαζία
θαη είκαη θνηηήηξηα Ιαηξηθήο ζην Α.Π.Θ. Σνλ Αχγνπζην
ηνπ 2012 πήγα κε ππνηξνθία ηεο DAAD γηα έλα κήλα ζην Βεξνιίλν γηα λα παξαθνινπζήζσ έλα ζεξηλφ
ηκήκα γεξκαληθήο γιψζζαο ζην Ιλζηηηνχην IIK
(Institut für Internationale Kommunikation) Βεξνιίλν.
Σα καζήκαηα ζην Ιλζηηηνχην γηλφηαλ 9 π.κ.-1 κ.κ.
απφ Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή. Ήκαζηαλ πεξίπνπ
15 άηνκα ζην ηκήκα. Γεληθά, ην κάζεκα ήηαλ πνιχ
θαιφ θαη είρακε ηελ επθαηξία λα
βειηηψζνπκε ηα γεξκαληθά
καο. Σα απνγεχκαηα κεηά ην
κάζεκα είρακε ειεχζεξν ρξφλν πνπ κπνξνχζακε είηε λα
θαλνλίζνπκε θάηη κφλνη καο
είηε λα ζπκκεηέρνπκε ζην θνηλσληθφ πξφγξακκα ηεο ζρνιήο. Έηζη, πεξηεγεζήθακε ζηελ
πφιε, επηζθεθζήθακε ην
Reichstag (Γεξκαληθφ Κνηλν© privat
βνχιην), δηάθνξα κνπζεία, ην
δσνινγηθφ θήπν θαη ην ελπδξείν, ην Schloss Charlottenburg, ηνλ Καζεδξηθφ Ναφ ηνπ Βεξνιίλνπ, θάλακε
βφιηα ζην Tiergarten, πήγακε ζηε δηάζεκε Alexander Platz θαη ζηελ Potsdamer Platz, είδακε θνκκάηηα
ηνπ Tείρνπο, ηελ πχιε ηνπ Βξαδεβνχξγνπ, επηζθεθζήθακε δηάθνξεο ζπλνηθίεο ηνπ Βεξνιίλνπ (π.ρ.
Kreuzberg), δνθηκάζακε ην παξαδνζηαθφ θαγεηφ θαη
ηε κπχξα. Έλα αββαηνθχξηαθν νξγαλψζεθε απφ ηε
ζρνιή καο κνλνήκεξε εθδξνκή ζην γεηηνληθφ Potsdam κε μελάγεζε θαη καο δφζεθε ε επθαηξία λα δνχκε ην εληππσζηαθφ παιάηη Sanssouci θαη λα πεξηεγεζνχκε ζηνπο βαζηιηθνχο θήπνπο ηνπ.
ζνλ αθνξά ηε δηακνλή, κέζσ ηνπ ηλζηηηνχηνπ,
έθιεηζα έλα κνλφθιηλν δσκάηην ζε έλα θνηηεηηθφ
ζπγθξφηεκα ζην Biesdorf, κηα πεξηνρή ηνπ Βεξνιίλνπ. Ήηαλ ιίγν απνκαθξπζκέλν απφ ην θέληξν, σζηφζν ε πεξηνρή εθείλε ήηαλ πνιχ ήζπρε θαη θαζαξή, κεο ζηε θχζε. Υξεηαδφκαζηαλ πεξίπνπ 40 ιεπηά
θάζε πξσί γηα λα θζάζνπκε ζην Ιλζηηηνχην φπνπ
γηλφηαλ ηα καζήκαηα. Ωζηφζν, ην δσκάηην ήηαλ πνιχ
θαιφ, θαζαξφ, κε φκνξθε ζέα.
Κιείλνληαο, νη εληππψζεηο κνπ απφ ην Βεξνιίλν ήηαλ
αλακθίβνια ζεηηθέο! Πέξαζα έλαλ πνιχ σξαίν κήλα,
γεκάην δξάζε θαη λέεο εκπεηξίεο! Δπηπξνζζέησο,
είρα ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζσ ηε γεξκαληθή θνπιηνχξα θαη ηξφπν δσήο θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψζσ
ηα γεξκαληθά κνπ! Δπραξηζηψ πνιχ ηε DAAD πνπ
κνπ πξνζέθεξε απηήλ ηελ επθαηξία!!»
Αναζηαζία Επςθποπούλος-Καληζίδος,
θοιηήηπια Ιαηπικήρ ζηο
Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ
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Σπνπδέο γεξκαληθήο θηινινγίαο - θαη κεηά;
Απφ ην ηειεπηαίν εμάκελν ην team ηεο DAAD ζηε
Θεζζαινλίθε πξνζθέξεη workshops κε ζέκα «Γεξκαληθά ζηελ
επαγγεικαηηθή δσή», ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε θνηηεηέο ηεο
Γεξκαληθήο Φηινινγίαο θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ εξψηεζε «Ση
κπνξψ λα θάλσ κεηά ηεο ζπνπδέο Γεξκαληθήο Φηινινγίαο».
Γηα λα πξνζδψζνπκε έλα ειπηδνθφξν κήλπκα ζηηο ζεξηλέο
δηαθνπέο ησλ θνηηεηψλ νξγαλψζακε ζηηο 30 Μαΐνπ 2012 ην
πξψην workshop ην νπνίν έηπρε πςειήο πξνζέιεπζεο, θάηη
πνπ δείρλεη φηη ην ζέκα απνηειεί πξαγκαηηθά κηα επηζπκία
πνιιψλ θνηηεηψλ ηνπ Γεξκαληθνχ Σκήκαηνο ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο
ηεηξάσξεο απνγεπκαηηλήο
εθδήισζεο, δηδάζθνληεο
θαη θνηηεηέο έςαμαλ απφ
θνηλνχ γηα επσθειείο
πιεξνθνξίεο, δηφηη ε
ζεκειηψδεο ηδέα πίζσ απ’
ην workshop ήηαλ φηη
φπνηνο έρεη πξνζπαζήζεη
λα
αλαθαιχςεη
πψο
ςάρλεη θαη βξίζθεη θαλείο
κε ρξήζε ππνινγηζηή
(online) ζέζεηο εξγαζίαο,
απηφο
κπνξεί
θαηά
ζπλέπεηα λα βξεη θαη ηνλ
δξφκν ηνπ κφλνο ηνπ.

