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Το γραφείο μας
θα παραμείνει
κλειστό μεταξύ 23
Δεκεμβρίου και 6
Ιανουαρίου. Σας
ευχόμαστε καλά
Χριστούγεννα και
ευτυχισμένο το
νέο έτος!!

Αγαπητές αναγνώστριες,
Αγαπητοί αναγνώστες,
Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει
να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει ν’
ανάψει. Με τη ρήση αυτή του Πλουτάρχου
κάνουμε μία αναδρομή στο έτος που πέρασε
και ατενίζουμε αυτό που έπεται. Τέτοιες φωτιές ανάβουν μόνο μέσω της επικοινωνίας και
ανταλλαγής ιδεών και βεβαίως χρήζουν προσωπικής επαφής, κάτι που φέτος πετύχαμε
μέσω μίας σειράς εκδηλώσεων, φέρνοντας
κοντά ανθρώπους, δίνοντας ερεθίσματα και
τροφή για συζητήσεις και προωθώντας τις
ελληνογερμανικές σχέσεις. Στα πλαίσια αυτά
διοργανώσαμε και το πρώτο Stammtisch της
DAAD στην Αθήνα με τίτλο Stammtisch Vol.
I: Meet the DAAD team and young ambassadors και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε εγκάρδια στον επόμενο κύκλο. Επίσης για
πρώτη φορά υποδεχτήκαμε όσους δεν προλαβαίνουν να έρθουν για προσωπική ενημέρωση στις ώρες του γραφείου μας διοργανώνοντας την πρώτη Βραδιά Ενημέρωσης.
Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το καλοκαίρι ήμασταν σε θέση να απονείμουμε επαίνους στους νέους υποτρόφους της DAAD στα
πλαίσια δεξίωσης στην οικία του Πρέσβη της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Επιπλέον, μεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση
This time I am voting, η οποία απευθυνόταν
σε νέους φοιτητές και Ευρωπαίους και στήθηκε σε συνεργασία με τη φοιτητική οργάνωση
SAFIA (Student) Association for International Affairs), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Goethe-Institut Athen και τη γερμανική πρεσβεία. Χαιρόμαστε επίσης ιδιαίτερα που φέτος μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε τρεις
εκδηλώσεις με άξονα την έρευνα, στο
πλαίσιο των οποίων Έλληνες και Γερμανοί
καθηγητές παρουσίασαν την έρευνά τους.
Πέρα από τις εκδηλώσεις Modus Operandi Traditional and Innovative in Archaeology
καθώς και Η Φιλοσοφία του Ανθρωπισμού
και της Αναγέννησης, για τις οποίες μιλήσα-

με στο Newsletter του καλοκαιριού, διοργανώσαμε στις αρχές Νοεμβρίου την εκδήλωση Μικροπλαστικά στο Νερό, στα Απόβλητα και στο
Περιβάλλον σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, για την οποία μπορείτε να
διαβάσετε στη σελίδα 4. Ιδιαίτερη σημασία για
εμάς είχε και η εκδήλωση Ο Αλέξης Ακριθάκης
στο Δυτικό Βερολίνο και η συμβολή του Berliner Künstlerprogramm της DAAD, η οποία
έλαβε χώρα τον Οκτώβριο στο Μουσείο Μπενάκη. Το Berliner Künstlerprogramm έχει στηρίξει
πληθώρα γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών και
συγγραφέων και ήταν μεγάλη μας χαρά να τιμήσουμε φέτος έναν από αυτούς.
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να σημειώσουμε
πως ανατρέχουμε στο χρόνο που πέρασε με
περηφάνια καθώς, εκτός από τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, κάναμε παρουσιάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια τόσο στην Αττική όσο και
σε Πάτρα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ρέθυμνο, Κομοτηνή και Ξάνθη, λάβαμε μέρος σε εκπαιδευτικές εκθέσεις
και βεβαίως συμβουλεύσαμε το κοινό στα πλαίσια αμέτρητων συναντήσεων, μηνυμάτων και
τηλεφώνων. Επιπλέον, επεξεργαστήκαμε σχεδόν
200 αιτήσεις για υποτροφίες ενώ προετοιμάσαμε και τις επόμενες συνεδριάσεις για την επιλογή των υποτρόφων. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς καλή συνεργασία, ενθουσιασμό και κινητοποίηση, καθώς πιστεύουμε
ακράδαντα πως η ανταλλαγή μπορεί όντως να
επιφέρει την αλλαγή. Τέλος, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε μία ιδιαίτερη για
μας επέτειο: Φέτος, το Ενημερωτικό Κέντρο μας
γιορτάζει τα 15 του χρόνια! Αυτό αποτελεί μία
αφορμή να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους
συνεργάτες και φίλους μας όλων αυτών των χρόνων καθώς βεβαίως και τους λέκτορες της DAAD
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε ιδίως
την Πρεσβεία της Γερμανίας και το GoetheInstitut Athen για την άψογη συνεργασία, όπως
επίσης τους εξαιρετικούς μας υποτρόφους και
βεβαίως τους συναδέλφους μας στα κεντρικά
γραφεία στη Βόννη και ευχόμαστε σε όλους καλά
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος!
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Οι εκδηλώσεις μας
Απονομή επαίνων για νέους/ες υποτρόφους
Δεξίωση στην οικία του Γερμανού Πρέσβη, 26 Αυγούστου 2019

