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newsletter
Περιεχόμενο

 Χαιρετισμός και νέα από το
γραφείο μας

Αγαπητές αναγνώστριες,
Αγαπητοί αναγνώστες,

επόμενες διαδικτυακές ενημερωτικές συνεδρίες με τα θέματα «Γερμανόφωνα Προγράμματα Σπουδών» και «Σπουδές και Δυνατότητες Απασχόλησης στη Γερμανία» μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 8.

το σλόγκαν της DAAD «Αλλαγή μέσω της Ανταλλαγής» δεν είχε υποστεί ποτέ μέχρι τώρα
τέτοια πρόκληση. Στα πλαίσια της κρίσης του
νέου κορωνοϊού που ξέσπασε ξαφνικά, η ανταλλαγή μπορεί μεν να περιορίζεται σε ατομικό και
θεσμικό επίπεδο αλλά παραμένει βεβαίως ζωντανή, εποικοδομητική και διακρατική, διότι οι
ανθρώπινες σχέσεις δεν ήταν ποτέ τόσο πολύτιμες – παρά την απαραίτητη απόσταση. Πλέον
έχει ξεκινήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων
και στο πρώτο μας Newsletter της χρονιάς, η
απόφοιτος της DAAD και σχεδιάστρια φωτισμού
Σεσίλια Τσελεπίδη μας αφηγείται πώς, λόγω
των ταξιδιωτικών περιορισμών, «κόλλησε» στην
Κύπρο και μας εξηγεί πώς αντιλαμβάνεται τη
μεταβαλλόμενη αντίληψη του χρόνου και του
χώρου. Ο λέκτορας της DAAD στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Stefan Sadecki,
μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία της διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης και μας εξηγεί τι έχει
μάθει και τι θα πάρει μαζί του στον «καιρό μετά
κορωνοϊού».

Ας στρέψουμε όμως το βλέμμα μας για άλλη
μία φορά στην Κύπρο. Στις αρχές Φεβρουαρίου, το γραφείο της DAAD συμμετείχε στην
εκπαιδευτική έκθεση της Cyprus International με τίτλο «Education and Career» στη
Λευκωσία, όπου σε συνεργασία με τη γερμανική πρεσβεία στη Λευκωσία είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε το ενδιαφερόμενο
κοινό της Κύπρου γύρω από τις σπουδές και
την έρευνα στη Γερμανία.

 Ιστορίες από τον καιρό του
κορωνοϊού: Σεσίλια Τσελεπίδη, Stefan Sadecki,
Klaus Vieweg

 250 Χρόνια Χέγκελ
 Online Information Sessions

 Εκπαιδευτική έκθεση στην
Κύπρο

 Πανεπιστημιακές συνεργασίες: οινοποιία

 Διαφημίσεις παν/μίων
Πού θα μας βρείτε
Διεύθυνση:
DAAD Ενημερωτικό Κέντρο
Αθηνών
Ομήρου 14-16
10672 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3608171
Daad-athen@goethe.de
www.daad.gr
Ώρες τηλεφωνικής νημέρωσης:
Δευτέρα-Παρασκευή: 10:0011:00
Η προσωπική ενημέρωση
στα γραφεία μας γίνεται με
ραντεβού κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο daadathen@goethe.de
Κάντε μας like στο Facebook
για να μένετε ενήμεροι!

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες ανανεώνονται
συνεχώς στην
ιστοσελίδα μας.
Τυχόν ερωτήσεις
μπορείτε να μας
στείλετε είτε μέσω email είτε στη
σελίδα μας στο
Facebook.

Ο Klaus Vieweg, γνωστός Γερμανός φιλόσοφος, ερευνητής και ειδικός στη φιλοσοφία του
Χέγκελ στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, έδωσε πρόσφατα συνέντευξη για την κρίση του κορωνοϊού
και τα μέτρα που ελήφθησαν, τα οποία αναλύει
με βάση τον ορισμό της ελευθερίας στον Χέγκελ
(σελίδες 5-6). Ο κύριος Vieweg ήταν προγραμματισμένο να είναι στην Αθήνα στα μέσα Μαΐου
ως ομιλητής στην ερευνητική μας εκδήλωση με
θέμα «250 Χρόνια Χέγκελ – Το Έργο του Πεύματος και η Λογική του Πρακτικού». Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διήμερο συνέδριό μας που αναβλήθηκε, στα πλαίσια του οποίου συνεργαζόμαστε με τον απόφοιτό μας δρ.
Γιάννη Κοζάτσα και με το Πάντειο Πανεπιστήμιο,
στο οποίο θα συμμετείχαν συνολικά 12 σπουδαίοι επιστήμονες, θα βρείτε στη σελίδα 7. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε
την εκδήλωση αυτή στην Αθήνα πολύ σύντομα.
Στα τέλη Μαρτίου, το τμήμα μάρκετινγκ της
DAAD πραγματοποίησε μία διαδικτυακή έκθεση
πανεπιστημίων με ιδιαίτερη έμφαση στις
χώρες της ΕΕ. Στις συνεδρίες αυτές, αρκετά
γνωστά πανεπιστήμια της Γερμανίας παρουσίασαν τα προγράμματα σπουδών τους, για τα οποία το ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο. Ιδιαίτερα
αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός πως οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων προέρχονταν από
την Ελλάδα. Για τις ήδη προγραμματισμένες

Εάν υπάρχει ένα πράγμα που συνδέει σίγουρα τους ανθρώπους, τότε αυτό είναι το κρασί:
οίνος ευφραίνει καρδίαν άλλωστε. Για το λόγο
αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που, στις σελίδες
11 και 12, οι καθηγητές Dr. Gergely
Szolnoki και Dr. Evelyn Dimkou του
Hochschule Geisenheim University μας παρουσιάζουν την πανεπιστημιακή τους συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
στον τομέα της οινοποιίας.
Last but not least: Το είδατε; Το ενημερωτικό
κέντρο της DAAD απέκτησε τον Φεβρουάριο
μία καινούρια, λαμπερή ιστοσελίδα! Η νέα
μας σελίδα περιέχει όλες τις πληροφορίες
γύρω από το θέμα των σπουδών και της
έρευνας στη Γερμανία με ανανεωμένες ενότητες και νέο περιεχόμενο, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται με λίγα μόλις κλικ.
Ποτέ μέχρι τώρα δεν γιορτάσαμε το Πάσχα
μακριά από συγγενείς και φίλους. Εκτός αυτού, φέτος υπάρχουν και άλλα, πρωτόγνωρα
στάνταρ για τις ζωές μας που ο καθένας βιώνει και αισθάνεται διαφορετικά. Ως ενημερωτικό κέντρο της DAAD θέλουμε ένα πράγμα: να
είμαστε σε θέση να καλωσορίσουμε το κοινό
στο γραφείο μας πολύ σύντομα – με τη χειραψία και την εγγύτητα που συνηθίζεται στην
Ελλάδα. Α, και κάτι τελευταίο: είμαστε πλέον
πίσω στην οδό Ομήρου. Οι εργασίες ανακαίνισης του Goethe-Institut Athen έχουν ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό! Ανυπομονούμε να σας δούμε και πάλι
από κοντά!