Λφγσ ηεο ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ κεγάινπ
ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα «Γεξκαληθά ζηελ επαγγεικαηηθή δσή»,
ην workshop ζα επαλαιεθζεί θαη ζην ηξέρνλ εμάκελν.
Γηα λα εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν ζην ζέκα θαη λα εκπινπηίζνπκε
ηε ζεσξεηηθή γλψζε ηνπ workshop κε αλαθνξέο πξαθηηθψλ
εκπεηξηψλ, πξνεηνηκάδνπκε γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2012/13 κηα
επηπιένλ ζεηξά δηαιέμεσλ κε ηίηιν «Γεξκαληθά ζηελ
επαγγεικαηηθή δσή – Δπθαηξίεο, Πξννπηηθέο, Δπηηεχγκαηα». ηα
πιαίζηα απηήο ηεο ζεηξάο απφθνηηνη ηεο γεξκαληθήο θηινινγίαο
παξνπζηάδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη κηινχλ γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη ηελ ηξέρνπζα απαζρφιεζή
ηνπο. Γηα ηελ εθδήισζε απηή αλαδεηνχκε πεξηζζφηεξνπο
νκηιεηέο! Δππξφζδεθηνη είλαη πξνπάλησλ φζνη δελ
απαζρνινχληαη ζηνπο θιαζηθνχο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
κεηάθξαζεο, αιιά έρνπλ επηιέμεη έλαλ άιιν δξφκν. Δξσηήζεηο
θαη αηηήζεηο γηα ηε ζεηξά ησλ δηαιέμεσλ κπνξείηε λα απνζηείιεηε
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηηο δηεπζχλζεηο
schiebel@del.auth.gr ή meihsner@del.auth.gr
Judith Schiebel, Marie Meihsner