«In youth we trust» - αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση για τους νέους υποτρόφους μας, τους οποίους καλωσορίζουμε στην οικογένεια της DAAD. Σε δεκαπέντε νέους και νέες από την Ελλάδα που
θα σπουδάσουν και διεξάγουν έρευνα στη Γερμανία απονεμήθηκαν και φέτος οι έπαινοι της υποτροφίας από την Επιτετραμμένη
της Γερμανικής Πρεσβείας κα. Dettmann στα πλαίσια δεξίωσης
στην οικία του Γερμανού Πρέσβη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πρεσβεία και το Goethe-Institut Athen για τη συνεργασία τους στην εν
λόγω εκδήλωση, στην οποία οι νέοι υπότροφοι μπόρεσαν να γνωριστούν μεταξύ τους αλλά και να γνωρίσουν παλαιότερους υποτρόφους. Ευχόμαστε σε όλους καλή σταδιοδρομία!

Βραδιά ενημέρωσης: Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες
Goethe-Institut Athen, 17 Οκτωβρίου 2019

Γνωρίζουμε καλά πως δεν είναι όλοι στη θέση να έρθουν στα γραφεία
μας για προσωπική ενημέρωση τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες.
Γι’ αυτό διοργανώσαμε μία βραδιά ενημέρωσης κατά την οποία φοιτητές, απόφοιτοι, γονείς και ενδιαφερόμενοι για σπουδές και έρευνα στη
Γερμανία μπόρεσαν να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις επί του θέματος καθώς και να συζητήσουν με την ομάδα της DAAD και με πρώην υποτρόφους για τις δυνατότητες για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία καθώς και για τις υποτροφίες της DAAD. Η μεγάλη συμμετοχή
στη Βραδιά Ενημέρωσης αποδεικνύει τόσο την ανάγκη μίας τέτοιας
πρωτοβουλίας όσο και την επιτυχία της και μας ωθεί να την επαναλάβουμε στο ερχόμενο έτος.

Stammtisch vol. I: Meet the DAAD Greece
and young ambassadors Σχεδία Home, 24.10.2019
Οι καλύτερες ιδέες προκύπτουν πάνω στη συζήτηση και οι
ακόμα καλύτερες μαζί με φαγητό και ποτό - κάτι που επιβεβαιώθηκε στο πρώτο μας Stammtisch. Νέοι και παλαιότεροι
υπότροφοι, συνεργάτες και ενδιαφερόμενοι συναντήθηκαν
μαζί μας στο κέντρο της Αθήνας και είμαστε σίγουροι πως οι
συζητήσεις που προέκυψαν θα επιφέρουν διαφόρων ειδών
καρπούς στο μέλλον. Για τη συνάντηση αυτή επιλέξαμε το
Shedia Home, το χώρο εστίασης του περιοδικού Σχεδία, καθώς μεταξύ άλλων τα έσοδα πηγαίνουν στη στήριξη των αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων στην Ελλάδα.
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Ο Αλέξης Ακριθάκης στο Δυτικό Βερολίνο και η συμβολή του
Berliner Künstlerprogramm της DAAD
23 Οκτωβρίου 2019, Μουσείο Μπενάκη