Η ομάδα του Ενημερωτικού Κέντρου Αθηνών
της DAAD
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«… γιατί ο χρόνος τρέχει και δεν επιστρέφει»
να περνώ αυτό το εικονικό πάγωμα του χρόνο εδώ.
Η Σεσίλια Τσελεπίδη, απόφοιτος της DAAD και
σχεδιάστρια φωτισμού/σχεδιάστρια χώρου/
σκηνογράφος, μας αφηγείται πώς η κρίση του νέου κορωνοϊού έχει επηρεάσει τη ζωή και την εργασία της στον καλλιτεχνικό χώρο.

Λευκωσία, Απρίλιος 2020.
Κανονικά θα έπρεπε πριν κάποιες μέρες να έχουμε
πάει στην Φρανκφούρτη για μία από τις μεγαλύτερες
εκθέσεις για τον φωτισμό και τον ήχο. Να συναντήσουμε κόσμο, φίλους, συνεργάτες, νέους συνεργάτες,
να ανταλλάξουμε απόψεις.. Κανονικά μετά από αυτό
θα έτρεχε
η πρεμιέρα
μιας
πολύ αγαπημένης
και πολλά
υποσχόμενης θεατρικής
παραγωγής, της
Μαρία
Στιούαρτ,
στο
Ίδρυμα
Κακογιάννη
στην
Σεσίλια Τσελεπίδη
Αθήνα σε
σκηνοθεσία Marlene Kaminsky στην οποία είμαι η σχεδιάστρια φωτισμού. Και
μέσα σε όλα αυτά, η δουλειά στο Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας, ένα ιστορικό θέατρο, που μόλις έχει αρχίσει να δείχνει τις πραγματικές του δυνατότητες, τη
μαγεία του, που φέρνει τον κόσμο όλο και περισσότερο εδώ. Τί καμάρι..!
Και τελικά να.. που χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να
καταλάβουμε από πού μας ήρθε που λένε, μένουμε
αναγκαστικά μόνοι μέσα στους πολλούς, αυτοπεριοριζόμενοι, μπροστά σε άδεια πάρκα, άδειες πλατείες,
άδειες αίθουσες και σκηνές, χωρίς να ξέρουμε πότε
και αν θα επιστρέψουμε σε μια “κανονικότητα”. Θα
επιστρέψουμε; Θέλουμε, μπορούμε, να επιστρέψουμε; Εγώ λοιπόν “ξέμεινα” στη Λευκωσία, στην Κύπρο,

Συνειδητοποίησα πως για πολύ καιρό παραπονιέμαι
ότι δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο να κοιμηθώ, δεν
έχω χρόνο να δω φίλους, να μαγειρέψω, να χαζέψω,
δεν έχω χρόνο να δουλέψω κι άλλο, κι άλλο.. Γιατί τη
δουλειά μου την αγαπώ, τη φύση της, που μας κάνει
να ξενυχτάμε και να μη παίρνουμε ανάσα, και να
έχουμε ένα μόνιμο άγχος.. Και τώρα τσουπ. Πάρε χρόνο.
Πολύ
χρόνο.
Είδα (ναι ναι, μέσω ίντερνετ) φίλους που είχα να δω
από καιρό. Και θυμήθηκα πως πρέπει να σημειώνω
στο μυαλό και να τους θυμάμαι, να μη τους ξεχνώ, γιατί
ο χρόνος τρέχει και δεν επιστρέφει. Μίλησα με τους
γονείς μου όσο δεν έχω μιλήσει τον τελευταίο χρόνο
και ντράπηκα πολύ γι'αυτό. Ανήκω λοιπόν σε αυτούς
που έχουν σε μεγάλο βαθμό βρει υπέροχες στιγμές σε
αυτή την παύση.
Έχω όμως και δύο βασικά θέματα που με απασχολούν
μέσα σε όλο αυτό.
Απ'τη μια δε καταλαβαίνω όσους γκρινιάζουν αυτές τις
μέρες. Εκ φύσεως αεικίνητη, πολλοί μου λένε ότι πρέπει να μάθω και να περπατώ αντί να τρέχω μόνο, (μα
έλα που βαριέμαι να περπατώ).. Βρήκα επιτέλους όλον
εκείνον τον χρόνο που μου έλειπε, για να προλάβω.
Και τα 'κανα έτσι πάλι, που και τώρα με το ζόρι τα προλαβαίνω..!
Θεωρώ μαγική ευκαιρία για όλους αυτή την αναγκαστική παύση που μας επιβλήθηκε. Για να κοιτάξουμε μέσα
μας, γύρω μας, να ακούσουμε, να αφουγκραστούμε,
να μας λείψουν άνθρωποι, πράγματα και καταστάσεις.
Να καταλάβουμε ότι μας έλειψαν.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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«Στις δύσκολες στιγμές φαίνεται ποιους θεωρεί μια κοινωνία
απαραίτητους»
Διάβασα μια εξαιρετική φράση πριν λίγες μέρες απ'την
Μερόπη Μωυσέως, “να θυμηθώ να μη ξεχάσω”. Ναι!
Αυτό! Αυτό ακριβώς σκέφτομαι όλες αυτές τις μέρες
που τα φώτα είναι σβηστά. Να θυμηθούμε, να μη ξεχάσουμε, πόσο σοβαρή και όμορφη είναι αυτή η παύση
που βιώνουμε.Η σημασία της παύσης. Του χώρου και
του χρόνου μέσα στο μη χώρο και τον μη χρόνο.
Πόσο υπέροχο είναι να βλέπεις ανενόχλητη τη φύση
να μεγαλώνει και να θεριεύει με την πρώτη ευκαιρία