Νέα βνεζόο γιωζζηθήο δηδαζθαιίαο ηεο DAAD ζηε
Θεζζαινλίθε

«Η Διιάδα έρεη απηό ην ‘θάηη’ πνπ θάλεη
ηε δηαθνξά»
© privat
Σν team ηεο DAAD ζηε Θεζζαινλίθε: Franziska
van Elten, Marie Meihsner, Judith Schiebel (απφ
αξηζηεξά)

Σν δε ζπκπέξαζκα θαηέδεημε ηα εμήο: γηα ζπλνιηθά
νθηψ αλψηεξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ζπγθεληξψζεθαλ ρξήζηκεο ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ αλαδήηεζε ζέζεο εξγαζίαο, εμεηάζηεθαλ κε παξαδεηγκαηηθφ ηξφπν αγγειίεο θαη έγηλε αληαιιαγή εκπεηξηψλ. Τπήξρε επίζεο κηα νκάδα πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ ειιεληθή
αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ παξνπζία ηεο ζην δηαδίθηπν.
Ο ζπλδπαζκφο πξνζαλαηνιηζηηθψλ νδεγηψλ θαη θαζνδεγεηηθνχ
πιηθνχ απφ ηνπο νξγαλσηέο φπσο θαη ε νκαδηθή εξγαζία θαη
αληαιιαγή ησλ θνηηεηψλ σο ζχλνιν δεκηνχξγεζαλ κηα επηηπρή
κείμε γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην επξεία θαη ζπλαξπαζηηθή
παξνπζίαζε ηεο εηζαγσγήο ζην ζέκα.
Καηά ηα ιεγφκελα κηαο ζπκκεηέρνπζαο: «Πάληα κε ελδηέθεξε
αιιά θαη ελ κέξεη κε ηαιαηπσξνχζε ην εξψηεκα ηη ζα κπνξνχζα
λα θάλσ κε ηηο ζπνπδέο κνπ θαη γεληθά κε ηε γεξκαληθή γιψζζα.
Γηα απηφ ην workshop απηφ ήηαλ πνιχ βνεζεηηθφ γηα κέλα.
Μπνξνχζακε λα κηιήζνπκε θαη κε άιινπο θνηηεηέο θαη κπφξεζα
λα δσ πνηα επαγγέικαηα είλαη θαηάιιεια γηα κέλα θαη πσο ζα
κπνξέζσ λα αλαδεηήζσ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζέζεηο εξγαζίαο
ζην δηαδίθηπν. Γεληθά ζα ήζεια λα πσ φηη πξσηνβνπιίεο φπσο
απηή ζα έπξεπε λα ιακβάλνληαη ζπρλφηεξα. Τπήξμε έλαο θαιφο
νδεγφο θαη κνπ ππελζχκηζε εθ λένπ φηη έθαλα ηε ζσζηή επηινγή
κε ηηο ζπνπδέο κνπ θαη φηη ην επάγγεικα ηεο δηδάζθνπζαο δελ
είλαη ην κνλαδηθφ πνπ κπνξψ αξγφηεξα λα εμαζθήζσ.»
Η εθδήισζε νξγαλψζεθε απφ ηελ Marie Meihsner, ηελ Judith
Schiebel, ηελ Jana Glaser θαη ηνλ Νηθφιαν Καηζανχλε.
Λεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ
workshop ζα βξείηε εδώ.