Ελλάδα, τέλη της δεκαετίας του ’60, αρχές
της δεκαετίας του ’70. Μία εποχή που χαρακτηρίζεται
από βία και καταστολή, ένας επικίνδυνος καιρός για
όσους σκέφτονται διαφορετικά. Ενώ στην Ελλάδα
επικρατεί δικτατορία, στο διαχωρισμένο Βερολίνο
γεννάται μία νέα, αβανγκάρντ καλλιτεχνική σκηνή και
γρήγορα γίνεται καταφύγιο για πολλούς καλλιτέχνες
που μπορούν πλέον να εκφραστούν ελεύθερα. Ένας
από αυτούς είναι και ο Αλέξης Ακριθάκης, ο οποίος
χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως εκκεντρικός και
από άλλους ως επαναστάτης. Εν έτει 1968, ο Αλέξης
Ακριθάκης μετακομίζει στο Βερολίνο με τη σύζυγό
του Φώφη ως υπότροφος του Berliner Künstlerprogramms της DAAD. Εκεί γεννιέται και η κόρη του
Χλόη λίγο καιρό μετά. Τόσο η ζωή όσο και η καλλιτεχνική σκηνή στο Βερολίνο εμπνέουν κάποια από τα
πιο εντυπωσιακά του έργα, τα οποία αναδείχθηκαν
στην πρόσφατη έκθεση του Μουσείου Μπενάκη Αλέξης Ακριθάκης: τσίκι-τσίκι υπό την αιγίδα του Berliner
Künstlerprogramm της DAAD.
Για τον Αλέξη Ακριθάκη έχουν γραφτεί πολλά. Το
σίγουρο είναι πως η σκέψη του ξεπερνούσε οποιαδήποτε σύνορα. Σίγουρο είναι επίσης πως συνδιαμόρφωσε την καλλιτεχνική σκηνή του Βερολίνου και
πως δημιούργησε στενές επαφές με σημαντικές προσωπικότητες και καλλιτέχνες της εποχής. Ως σημείο
συνάντησής τους λειτουργούσε το εστιατόριο της
συζύγου του, το «Fofi’s», το οποίο έλκυε μεταξύ
1978 και 1995 από καλλιτέχνες και γνωστές προσωπικότητες του Βερολίνου μέχρι αστέρες του Χόλυγουντ. Αλλά τι επιρροή είχε το Berliner Künstlerprogramm στους καλλιτέχνες της εποχής και βέβαια
στην πόλη; Το ερώτημα αυτό απασχόλησε τους συμ-

Από αριστερά πάνω: Γιάννης Ψυχοπαίδης, Διονύσης Καββαθάς, Ελεάνα
Στόικου, Μόνικα Φρανκ, Λία Γουδουσάκη, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Χλόη Geitmann-Ακριθάκη, Λίλα Πολενάκη