αυτονόητο.
Τα θέατρα έκλεισαν. Οι συναυλίες σταμάτησαν. Οι
κινηματογράφοι το ίδιο. Δε μπορούμε να μαζευτούμε
όλοι μαζί, να μοιραστούμε, να νιώσουμε. Για τους θεατές/ ακροατές είναι ψυχαγωγία. Για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία παραγωγής ενός καλλιτεχνικού έργου, πέρα από κατάθεση ψυχής είναι η δουλειά
τους. Ο μόνος τρόπος βιοπορισμού. Και το διάστημα
που διανύουμε δείχνει ότι χώρες όπως η Κύπρος και η
Ελλάδα, που αποτελούν κατά τα άλλα λύχνο του πολιτισμού απ'την αρχαιότητα ως σήμερα, δε διαθέτει τους
απαραίτητους μηχανισμούς στήριξης των άμεσα εμπλεκομένων στον πολιτισμό.
Όντας υπέρμαχος της αισιοδοξίας, θέλω να εστιάσω
στις κινήσεις που γίνονται, για σύμπραξη, για διάλογο,
για εύρεση και πρόταση λύσεων. Εύχομαι οι ειδικοί
φορείς να ανοίξουν τα μάτια και τα αυτιά, προς ένα
ευοίωνο παρόν και μέλλον. Δε μπορώ να αρνηθώ
όμως πως μου λείπει ώρες ώρες πολύ η βάση μου
στο Βερολίνο, εκεί που τα αυτονόητα ήταν αυτονόητα,
εκεί που το μόνο που με απασχολούσε ήταν το πώς
θα βελτίωνα τη δουλειά μου και όχι το αν θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα και να αποδείξω την αναγκαιότητα της ύπαρξής μου.
Στις δύσκολες στιγμές φαίνεται ποιούς θεωρεί μια κοινωνία απαραίτους. Θα πρεπε να 'μαστε όλοι. Μακάρι
να γίνει.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

που θα της δωθεί, ακόμη και μέσα σε μια πόλη όλο
τσιμέντο. Να ανοίγεις τα μάτια και να ακούς πουλιά.
Όχι αυτοκίνητα, πουλιά.
Αν καταφέρουμε να το πάρουμε μαζί μας όλο αυτό,
όταν η “κανονικότητα” θα επανέλθει, νομίζω θα μα'στε
ένα τσικ καλύτεροι.
Μία σοβαρή όμως εκδοχή της πραγματικότητας που
βιώνουμε εδώ στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, είναι
το πόσο χωρίς στήριξη, υπάρχουν και φυτοζωούν οι
καλλιτέχνες. Σκεφτείτε πως ό,τι βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε αυτό το διάστημα της μοναξιάς, είναι η δουλειά, η ψυχή, ενός καλλιτέχνη. Κι όμως, ενώ σε κάποιες χώρες ο καλλιτεχνικός, ήταν απ'τους πρώτους
κλάδους που στήριξαν γιατί το θεωρούν αυτονόητο,
εδώ, πρέπει κάποιος να μιλήσει και να παλέψει για το

Open Registration for the Berlin Summer University of the Arts 2020
From June till September 2020, the Berlin Career College at
the Berlin University of the Arts presents an international
workshop programme aimed at artists, senior students, and
graduates from all artistic disciplines. Inspiring courses in the
field of Fine Arts, Design, Music, Performing Arts, Creative
Entrepreneurship, and interdisciplinary workshops, are offered to the participants for international artistic exchange.
https://summer-university.udk-berlin.de/?
pk_campaign=DAAD-Newsletter
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Μάθημα Γερμανικών στον καιρό της καραντίνας;
Κι όμως, γίνεται!
Ο Stefan Sadecki, λέκτορας της DAAD στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, περιγράφει τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που προέκυψαν για το
μάθημα των γερμανικών από το υποχρεωτικό κλείσιμο των πανεπιστημίων λόγω του ιού.

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αρχές
Μαρτίου 2020. Στην Ιταλία είχε συμβεί ήδη, ενώ εδώ
ήδη ψιθυριζόταν πως σύντομα θα συνέβαινε και σε
μας. Και μετά έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Η ανακοίνωση για το κλείσιμο των πανεπιστημίων μας αιφνιδίασε
όλους.
Πρώτη αντίδραση: σοκ. Σπίτι, παζλ, μαγείρεμα, Netflix, κέικ, podcasts, παιχνίδια και διάβασμα – έως
ότου να μπορέσει να ξεκινήσει πάλι το μάθημα, αυτή
τη φορά ψηφιακά. Και αυτό σημαίνει αρχικά ότι σιγά
σιγά πρέπει να συνηθίσουμε τη νέα κατάσταση, δηλαδή αυτόν τον ευρύ κόσμο του e-learning και της
τηλεδιάσκεψης, αλλά κυρίως και τις διάφορες διαδραστικές εφαρμογές και τα εργαλεία που έχει να προ-

Stefan Sadecki

σφέρει η αγορά. Μπορώ με έκπληξη πλέον να πω
πως τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες έχω μάθει
τόσα για την ψηφιακή διδασκαλία όσα δεν έχω μάθει
και κάνει εδώ και τέσσερα χρόνια ως λέκτορας της
DAAD.
Τέλη Μαρτίου λοιπόν η πρώτη προσπάθεια μαθήματος μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην αρχή ομολογώ πως
ένιωθα λίγο περίεργα να μιλάω στον τοίχο την περισσότερη ώρα. Τι θα σκέφτονται οι γείτονές μου; Μου
λείπει η προσωπική επαφή με τους μαθητές μου – οι

αστείες παρεμβάσεις, οι αυθόρμητες αντιδράσεις τα
πρόσωπά τους, οι μικρές ομάδες που μπορούν να
σχηματιστούν για μια εργασία μέσα στην αίθουσα. Αλλά, βήμα προς βήμα, το μάθημα γίνεται όλο και καλύτερο: όλο και περισσότεροι μαθητές συμμετέχουν, ακόμα και προφορικά, λύνουν ασκήσεις ταυτόχρονα (στις
οποίες λαμβάνω ευτυχώς κατευθείαν τα αποτελέσματα
με τη βοήθεια εφαρμογών), παρουσιάζουν από κοινού
μέσω της επιλογής κοινής χρήσης οθόνης ή συναγωνίζονται μεταξύ τους για τη νίκη σε ένα κουίζ.
Τα σχόλια είναι μέχρι τώρα πραγματικά πολύ θετικά.
Παρά τις δυσκολίες που επέφερε ο περιορισμός εξόδου, μπορέσαμε να κάνουμε την ανάγκη αρετή όπως
λέει και το ρητό. Σίγουρα θα πάρω πολλά από αυτά
που λειτούργησαν καλά τις τελευταίες εβδομάδες μαζί
μου στον καιρό «μετά κορωνοϊού».
Παρεμπιπτόντως, μία από τις αγαπημένες μου εφαρμογές είναι το Padlet. Πρόκειται για ένα είδος συλλογικού πίνακα τον οποίο μπορούν όλοι να συνδιαμορφώσουν. Στο μάθημα χρησιμοποιούμε padlets π.χ. για
ανταλλαγή ιδεών και για παρουσιάσεις, αλλά κυρίως
για να συλλέγουμε ενδιαφέροντα links και προτεινόμενο υλικό για την εκμάθηση γερμανικών στο ίντερνετ
που μπορούν να μας συνοδεύσουν στην καραντίνα. Σε
ένα άλλο padlet μαζεύουμε τα αγαπημένα μας γερμανόφωνα τραγούδια. Όποιος θέλει να ρίξει μια ματιά στα
padlets μας ή ακόμα και να συμβάλει κάτι, είναι βεβαίως ευπρόσδεκος!