«Σν φλνκά κνπ είλαη Franziska van Elten θαη δσ απφ ηηο αξρέο
επηεκβξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Καηάγνκαη απ’ ηελ Κνισλία θαη
έρσ ζπνπδάζεη γεξκαληθή θαη ιαηηληθή
θηινινγία ζηε Βφλλε θαη ηε Φισξεληία,
φπσο επίζεο θαη γεξκαληθά σο μέλε
γιψζζα ζην Marburg. Έρσ δήζεη έλα
ρξφλν ζηελ Ιηαιία θαη έμε κήλεο ζηε
νπεδία. Πξηλ ηελ αλαρψξεζή κνπ κε
ξσηνχζαλ ζπρλά: Μα γηαηί θεχγεηο ηψξα
θαη πάιη ζε κηα λέα ρψξα θαη γηαηί άξαγε
φρη ζε κηα ρψξα ηεο νπνίαο ε γιψζζα
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λα έρεη κηα επξχηεξε εμάπισζε; Ο ιφγνο είλαη φηη εμαηηίαο ησλ πξνζσπηθψλ κνπ επαθψλ κε Έιιελεο,
ησλ κηθξψλ κνπ ηαμηδηψλ ζηε ρψξα αιιά θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ
«θάηη» πνπ εθπέκπεη γηα κέλα ε Διιάδα, επηζπκνχζα αλέθαζελ
λα απνθηήζσ ηελ εκπεηξία ηνπ λα δήζσ ζε απηή ηε ρψξα θαη λα
κάζσ ηε γιψζζα ηεο, ηελ νπνία πξνζέγγηζα θαηά ηε δηάξθεηα
καζεκάησλ, νινθιεξσκέλα. Σψξα είκαη πιένλ εδψ θαη ληψζσ
αδεκνλία γηα ηνλ ρξφλν, ηνπο αλζξψπνπο, ηε κάζεζε, ηηο αλαθαιχςεηο θαηλνχξγησλ πξαγκάησλ θαη ηε δηδαζθαιία.»

Αιιαγέο ζην ωξάξην ελεκέξωζεο γηα ζέκαηα
ζπνπδώλ ζηε Θεζζαινλίθε
Η ελεκέξσζε γηα ζέκαηα ζπνπδψλ ζηελ DAAD ηεο Θεζζαινλίθεο ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ηε θεηηλή ρξνληά απφ ηηο δχν ιέθηνξεο ηεο DAAD ζην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Οη θπξίεο Judith Schiebel
θαη Marie Meihsner ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ θάζε Τεηάξηε από ηηο
11:00 έωο ηηο 13:00 ζην Γξαθείν Γηαζύλδεζεο (Career Office) ηνπ
Α.Π.Θ., φπσο επίζεο θαη θάζε Πέκπηε από ηηο 11:00 έωο ηηο 13:00
ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Goethe-Institut Θεζζαινλίθεο.
Η ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο κέζσ ήιεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηηο δηεπζχλζεηο schiebel@del.auth.gr, meihsner@del.auth.gr
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Αιιαγέο πξνζωπηθνύ ζην Δλεκεξωηηθό Κέληξν Αζελώλ ηεο DAAD
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ην Δλεκεξσηηθφ Κέληξν Αζελψλ ηεο DAAD ζα έρνπκε απφ 1ε Ννεκβξίνπ κηα αιιαγή ζην πξνζσπηθφ: ε
θπξία Monika Berg, ε νπνία εξγάδεηαη ζην Δλεκεξσηηθφ Κέληξν απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009, ζα εξγάδεηαη πιένλ ζην Γξαθείν Αζελψλ ηνπ Ιδξχκαηνο Friedrich-Ebert, ππνζηεξίδνληαο ην έξγν ηνπ σο επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα. Με ηελ θίλεζή ηεο απηή, ε θπξία Berg επηζηξέθεη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ζηηο «ξίδεο»
ηεο: κεηά ηελ απνθνίηεζε ηεο απ’ ηε Γεξκαληθή ρνιή Αζελψλ ζπνχδαζε πνιηηηθέο επηζηήκεο ζηε Φξαλθθνχξηε θαη ηε Βφλλε θαη ζηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε επί ζρεδφλ κηα δεθαεηία σο επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα
ελφο βνπιεπηή ηνπ γεξκαληθνχ νκνζπνλδηαθνχ θνηλνβνπιίνπ. Πξν ηεζζεξηζήκηζη εηψλ θαηαιήθζεθε απφ
λνζηαιγία γηα ηελ Διιάδα, φπνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε, θαη έηζη κεηαθφκηζε απφ ην Βεξνιίλν ζηελ
Αζήλα. Λππνχκαζηε ηδηαίηεξα πνπ ε Μφληθα καο αθήλεη θαη ηεο επρφκαζηε θάζε επηπρία θαη επηηπρία ζηελ
θαηλνχξγηα ηεο αξρή ζην Ίδξπκα Friedrich Ebert! Διπίδνπκε δε βέβαηα φηη ζα θξαηήζεη ηελ επαθή ηεο κε
εκάο ζην Δλεκεξσηηθφ Κέληξν θαη ζην κέιινλ!