μετέχοντες στη συζήτηση που έλαβε χώρα στα πλαίσια της
έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη, της οποίας τον συντονισμό ανέλαβε η κόρη του καλλιτέχνη, Χλόη GeitmannΑκριθάκη. Στη συζήτηση έλαβε μέρος η κα. Ελεάνα
Στόικου, η οποία πραγματοποιεί τη διατριβή της πάνω στο
θέμα «Έλληνες Καλλιτέχνες στο Βερολίνο του Μεταπολέμου και ιδιαίτερα μεταξύ 1961-1989. Η επιρροή στο έργο
τους μέσω πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων», ο κύριος
Διονύσης Καββαθάς, καθηγητής Φιλοσοφίας καθώς και η
καλλιτέχνιδα Λίλα Πολενάκη, η οποία έζησε για μεγάλο
χρονικό διάστημα στο Βερολίνο. Όλοι οι συμμετέχοντες
έδωσαν μία εικόνα της καλλιτεχνικής σκηνής στο Βερολίνο
της εποχής αλλά και του ρόλου της DAAD σε αυτήν. Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι μαρτυρίες των παρευρισκομένων
οι οποίοι γνώριζαν προσωπικά τον Αλέξη Ακριθάκη, μεταξύ των οποίων οι καλλιτέχνες Γιάννης Ψυχοπαίδης και
Κωνσταντίνος Ξενάκης, επίσης υπότροφοι του προγράμματος. Η εκδήλωση θα μπορούσε να έχει τον υπότιτλο «Η
ελληνογερμανική ιστορία τέχνης από κοντά» και έδειξε για
άλλη μια φορά πως η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη αλλά
πρέπει να μάχεται κανείς για να την κερδίσει - κάτι που
τόνισε στο χαιρετισμό της και η Επιτετραμμένη της γερμανικής Πρεσβείας, κυρία Dettmann.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στους δύο επιμελητές της
έκθεσης, τη Χλόη Geitmann-Ακριθάκη και τον Αλέξιο
Παπαζαχαρία, όπως επίσης και στο Μουσείο Μπενάκη και την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας για την εξαιρετική τους συνεργασία. Χαιρόμαστε
πραγματικά πολύ που ως τοπικοί αντιπρόσωποι της
DAAD μπορέσαμε να βάλουμε την πινελιά μας στην επιτυχία της εκδήλωσης!
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Τα Μικροπλαστικά στο Νερό, στα Απόβλητα και στο Περιβάλλον
8 Νοεμβρίου 2019, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η ιδέα μιας κοινής εκδήλωσης με το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προέκυψε στα τέλη του 2018 σε μία
συζήτηση με τον κο. Γιάννη Καλαβρουζιώτη, Κοσμήτορα της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας στο ΕΑΠ
και υπότροφο της DAAD. Εδώ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και εδώ μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε μορφή βίντεο.
Το ζήτημα των μικροπλαστικών συζητάται έντονα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κάτι που επιβεβαίωσε η μεγάλη
συμμετοχή στην εκδήλωσή μας. Την εσπερίδα χαιρέτισαν ο
Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης
Γραφάκος και η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής Διονυσία
Αυγερινοπούλου με συντονισμό της κας. Ματρώνης
Δικαιάκου (Βουλή Τηλεόραση). Μετά τους χαιρετισμούς
ακολούθησε παρουσίαση του Ενημερωτικού Κέντρου Αθηνών της DAAD με θέμα την έρευνα και τις υποτροφίες στη
Γερμανία, η οποία επέτρεψε στους παρευρισκόμενους φοιτητές, απόφοιτους και καθηγητές να ενημερωθούν σχετικά
με τις δυνατότητες έρευνας και χρηματοδότησης στη Γερμανία, ενώ οι ίδιοι αργότερα είχαν τη δυνατότητα να λάβουν
προσωπική ενημέρωση από την ομάδα της DAAD. Στη συνέχεια, οι καθηγητές Christian Laforsch (Vice President
for Research, Chairholder Animal Ecology, University of
Bayreuth) και Peter Grathwohl (Vice President of Research and Innovation, Eberhard Karls University of Tübingen) με τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους μας

Από αριστερά: Μυρτώ Προβίδα (DAAD Greece), Χρυσή Καραπαναγιώτη,
Peter Grathwohl, Μανώλης, Διονυσία Αυγερινοπούλου, Christian Laforsch, Λία
Γουδουσάκη (DAAD Greece), Ματρώνη Δικαιάκου, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