Deutsch lernen in Quarantäne / Μαθαίνω γερμανικά
στην καραντίνα
https://del.padlet.org/sadecki/karantina
Deutschsprachige Musik / Γερμανόφωνη μουσική
https://del.padlet.org/sadecki/musik
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Η ελευθερία απόφασης είναι κάτι παραπάνω
από μια απλή επιλογή
Συνέντευξη με τον φιλόσοφο και καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο της Ιένας δρ. Klaus Vieweg, 10 Απριλίου. 2020 Πηγή: Universität Jena Homepage.

Ο φιλόσοφος και ο ειδικός στη φιλοσοφία του Χέγκελ
καθηγητής Klaus Vieweg διακρίνει πίσω από τον
τρέχοντα διάλογο σχετικά με τον περιορισμό των ελευθεριών για την πρόληψη της επέκτασης του νέου
κορωνοϊού μία εσφαλμένη ερμηνεία του όρου
«ελευθερία» παραπέμποντας στον Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, από του οποίου τη γέννηση κλείνουν φέτος 250 χρόνια. Σύμφωνα με τον Χέγκελ, η
ελευθερία συνδέεται άρρηκτα με τη λογική. Τα τωρινά
μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως μαζικοί περιορισμοί της ελευθερίας,
αλλά ως ένας προσωρινός περιορισμός ορισμένων
δικαιωμάτων που αρμόζει στην κατάσταση έκτακτης
ανάγκης που βιώνουμε. Εξάλλου, η διασφάλιση της
υγείας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία
για όλους τους πολίτες.
Αποκαλείτε τον Χέγκελ φιλόσοφο της ελευθερίας, όμως επί του παρόντος η ελευθερία υφίσταται μαζικό περιορισμό. Συμφωνείτε με αυτή τη
λογική;
Ο όρος ελευθερία, ως βασική αρχή της φιλοσοφίας,
είναι δύσκολο να εξηγηθεί εν συντομία. Ακόμα και ο
ισχυρισμός ότι το κράτος περιορίζει την ελευθερία
των ατόμων είναι αποτέλεσμα μίας επικρατούσας
εσφαλμένης ερμηνείας της ελευθερίας, καθώς δεν
γίνεται διάκριση μεταξύ ελευθερίας και παραλλαγών
των δράσεών μας. Επικρατεί η λανθασμένη άποψη
ότι ελευθερία σημαίνει να μπορεί κανείς να κάνει ό,τι
θέλει. Το γεγονός ότι λαμβάνονται μέτρα για τον κορωνοϊό σε κρατικό επίπεδο με λογικό υπόβαθρο,
όπως για παράδειγμα ο περιορισμός των κοινωνικών επαφών και της κυκλοφορίας, δεν αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας αλλά υπηρετεί τη δημόσια
υγεία.

χουν σε πάρτι εν μέσω κορωνοϊού δεν ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη δράση, αλλά ενεργούν αυθαίρετα και ουσιαστικά παραβιάζουν την ελευθερία και,
κατ’ επέκταση, τα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Φυσικά, κι εγώ θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ τα εγγόνια μου τώρα ή να πραγματοποιήσω τις
δύο διαλέξεις που είχαν προγραμματιστεί στη Σορβόννη την περασμένη εβδομάδα.
Πιστεύετε ότι ο Χέγκελ θα έδειχνε κατανόηση στους
περιορισμούς που υφίστανται οι πολίτες στην καθημερινή τους ζωή αλλά και στη σε μεγάλο βαθμό
στάσιμη οικονομία;
Στη φιλοσοφία του Χέγκελ, ένα τέτοιο γεγονός θεωρείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή εξαιρετική κατάσταση, κατά την οποία πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή σε
αυτό που θεωρούμε «φυσιολογικό» (φυσική καταστροφή, πόλεμος, επιδημία). Για παράδειγμα: το μονοπώλιο
του κράτους στη βία και συνεπώς ο αποκλεισμός της
αυτοδικίας αποτελεί ορόσημο στην κοινωνία μας. Στην
περίπτωση της αυτοάμυνας, δηλαδή μιας απειλητικής
κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την υγεία μου ή ακόμα και για τη ζωή μου, αυτή η αρχή μπορεί να παρακαμφθεί προσωρινά και ανάλογα - μπορώ δηλαδή να
υπερασπιστώ τον εαυτό μου έναντι μίας σωματικής
επίθεσης. Μετά από αυτό, το μονοπώλιο του κράτους
στη βία ισχύει και πάλι. Μια πανδημία αποτελεί λοιπόν
μία τόσο εξαιρετική κατάσταση που δικαιολογεί την ανάλογη και προσωρινή εφαρμογή των κανονισμών που
προβλέπονται για την καραντίνα. Αμφιβάλλω πως κάποιος θα αρνηθεί ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται οδυνηρούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή και σε τεράστιες επακόλουθες ζημιές.
Παρεμπιπτόντως: δεν έχω παρατηρήσει περιορισμό
στα ουσιαστικά δικαιώματα των ανθρώπων όπως η
ελευθερία της έκφρασης ή της επιστήμης.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Σημαντικό είναι επίσης να σημειωθεί πως στην περίπτωση αυτή εμπλέκεται ένα ήδη υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο, αυτό της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί και να εγγυηθεί το
δικαίωμα στη ζωή και την υγεία ως θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία για όλους τους πολίτες. Οι απάνθρωπες πράξεις ή τα εγκλήματα, παρόλο που
βασίζονται στην ύπαρξη διάφορων επιλογών, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ελευθερία δράσης. Είναι
σημαντικό να διαχωριστεί η καθαρή επιλογή από την
ελεύθερη απόφαση, κάτι που εξαρτάται τόσο από το
βαθμό της σκέψης όσο και από τον προσανατολισμό
της ελεύθερης θέλησης στο λογικό. Όσοι συμμετέProf. Dr. Klaus Vieweg
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Η ελευθερία απόφασης είναι κάτι παραπάνω
από μια απλή επιλογή
Η έννοια της ελευθερίας φαίνεται να αλλάζει με
την πάροδο του χρόνου. Τι ή ποιος την καθορίζει;
Αν η φιλοσοφία θεωρηθεί επιστήμη, τότε ο ορισμός
της έννοιας της ελευθερίας είναι ένας από τους βασικούς της στόχους. Κατ’ εμέ, η πιο σημαντική φωνή σε
αυτήν τη συζήτηση μέχρι σήμερα είναι ο Χέγκελ με τη
σχέση του μεταξύ λογικής και ελευθερίας: μπορούμε
να μιλήσουμε για ελεύθερη βούληση μόνο όταν κάποιος βασίζει τις επιλογές και αποφάσεις του σε λογική σκέψη - «όποιος απορρίπτει τη σκέψη και μιλά για
ελευθερία, δεν ξέρει τι λέει».