Ωο δηάδνρφο ηεο θπξίαο Monika Berg επειέγε ν θχξηνο Νίθνο Γεκεηξφπνπινο, ν νπνίνο ήηαλ κέρξη πξφηηλνο
θαζεγεηήο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζε ζέκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ζην Σ.Δ.Ι. Πάηξαο. Ο θχξηνο Γεκεηξφπνπινο ζπνχδαζε ζην Παλεπηζηήκην Μνλάρνπ Γεξκαληθά σο μέλε γιψζζα, Γεξκαληθή γισζζνινγία, Δπηθνηλσληνινγία θαη Δπηζηήκεο βηβιίνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Δπηθνηλσλία θαη ΜΜΔ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δθηφο
απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπ σο εθπαηδεπηηθφο, ν θχξηνο Γεκεηξφπνπινο εξγάζζεθε κεηαμχ άιισλ σο βνεζφο
ζην Goethe-Institut Μνλάρνπ, ππεχζπλνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (ΔΚΔΒΙ) θαη
σο δεκνζηνγξάθνο ζην Γξαθείν Σχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. Υαηξφκαζηε ηδηαίηεξα γηα ηελ
έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θχξην Γεκεηξφπνπιν θαη ηνπ επρφκαζηε θαιή αξρή!
© privat

ΑΓΓΔΛΙΑ

Τν Παλεπηζηήκην Goethe ηεο Φξαλθθνύξηεο ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θαιύηεξα παλεπηζηήκηα
ηεο Γεξκαλίαο. Γίλεη ηζρπξή έκθαζε ζηελ έξεπλα θαη βξίζθεηαη κεηαμύ ηωλ 10 θαιύηεξωλ
ηδξπκάηωλ ζηνλ θόζκν ζύκθωλα κε ηε δηεζλή αμηνιόγεζε Shanghai Ranking!
πνηνο ζέιεη λα δήζεη ζε κηα δηεζλή κεηξφπνιε κε πςειή
πνηφηεηα δσήο θαη ζέιεη ηαπηφρξνλα λα απνιακβάλεη ηε
ζεξκή θαη νηθεία αηνκφζθαηξα ηεο Έζζεο, ζα βξεη ζε εκάο
ζηε Φξαλθθνχξηε απηφ πνπ ςάρλεη. Σν 2010 ζπνχδαδαλ
ζην Παλεπηζηήκην Goethe πεξίπνπ 4800 θνηηεηέο, 193 απφ
απηνχο πξνεξρφκελνη απφ ηελ Διιάδα. πνηνο έξζεη ζηε
Φξαλθθνχξηε δε ρξεηάδεηαη λα ράζεη επαθή κε ηελ παηξίδα
ηνπ: ν χιινγνο Διιήλσλ Φνηηεηψλ ηεο Φξαλθθνχξηεο, ε
Διιεληθή Κνηλφηεηα θαη πνιπάξηζκνη Διιεληθνί αζιεηηθνί
ζχλδεζκνη πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο.
Σα 16 ηκήκαηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξνπλ έλα επξχ
πεδίν επηινγψλ ζηηο θνηλσληθέο, αλζξσπηζηηθέο αιιά θαη
θπζηθέο επηζηήκεο. Γηαζέηνπκε πεξηζζφηεξεο απφ 70 βαζη© Goethe-Universität Frankfurt
θέο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ (Bachelor ή Staatsexamen) θαη
50 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Γελ είλαη φκσο κφλν ε κεγάιε πνηθηιία επηινγήο ζεκαληηθή, αιιά επίζεο θαη ε χπαξμε αζπλήζηζησλ θαηεπζχλζεσλ ζπνπδψλ, π.ρ. ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα «Γεσγξαθίεο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο», «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» ή «Έξεπλα εηξελεπηηθψλ θαη ζπγθξνπζηαθψλ δηαδηθαζηψλ» (Peace & Conflict Research). Αιιά θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
γηα ηνλ αζιεηηζκφ ππάξρεη έλα πνιχ ηδηαίηεξν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα: «Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ηνπ Αζιεηηζκνχ» ή «Sports Medical
Training». Πέξαλ απηψλ ππάξρνπλ βέβαηα νη θιαζηθέο θαηεπζχλζεηο ζηε Φπζηθή, ηηο
Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο, ηα Μαζεκαηηθά, ηελ Ιαηξηθή ή ηελ Κνηλσληνινγία.
Μηα πιήξε επηζθόπεζε ηωλ επηινγώλ ζπνπδώλ όπωο επίζεο θαη
ηελ αίηεζε ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα:
http://io.uni-frankfurt.de/daadathen2012/