ενημέρωσαν τόσο για τα δικά τους ερευνητικά έργα όσο
και για την ευρύτερη έρευνα στη Γερμανία. Συγκεκριμένα,
το Πανεπιστήμιο Bayreuth ανήκει στους πρωτοπόρους της
έρευνας μικροπλαστικών στη χώρα. Στην παρουσίασή
του, ο κος. Laforsch αναφέρθηκε αναλυτικά στην Ερευνητική Ομάδα SFB Mikroplastik που συστάθηκε από το
Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών (DFG) καθώς και στο πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρότζεκτ LimnoPlast με θέμα την
εξάπλωση των μικροπλαστικών στα ποτάμια και τις λίμνες
της Ευρώπης. Όπως τόνισε ο κος. Laforsch, η πολυπλοκότητα του ζητήματος των μικροπλαστικών απαιτεί βεβαίως έναν διεπιστημονικό τρόπο σκέψης και δράσης, ενώ τα
αποτελέσματα τέτοιων ερευνών συμβάλλουν στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και στην μείωση ή και αποφυγή μικροπλαστικών. Και οι δύο καθηγητές
τόνισαν τις υψηλές απαιτήσεις της έρευνας στη Γερμανία,
η οποία βασίζεται σε μία μακρά ιστορία αριστείας και έχει
ως γνώμονα την πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών
αποτελεσμάτων. Από την ελληνική πλευρά, μίλησε η κα.
Χρυσή Καραπαναγιώτη (Αν. Καθηγήτρια Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών), μία από τις πρώτες επιστήμονες στον
τομέα των μικροπλαστικών στην Ελλάδα. Με την παρουσίασή της, η κα. Καραπαναγιώτη έδειξε με τη σειρά της την
πολυπλοκότητα του ζητήματος σε ένα κατανοητό πλαίσιο
και τόνισε τη σημασία έμπρακτων λύσεων σε πολλά επίπεδα.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπόρεσαν να έρθουν σε διάλογο τόσο με τη DAAD όσο και με
άλλους υποτρόφους. Έτσι, δημιουργήθηκαν εν δυνάμει
συνεργασίες, τόσο σε συζητήσεις μεταξύ καθηγητών, φοιτητών και διδακτόρων όσο στο δείπνο που ακολούθησε.

Παρουσίαση του καθ. Δρ.. Christian Laforsch του Πανεπιστημίου Bayreuth
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«23 Ημέρες στο Augsburg»
«23 ημέρες στο Augsburg της Βαυαρίας, καλύτερες
από ολόκληρο το Εράσμους μου». Αυτό λέω σε όποιον
με ρωτάει πως πέρασα το προηγούμενο καλοκαίρι, το
οποίο εν μέσω 15-Αύγουστου με βρήκε στην εξωτική –το
εννοώ- Βαυαρία.
Σε πολλούς δεν αρέσει η ιδέα να περάσουν τον Αύγουστο
στην Γερμανία. Και εγώ ήμουν αρχικά σκεπτικός. Ωστόσο, είχα πάρει την απόφαση ότι ένα πτυχίο γερμανικών
δεν μου αρκεί και θέλω επιτέλους να μάθω πραγματικά τη
γλώσσα, να βιώσω ακόμη περισσότερο την κουλτούρα
και όπως θα έλεγε και ένας Γερμανός «να γίνω
eingedeutscht». Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό ήταν να
ξαναπάω στη Γερμανία. Όταν λοιπόν η DAAD έβγαλε την
ανακοίνωση για τις υποτροφίες θερινών τμημάτων, ήξερα
ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου! Ετοίμασα άμεσα τα χαρτιά
και χωρίς να το καταλάβω, ο Μάρτιος είχε φτάσει και ένα
βράδυ έλαβα ένα e-mail που επιβεβαίωνε ότι είχα λάβει
την υποτροφία. Ενθουσιάστηκα αμέσως και άρχισα εντατικά να ψάχνω το πρόγραμμα που θα παρακολουθούσα.
Συνειδητοποίησα σύντομα ότι μπορούσα να επιλέξω ανάμεσα σε άφθονα προγράμματα και πόλεις, ωστόσο κατέληξα στο θερινό πρόγραμμα που προσφέρει το πανεπιστήμιο του Augsburg. Ο λόγος ήταν ότι το πρόγραμμα
αυτό είχε ως στόχο την εφαρμογή της γλώσσας μέσω
συνεντεύξεων που κάναμε με προσωπικότητες της περιοχής στο πλαίσιο ενός ομαδικού πρότζεκτ. Παράλληλα
έθετε ως προϋπόθεση την γνώση της γλώσσας σε ένα
επίπεδο τουλάχιστον Β2, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μιλάμε μόνο Γερμανικά ακόμη και όταν βρισκόμασταν εκτός του προγράμματος. Έτσι λοιπόν ο κύριος στόχος επετεύχθη: μέσα σε αυτές τις 23 μέρες απέκτησα
αυτοπεποίθηση και άνεση σε σχέση με τη γλώσσα και
επιτέλους ένιωσα ότι το πτυχίο Γερμανικών που είχα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ωστόσο το Augsburg για μένα δεν ήταν μόνο η γλώσσα.
Ένα γκράφιτι περιγράφει σχεδόν ακριβώς τα συναισθήμα-