Όταν εμείς ως λευκοί Ευρωπαίοι μιλάμε για ελευθερία, μπορεί να εννοούμε κάτι άλλο από μια μοδίστρα σε ένα εργοστάσιο υφασμάτων στο Μπαγκλαντές ή από έναν εργάτη σε ένα στάδιο στο
Κατάρ. Υπάρχει άραγε μία καθολική έννοια της
ελευθερίας; Σε τι πρέπει να βασίζεται;

Η φιλοσοφία στη σύγχρονη εποχή πρέπει να λαμβάνει υπόψιν το τρέχον κοσμοπολίτικο πλαίσιο (Καντ)
και να αποφεύγει τον άρρητο πολιτισμικό σχετικισμό.
Ο ορισμός του ανθρώπου βρίσκεται στην αρχή των
σύγχρονων συνταγμάτων - η πρώτη πρόταση του
γερμανικού συντάγματος λέει: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη, αιώνια και καθολική.» Ή,
όπως είπε ο Χέγκελ: «Ο άνθρωπος έχει αξία επειδή
είναι άνθρωπος, όχι επειδή είναι Εβραίος, Καθολικός,
Προτεστάντης, Γερμανός, Ιταλός κ.λπ.»., άρα και όχι
επειδή γυναίκα ή άντρας, λευκός ή μαύρος, γέρος ή
νέος, Ασιάτης ή Ευρωπαίος, μοδίστρα από το Μπαγκλαντές ή εργάτης στο Κατάρ. Αυτή η συνειδητοποίηση, η οποία βασίζεται στη σκέψη και τη λογική, έχει
«απεριόριστη σημασία» για τον Χέγκελ. Ο άνθρωπος,
ως ον με λογική αυτοπεποίθηση, έχει δικαίωμα στην
ελευθερία – και εκεί έγκειται η ισότητα του δικαιώματος όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι το θεμέλιο για
τον οικουμενισμό, για τον οποίο ο Χέγκελ δέχθηκε
βίαια επίθεση από τον ναζιστικό ιδεολόγο Άλφρεντ
Ρόζενμπεργκ.

Μπορούμε να βασιστούμε στο ότι, όταν τελειώσει
η πανδημία, οι περιορισμοί της ελευθερίας μας
που επιβάλλονται στο πλαίσιο του κορωνοϊού θα
εξαφανιστούν εντελώς; Πώς ήταν στον καιρό του
Χέγκελ, για παράδειγμα όταν ξεσπούσε μία πανούκλα; Ποιος κήρυττε την αρχή και το τέλος μίας
κατάστασης έκτακτης ανάγκης;

Ναι, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε μία λειτουργική
δημοκρατική κοινότητα. Στην περίπτωση που ωστόσο
δεν επέλθει η παύση των περιορισμών, υπάρχει το
άνευ όρων δικαίωμα αντίστασης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα θεμελιώδη δικαιώματα στην ελευθερία σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στην εποχή του Χέγκελ,
τα δικαιώματα των πολιτών ήταν στην πραγματικότητα
πολύ περιορισμένα. Βέβαια σήμερα δεν πρέπει να μιλάμε για τεράστιους περιορισμούς στην ελευθερία, αλλά
για έναν προσωρινό και κατάλληλο για την παρούσα
κατάσταση περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων.

Και, τέλος, πίσω στο θέμα της καθημερινής ζωής
στον καιρό του κορωνοϊού: συνιστάτε στους αναγνώστες μας να χρησιμοποιήσουν τον ελεύθερο
χρόνο τους για να διαβάσουν τη Φαινομενολογία
του Πνεύματος ή ίσως είναι προτιμότερο ένα αστυνομικό μυθιστόρημα;

Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για «θρίλερ». Θα χαρώ να συστήσω την Agatha Christie, την Dorothy
Sayers ή τον Rex Stout και ειδικά το μυθιστόρημα «Mr.
Spock und der malerische Doppelmord zu Königsleben». Σύντομα θα χρειαστούμε το αστυνομικό και φιλοσοφικό ένστικτο για να βρούμε λύσεις απέναντι σε αυτήν την παγκόσμια και ακραία κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κρίσης. Αλλά γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουμε
όσο το δυνατόν πιο υγιείς!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MBA Program Financial Management
If you are interested in general management and finance,
have an entrepreneurial spirit, are globally-minded and ambitious, our MBA program Financial Management could be just
right for you. It is the only English-taught international fulltime MBA program in Germany with a dedicated focus on
finance.
Since 2020, the program offers an optional Dual Degree from
USC Australia – without prolonging your studies!
www.coburg-university.de/mbafm
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Το έργο του πνεύματος και η λογική του πρακτικού.
Για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του G.W.F. Hegel
Ο απόφοιτος της DAAD δρ. Γιάννης Κοζάτσας του Παντείου Πανεπιστημίου μας προσφέρει μία σύντομη περίληψη της από κοινού προγραμματισμένης εκδήλωσής
μας που έχει προς το παρόν αναβληθεί, με εξέχοντες
επιστήμονες από Ελλάδα και Γερμανία. Η έναρξη της
εκδήλωσης είχε προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην
Ακαδημία Αθηνών.