ζειίδα 7

newsletter >>>>>>
DAAD Δλεκεξωηηθό Κέληξν Αζελώλ, Νν 08 | Οθηώβξηνο 2012

Γηπιή δηάθξηζε γηα ηνλ δξ. Αζαλάζην Καϊζε
Ο θαζ. δξ. Αζαλάζηνο Κατζεο, ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηεο Ννκηθήο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη Αlumnus ηεο DAAD, ηηκήζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2012 ζην Μφλαρν κε κηα ηηκεηηθή
έθδνζε γηα ηα 65α γελέζιηά ηνπ. Ο ηηκεηηθφο ηφκνο, πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ νίθν Sellier, θέξεη ηνλ ηίηιν
«Recht ohne Grenzen» (Γίθαην ρσξίο ζχλνξα) θαη ζπληάρζεθε απφ ηνπο Reinhold Geimer θαη Rolf A.
Schütze. Ο ηφκνο πεξηέρεη 70 ζπκβνιέο ζε ζεκαληηθά θαη ηξέρνληα ζέκαηα ηνπ επξσπατθνχ, αιινδαπνχ θαη δηεζλνχο αζηηθνχ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ θαη άιισλ θιάδσλ δηθαίνπ. Οη ζπληάθηεο ησλ ζπκβνιψλ απνηεινχλ δηαθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο θαη επηζηήκνλεο απφ 14 ρψξεο, κεηαμχ άιισλ ηελ Ακεξηθή, ηελ Κίλα, ηελ Αξγεληηλή, ηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία, ηελ Διβεηία θαη ηελ Ιηαιία. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ έλαο Έιιελαο θαζεγεηήο ηηκάηαη απφ ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κε έλαλ ηηκεηηθφ
ηφκν εθδνζέληα ζην εμσηεξηθφ, ν νπνίνο εθδφζεθε απφ γεξκαληθφ εθδνηηθφ νίθν ρσξίο ηε ζπλεξγαζία
Έιιελα εθδφηε θαη ρσξίο ζπκβνιέο Διιήλσλ επηζηεκφλσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν
κπνξείηε λα βξείηε εδψ.
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ηηο 2 Ματνπ 2012 ν θαζεγεηήο δξ. Κατζεο αλαθεξχρζεθε εμάιινπ Αληεπηζηέιισλ Δηαίξνο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Αιινδαπνχ, Ιδησηηθνχ
Γηεζλνχο θαη Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο. Απηή ε δηάθξηζε ηνλ θαζηζηά πξψην λνκηθφ επηζηήκνλα
πνπ ιακβάλεη απηφλ ηνλ ηίηιν απφ ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Ο θαζ. θ. Κατζεο ιακβάλεη απηή ηε δηάθξηζε «ζε αλαγλψξηζε ησλ
επηηεπγκάησλ ηνπ ζην ειιεληθφ, ζπγθξηηηθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο αζηηθφ δηθνλνκηθφ δίθαην, ηελ επηζηεκνληθή θαη πνιηηηζηηθή αληαιιαγή κεηαμχ ησλ δχν παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη ηκεκάησλ θαη ηελ ηεζζαξαθνληαεηή ηνπ ζπλεηζθνξά ζηελ δηθνλνκηθή
θαη ζπγθξηηηθή λνκηθή εθπαίδεπζε».
Δλ νλφκαηη ηεο DAAD απεπζχλνπκε ζηνλ θαζ. θ. Κατζε, κε ηνλ νπνίν καο ζπλδέεη κηα καθξφρξνλε θαη ζηελή ζπλεξγαζία, ηα ζεξκά
καο ζπγραξεηήξηα γηα ηελ δηπιή ηνπ ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη ηνπ επρφκαζηε θάζε επηηπρία ζην επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν!