Ο υπότροφος των θερινών τμημάτων γλώσσας 2019,
Γιώργος Αξιάρης, μας συστήνεται και αφηγείται την εμπειρία του από το τμήμα γλώσσας που ολοκλήρωσε με την
υποτροφία της DAAD.

τα μου για την εμπειρία: «Liebe. Freiheit. Alles. Immer
mit dir». Εγώ θα το άλλαζα και θα το έκανα «immer
mit euch». Ένα από τα πράγματα που θαύμασα στο
Augsburg ήταν η
άνεση και η οικειότητα που νιώσαμε
αμέσως ο οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Γιατί μπορεί να μην ήταν
πολλές οι μέρες,
αλλά μέσα σε αυτές
καταλήξαμε να πηγαίνουμε εκδρομές
στις λίμνες και τα
κάστρα των
Άλπεων, να γιορτάζουμε το Φεστιβάλ
Ειρήνης της πόλης
μαζί με τους πολίτες του Augsburg
και να απολαμβάνουμε ανέμελα τον
χρόνο μας.
Επειδή όμως επιβάλλεται να είμαστε ρεαλιστές, το μάθημα γλώσσας στο Augsburg μου άνοιξε πραγματικά
νέες πόρτες. Αυτήν τη στιγμή ζω και εργάζομαι στο Βερολίνο με γλώσσα εργασίας τα γερμανικά, κάτι που δεν
το φανταζόμουν πριν. Και επίσης εξαιτίας του μαθήματος, από τον Μάρτιο θα λάβω μέρος στο πρόγραμμα
Internationales Parlaments-Stipendium το οποίο θα μου
δώσει τη δυνατότητα εργασίας σε πολιτικό γραφείο στο
Γερμανικό Κοινοβούλιο, όπου θα βιώσω από κοντά την
πολιτική ζωή στη Γερμανία και την γερμανική κοινωνία.
Περισσότερο από έναν χρόνο περίμενα να μου δοθεί η
δυνατότητα να δηλώσω συμμετοχή και τελικά, εξαιτίας
του μαθήματος, μπόρεσα να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της επιτροπής και στην συνέντευξη, όπου μεταξύ
άλλων ζητήθηκαν οι απόψεις σε ζητήματα επικαιρότητας γερμανικής πολιτικής ενώ συζητήθηκαν και οι αρμοδιότητες του Γερμανικού Κοινοβουλίου.
Συνεπώς, πέρα από την απίστευτη εμπειρία, το
Augsburg και το μάθημα για μένα σηματοδοτεί το πέρασμα στο επόμενο στάδιο: μετά το πτυχίο στην Ελλάδα,
ήρθε η μετακόμιση στο Βερολίνο και έπεται η εργασία
στο Κοινοβούλιο, ένα μεταπτυχιακό στη Γερμανία και
πιθανώς πολλά άλλα.
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Προγράμματα υποτροφιών της DAAD
Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DAAD
www.funding-guide.de.
Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας
 Καλοκαιρινά τμήματα γλώσσας και πολιτισμού / University Summer Courses offered in
Germany for Foreign Students and Graduates.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Δεκεμβρίου
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές
 Μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων /
Study Scholarships for Graduates of All Scientific
Disciplines. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20
Νοεμβρίου
 Μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής /
Study Scholarships for Foreign Graduates in the
Field of Architecture. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου
 Μεταπτυχιακές σπουδές Μουσικής / Study
Scholarships for Foreign Graduates in the Field
of Music. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15
Οκτωβρίου
 Μεταπτυχιακές σπουδές Παραστατικών Τεχνών / Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of the Performing Arts. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου

 Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας έως 6
μήνες / Research Grants - Short Term Grants.
Προθεσμίες
υποβολής
αιτήσεων:
- 1 Απριλίου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου
έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους)
- 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)
 Υποτροφία έρευνας Cotutelle / Research
Grants - Cotutelle Doctoral Programmes. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου
 Υποτροφία έρευνας Maria Trumpf-Lyrintzaki
(Ειδικό πρόγραμμα για αρχαιολόγους) έως 10
μήνες
Υποτροφίες για καθηγητές και ερευνητές
 Υποτροφία έρευνας για καθηγητές και ερευνητές όλων των επιστημονικών κλάδων / Research Stays for University Academics and Scientists.
Προθεσμίες
υποβολής
αιτήσεων:
- 1 Απριλίου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου
έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους)
- 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 Μεταπτυχιακές σπουδές Καλών Τεχνών, Design, Οπτικής Επικοινωνίας και Κινηματογράφου / Study Scholarships for Foreign Graduates in the Fields of Fine Art, Design, Visual
Communication and Film. Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου
Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές / έρευνα
 Υποτροφία έρευνας ενός ακαδημαϊκού έτους
για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων / Research Grants - One Year Grants. Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου

Study Big Data & Project Management in Berlin
Want to speak big data and project management alike? The
English-language Master in Project Management & Data
Science at HTW Berlin will enable you to manage high-level
international projects and analyse and interpret big data. Join
us at HTW Berlin and study in one of the most interesting
cities in the world.
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Περισσότερα προγράμματα υποτροφιών
Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DAAD www.fundingguide.de.
Επαναπροσκλήσεις
 Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της
DAAD σε Ανώτατη Σχολή ή Εξωπανεπιστημιακό
Ίδρυμα της Γερμανίας / Re-Invitation Programme for
Former Scholarship Holders. Προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων:
- 1 Απριλίου (χρονική περίοδος έναρξης της
υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους έως
15
Ιανουαρίου
του
επόμενου
έτους)
- 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος έναρξης
της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου
του επόμενου έτους)
Εκπαιδευτικά ταξίδια
 Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία με ομάδα
φοιτητών / Study Visits by Groups of Foreign Students. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:
- 1 Φεβρουαρίου
- 1 Μαΐου
- 1 Νοεμβρίου
Λοιπά προγράμματα
 IKYDA: Το καθιερωμένο κοινό πρόγραμμα υποτροφιών IKY-DAAD χρηματοδοτεί ελληνογερμανικά ερευνητικά έργα. Περισσότερες πληροφορίες καθώς
και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να
βρείτε εδώ.
 DLR-DAAD: Υποτροφία Έρευνας στον τομέα του

Διαστήματος, της Αεροναυπηγικής, της Ενέργειας
και των Μεταφορών / DLR-DAAD Research Fellowship Programme.
 IAESTE: Θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές
των φυσικών επιστημών και των κλάδων Μηχανικών και Μηχανολογίας, καθώς και Γεωπονίας και
Δασοπονίας / Practical Traineeships for Foreign
Students of Natural and Technical Sciences, Agriculture and Forestry.
Οι αναφερόμενες ημερομηνίες ενδέχεται να
αλλάξουν και ανακοινώνονται επίσημα
στο www.funding-guide.de
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

TUM School of Management at Campus
Heilbronn
Study in fall 2020 at the new Heilbronn Campus of
TUM School of Management!
- Bachelor in Management and Technology – Focus
on digital technologies
- Master in Management – For engineers and natural scientists
- Master in Management and Innovation Specializations: Managing digital transformation, family businesses and startups.

www.wi.tum.de
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