Η υγειονομική κρίση οδήγησε στην αναβολή
για το τέλος του τρέχοντος έτους μιας σημαντικής
ελληνογερμανικής
φιλοσοφικής
συνάντησης
(διήμερο συμπόσιο) στην Αθήνα, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 11 και 12 Μαΐου 2020, σε συνδιοργάνωση του DAAD και του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου,
στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
«Forschungsmarketing».
Το διήμερο συμπόσιο με θέμα Das Werk
des Geistes und die Logik des Praktischen. Zum
250. Geburtstag von G.W.F. Hegel / Το έργο του
πνεύματος και η λογική του πρακτικού. Για τα 250
χρόνια από τη γέννηση του G.W.F. Hegel, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι μια σειρά διακεκριμένων ακαδημαϊκών και νεότερων ερευνητών από πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Γερμανίας, έχει έναν τριπλό
στόχο: α) να ενισχύσει έμπρακτα τον επιστημονικό
διάλογο και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο χωρών, β) να
προωθήσει την ακαδημαϊκή και ευρύτερη επιστημονική κινητικότητα φοιτητών και ερευνητών μεταξύ
Ελλάδας και Γερμανίας, και γ) με αφορμή τα 250
χρόνια από τη γέννηση ενός εκ των σημαντικότερων στοχαστών της νεοτερικότητας, του Γερμανού
φιλοσόφου G.W.F. Hegel, να αναδείξει τη σημασία
και την επικαιρότητα της σκέψης του μέσα από τον
κριτικό διάλογο διακεκριμένων ερευνητών του
έργου του στην Ελλάδα και τη Γερμανία.
Το άνοιγμα του συμποσίου πρόκειται να γίνει από τον διεθνώς διακεκριμένο Γερμανό φιλόσοφο, ειδικό της εγελιανής φιλοσοφίας και της παράδοσης του Γερμανικού ιδεαλισμού, ομ. καθ. του Πανεπιστημίου Φρίντριχ Σίλλερ της Ιένας, Klaus Vieweg. Από το εκτεταμένο ερευνητικό και συγγραφικό
του έργο ξεχωρίζει ιδιαίτερα η πρόσφατη (2019)

έκδοση της μέχρι σήμερα πληρέστερης φιλοσοφικής βιογραφίας του Hegel με τίτλο Hegel: Der
Philosoph der Freiheit. Η εναρκτήρια ομιλία του
καθ. Klaus Vieweg με θέμα «Der ‘alte politicus’ –
Hegel als politischer Akteur», εστιάζοντας σε πλευρές της πολιτικής και πολιτικο-φιλοσοφικής αντίληψης του Γερμανού φιλοσόφου, έχει ως στόχο να
αναδείξει τα επικαιρικά χαρακτηριστικά της και τη
σημασία της εγελιανής σκέψης στο σημερινό πλαίσιο.
Ως προς το κύριο μέρος του, το διήμερο
συμπόσιο πρόκειται να φιλοξενήσει τις ομιλίες δώδεκα πανεπιστημιακών και νεότερων ερευνητών
από πανεπιστήμια της Αθήνας (Γ. Φαράκλας, Γ.
Κοζάτσας), της Πάτρας (Γ. Σαγκριώτης), του Ρεθύμνου (Α. Λαβράνου, Μ. Δασκαλάκη), της Ιένας (K.
Vieweg, A. Ecker), της Χαϊδελβέργης (A.-F. Koch),
του Μύνστερ (N. Mooren) και του Παρισιού (B.
Haas, Α. Δασκαλάκης).

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Το έργο του πνεύματος και η λογική του πρακτικού.
Για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του G.W.F. Hegel
Ο απόφοιτος της DAAD δρ. Γιάννης Κοζάτσας του
Παντείου Πανεπιστημίου για το προγραμματισμένο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

συμπόσιο με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση
του Hegel.

Το συμπόσιο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας
συστηματικής συζήτησης με επίκεντρο τις έννοιες
του «έργου» και της «πρακτικής» στην εγελιανή φιλοσοφία, επιδιώκοντας να αναζητήσει τη σημασία
και τη δυναμική τους σε διαφορετικά πεδία της φιλοσοφίας και εντός διαφορετικών ερμηνευτικών πλαισίων. Το θέμα της ημερίδας δίνει τη δυνατότητα κίνησης σε ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων, τα οποία
εκτείνονται από το πεδίο της ηθικής και πολιτικής
φιλοσοφίας μέχρι τη φιλοσοφία της θρησκείας, τη
φιλοσοφία της τέχνης και τη φιλοσοφία της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συνάντηση πιστεύουμε πως μπορεί να καταστεί άμεσα ενδιαφέρουσα
όχι μόνο για τους φιλοσόφους, αλλά εξίσου και για
τους ερευνητές και τους φοιτητές άλλων επιστημονικών πεδίων, όπως της πολιτικής θεωρίας, της θεωρίας του δικαίου, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας της
τεχνολογίας.

Kick-start your legal career with a Master’s
degree (LL.M.) in European and International
Law
Excellence in European and International Law. Students
from 40 nations. Internationally renowned lecturers. Soft
skills, mooting activities, excursions to European cities and
an international network of alumni. Apply now for the Master´s program in European and International Law (LL.M.) and
meet the world at the Europa-Institut in Saarbrücken, Germany!
https://europainstitut.de/en/studies/master-llm/the-studyprogram?pk_campaign=newsletter

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεδομένων των συνθηκών, η εκδήλωση έχει
μετατεθεί για το τέλος αυτής της χρονιάς, σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν, ελπίζοντας πως μέχρι τότε η κοινωνική και
ακαδημαϊκή ζωή θα έχει επιστρέψει σε περισσότερο
φυσιολογικού ρυθμούς.