Πόιεκνο, Καηνρή, Αληίζηαζε, Δκθύιηνο
Η δεθαεηία ηνπ ΄40 θαη ε καθξά ζθηά ηεο
Πέκπηε 8 Ννεκβξίνπ 2012 / Παξαζθεπή 9 Ννεκβξίνπ 2012 / Σάββαην 10 Ννεκβξίνπ 2012
Ακθηζέαηξν Ιωάλλεο Γξαθόπνπινο, Πξνπύιαηα (Παλεπηζηεκίνπ 30)
Goethe-Institut Αζελώλ (Οκήξνπ 14-16)
Δπ’ επθαηξίαο ηεο αλαθήξπμεο ηνπ θαζ. Hagen Fleischer, θαζεγεηή Ιζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη Alumnus ηεο DAAD, ζε
νκφηηκν θαζεγεηή, δηνξγαλψλεηαη ηελ Πέκπηε 8 Ννεκβξίνπ 2012 ζηηο 4 κ.κ. κηα εθδήισζε ησλ Alumni ηεο DAAD κε ζέκα «Ο Β’
Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε καθξά ζθηά ηνπ» ζην Goethe-Institut Αζελψλ. Η εθδήισζε απνηειεί κέξνο ελφο ηξηήκεξνπ ζπλεδξίνπ
γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ηαξαρψδνπο ειιεληθήο ηζηνξίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’40 θαη ησλ κέρξη ζήκεξα ζε πνιιά επίπεδα ζπλερηδφκελσλ επηπηψζεψλ ηεο. Μεηά απφ ηηο αλαθνηλψζεηο δηαθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ απφ ηελ Διιάδα, ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ
Οιιαλδία πεξί ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο θνπιηνχξαο ζηε Γεξκαλία θαη άιιεο ρψξεο ζα αθνινπζήζεη κηα ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηηο ηξέρνπζεο δχζθνιεο ειιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο.
Η εθδήισζε δηνξγαλψλεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ DAAD θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Goethe-Institut
Αζελψλ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηε δηεύζπλζε www.daad.gr

Europe in crisis - Citizens in protest
«Europe in crisis – citizens in protest» είλαη ν ηίηινο κηα θνηλήο εθδήισζεο ηεο DAAD θαη ηνπ Ελληνικού Ιδπύμαηορ
για Εςπωπαϊκή και Εξωηεπική Πολιηική ΔΛΙΑΜΔΠ, ε νπνία νξγαλψλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ ππνηξφθνπ ηεο DAAD
θ. δξ. Θενράξε Γξεγνξηάδε θαη ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2012 ζε αίζνπζα ηνπ ΔΛΙΑΜΔΠ ζηελ Αζήλα.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζην www.eliamep.gr