STUDY TECHNOLOGY MANAGEMENT—
SHAPE THE FUTURE
At the NIT in Hamburg, Germany you learn how to tackle
management tasks responsibly. Our program in Technology
Management (M.A./MBA) prepares you for the requirements
of an increasingly digitalized working environment. The modular course content enables you to study in part-time. Apply
at the NIT and be part of our international commuNITy!
www.nithh.de/study
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Διαδικτυακές εκθέσεις γερμανικών πανεπιστημίων
Study in Germany - Online Information Sessions (OIS)
Επόμενες διαδικτυακές εκθέσεις πανεπιστημίων:
Μάρτιος 2020

Η DAAD διοργανώνει με επιτυχία εδώ και χρόνια
διαδικτυακές εκθέσεις πανεπιστημίων, στις οποίες
μαθητές, φοιτητές και απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για σπουδές στη Γερμανία έχουν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για τα γερμανικά πανεπιστήμια
και τα προγράμματα σπουδών τους με τη χρήση
υπολογιστή, κινητού ή τάμπλετ. Η συμμετοχή στις
εκθέσεις αυτές είναι δωρεάν και η εγγραφή πολύ
απλή. Η πρώτη διαδικτυακή έκθεση πανεπιστημίων για χώρες της Ε.Ε. έλαβε χώρα το Μάρτιο.
Στην έκθεση αυτή οι περισσότερες εγγραφές προήλθαν από την Ελλάδα, ενώ το 2020 ακολουθούν
άλλες δύο αντίστοιχες εκθέσεις, μία τον Ιούνιο και
μία το Δεκέμβριο. Τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια
θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας μετά το
πέρας της αντίστοιχης προκήρυξης για εγγραφή
των πανεπιστημίων. Μέσω της ιστοσελίδας μας
θα ανακοινωθεί και ο σύνδεσμος για την εγγραφή
στις εκθέσεις. Η διαδικτυακή έκθεση του Ιουνίου
απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για γερμανόφωνες σπουδές και κατέχουν ήδη ένα καλό επίπεδο γερμανικών, ενώ αυτή του Δεκεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και θα αφορά κυρίως το θέμα σπουδές και εργασία στη Γερμανία.
Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν πανεπιστήμια που συντηρούν στενές συνεργασίες με γερμανικές επιχειρήσεις.
Οι διαδικτυακές εκθέσεις πανεπιστημίων αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία να κερδίσει κανείς μία
πρώτη εμπειρία από τα γερμανικά πανεπιστήμια
και στη συνέχεια, με τη βοήθεια των εκπροσώπων
τους, να βρει το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών
και να πληροφορηθεί για τη διαδικασία υποβολής
αίτησης.

Στις 25 και 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε μία
διαδικτυακή έκθεση γερμανικών πανεπιστημίων
για ενδιαφερόμενους από χώρες της Ε.Ε. υπό
τη μορφή μίας σειράς online σεμιναρίων
(webinars), στην οποία έλαβαν μέρος τα ακόλουθα ιδρύματα: Offenburg University of Applied Sciences, Ilmenau University of Technology, RWTH Aachen University, Dresden University of Technology, Brandenburg University of
Technology, University of Passau, University of
Erlangen-Nürnberg, HTW Berlin - University of
Applied Sciences, University of Mannheim, Berlin School of Economics and Law. Στην έκθεση
αυτή, εκπρόσωποι γερμανικών πανεπιστημίων
παρουσίασαν στην Αγγλική γλώσσα τα
ίδρυματά τους σε 15λεπτες παρουσιάσεις και
στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις από το
κοινό. Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από αποφοίτους των πανεπιστημίων αυτών τις προσωπικές τους εμπειρίες από τη φοίτηση και τη ζωή τους εκεί.

Ιούνιος 2020
«Γερμανόφωνα προγράμματα σπουδών», 9-10
Ιουνίου 2020, 2-5 μμ.
Θα συμμετάσχουν γερμανικά πανεπιστήμια με
γερμανόφωνα προγράμματα σπουδών για διεθνείς φοιτητές, εκτεταμένο πρόγραμμα υποστήριξης στην εκμάθηση γερμανικών και έντονο
δίκτυο στήριξης ιδιαίτερα για προπτυχιακούς
φοιτητές. Στόχος της έκθεσης είναι η προσέγγιση γερμανόφωνων ενδιαφερομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεκριμένα μαθητών γερμανικών σχολείων, σχολείων με το πιστοποιητικό
DSD II καθώς φυσικά και διεθνών σχολείων με
αντίστοιχο πρόγραμμα εκμάθησης γερμανικών.
Πρόκειται για την πρώτη διαδικτυακή μας
έκθεση γερμανικών πανεπιστημίων που θα διεξαχθεί στα γερμανικά.
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Δεκέμβριος 2020
«Study and Career in Germany» (στα αγγλικά)
Θα συμμετάσχουν γερμανικά πανεπιστήμια με προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στην πράξη, στενές συνεργασίες με επιχειρήσεις της γύρω περιοχής και προγράμματα εκμάθησης γερμανικών
παράλληλα με τις σπουδές. Στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση των σπουδών στη Γερμανία με σκοπό την πιθανή επαγγελματική απασχόληση στη Γερμανία μετά το πέρας των σπουδών. Εκτός της παρουσίασης διάφορων προγραμμάτων σπουδών, η έκθεση απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους ενδεχομένως ενδιαφέρονται να κερδίσουν εργασιακή εμπειρία στη Γερμανία μετά τις σπουδές τους. Για πολλούς
ενδιαφερόμενους κάτι τέτοιο περιλαμβάνει επίσης την προθυμία εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας.

Διεθνής Έκθεση Κύπρου
«Εκπαίδευση και Καριέρα» 2020
Ήδη από την ίδρυση του Ενημερωτικού Κέντρου
της DAAD, συνεργαζόμαστε στενά με τη Γερμανική
Πρεσβεία στη Λευκωσία και στηρίζουμε τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες.
Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, η ακαδημαϊκή σύμβουλος
της DAAD Μυρτώ Προβίδα είχε τη χαρά να συμμετάσχει ενεργά στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση
και Καριέρα» στη Λευκωσία. Η συμμετοχή του Ενημερωτικού Κέντρου στην έκθεση χρηματοδοτήθηκε από
το τμήμα Internationales Hochschulmarketing και
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη
Λευκωσία. Η DAAD εκπροσωπείται στην Κύπρο από
τη λέκτορα δρ. Ina Sammler, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και προσέφερε επίσης τις συμβουλευτικές
της υπηρεσίες στη φετινή έκθεση. Η
συμμετοχή στην έκθεση αυτή ήταν ιδιαίτερης σημασίας για το γραφείο μας, καθώς μας έδωσε τη μοναδική
ευκαιρία να έρθουμε σε άμεση επαφή με ενδιαφερόμενους από την Κύπρο για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία.

DAAD/Μυρτώ Προβίδα

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στην έκθεση
«Εκπαίδευση και Καριέρα», ήμασταν σε θέση να ενημερώσουμε από κοντά μαθητές, φοιτητές, γονείς και
απόφοιτους από τη Λευκωσία και άλλες πόλεις της
Κύπρου, να λύσουμε απορίες σχετικά με την εισαγωγή
στα γερμανικά πανεπιστήμια καθώς και να αφουγκραστούμε το – προς μεγάλη μας χαρά – μεγάλο ενδιαφέρον για ακαδημαϊκές και ερευνητικές παραμονές στη
Γερμανία.
Ελπίζουμε από καρδιάς να είμαστε και του χρόνου σε
θέση να συμμετάσχουμε ως Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD στην έκθεση!
DAAD/Μυρτώ Προβίδα
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Ελληνογερμανική πανεπιστημιακή συνεργασία στον τομέα
της αμπελουργίας, οινολογίας και οινοποιίας
Πανεπιστημιακές συνεργασίες με την Ελλάδα
Το πρόγραμμα «Πανεπιστημιακές συνεργασίες με
την Ελλάδα», το οποίο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, στηρίζει τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ
πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Γερμανίας, οι
οποίες σκοπό έχουν να προωθήσουν την πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα στην Ελλάδα. Το
πρόγραμμα προκηρύσσεται κάθε τριετία, ενώ η
διάρκεια των συνεργασιών διαρκεί επίσης τρία
χρόνια.
Υπόβαθρο
Ήδη από το 2013 έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην
εκπαιδευτική συνεργασία της Γερμανίας με χώρες
της νότιας Ευρώπης μέσω χρηματοδότησης του
γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι χώρες
αυτές έχουν πληγεί βαθιά από την πρόσφατη οικονομική κρίση, κάτι που επηρέασε σοβαρά μεταξύ άλλων τους κλάδους της έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καθώς η Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, το 2013 δημιουργήθηκε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα πανεπιστημιακών συνεργασιών με τη χώρα.
Στόχοι
Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση συνεργειών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη
ήδη υφιστάμενων συνεργασιών καθώς και στη
δημιουργία νέων, ενώ παράλληλα και στην προώθηση μίας γενικότερης επιστημονικής συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών τόσο στη διδασκαλία όσο
και στην έρευνα. Στους ευρύτερους στόχους ανήκουν επίσης η ενίσχυση της απασχολησιμότητας
νέων αποφοίτων από την Ελλάδα, η διεθνοποίηση
των ελληνικών και γερμανικών πανεπιστημίων, η
ανταλλαγή μεταξύ επιστημόνων και φοιτητών και
τέλος η βιώσιμη διαρθρωτική βελτίωση της διδασκαλίας και έρευνας στην Ελλάδα.
Μεταξύ 2020 και 2022 εγκρίθηκαν συνολικά 18
ελληνογερμανικές πανεπιστημιακές συνεργασίας.
Εδώ μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη επισκόπηση.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε να σας παρουσιάσουμε μία από αυτές τις συνεργασίες στην
παρούσα έκδοση του Newsletter. Πρόκειται για
την συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Hochschule Geisenheim στα
πλαίσια του κοινού τους προγράμματος με τίτλο
«Μελλοντικές Προκλήσεις στους τομείς της Αμπελουργίας, Οινολογίας και Οινοποιίας».

Κείμενο: Gergely Szolnoki και Evelyn Dimkou,
Hochschule Geisenheim University

Μία νέα συνεργασία μεταξύ του Hochschule Geisenheim University (HGU) και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και συγκεκριμένα του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος της DAAD Πανεπιστημιακές Συνεργασίες με την Ελλάδα. Στο επίκεντρο του προγράμματος με τιτλο Μελλοντικές Προκλήσεις στους τομείς
της Αμπελουργίας, Οινολογίας και Οινοποιίας, βρίσκονται επίκαιρα ζητήματα της βιομηχανίας οίνου
όπως η βιωσιμότητα, η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και οι ανάγκες της νέας γενιάς. Δεδομένου
ότι οι προκλήσεις αυτές συναντώνται σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δύο πανεπιστήμια αναζητούν κοινές λύσεις, καθώς και τα δύο ανήκουν στα πρωτοπόρα ιδρύματα έρευνας και διδασκαλίας στον κλάδο του οίνου στις εκάστοτε χώρες τους.
Βασικό άξονα της συνεργασίας αποτελεί η εντατική
επαφή των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράμματος. Τόσο στη Γερμανία όσο και
στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί μία σειρά εκδηλώσεων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, στις
οποίες συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, επιστήμονες
και καθηγητές των δύο ιδρυμάτων καθώς και εκπρόσωποι σχετικών βιομηχανιών.
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Ελληνογερμανική πανεπιστημιακή συνεργασία στον τομέα
της αμπελουργίας, οινολογίας και οινοποιίας
Οι εκδηλώσεις περιλαμβανουν διαλέξεις,
workshops, θερινά και χειμερινα τμήματα, μια
ημερίδα και ενα προγράμμα ανταλλαγής φοιτητων και επιστήμονων, διασφαλίζοντας έτσι
την ευρεία διάδοση γνώσης και ταυτόχρονα
την εμβάθυνση σε ερευνητικά ζητήματα βιωσιμότητας και άλλων προκλήσεων του κλάδου. Το συνολικό πρόγραμμα υποστηρίζεται
από βιομηχανικούς εταίρους και οινοποιεία
από την Ελλάδα και τη Γερμανία, αφενός μέσω διαλέξεων και ορθών πρακτικών και αφετέρου με την παροχή θέσεων πρακτικής
άσκησης για τους φοιτητές στο πλαίσιο του
προγράμματος ανταλλαγής.
Για να καλυφθεί όλο το φάσμα της οινοπαραγωγής, από την εδαφολογία του αμπελώνα
έως την άφιξη του οίνου στον καταναλωτή, το
πρόγραμμα περιλαμβάνει την σύμπραξη διαφορετικών τμηματων του HGU (Ινστιτούτο
Εδαφολογίας και Θρέψης των Φυτών, Ινστιτούτο Γενικής και Οικολογικής Αμπελουργίας,
Ινστιτούτο Οινολογίας, Ινστιτούτο Φυτοπαθολογιας, Ινστιτούτο Μικροβιολογίας, Ινστιτούτο
Οικονομιας Οίνου και Ποτών) με την ενεργή
συμμετοχή μεγάλου αριθμού καθηγητών και
επιστημονικού προσωπικού. Το ίδιο μοτίβο
ακολουθείται και από το ΠΑΔΑ, με τη σύμπραξη πολλών καθηγητών και επιστημόνων
από διάφορους τομείς του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών. Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί στην προσφορά ενός ευρέος φάσματος θεματολογίας καθώς και σε
πολύπλευρες ευκαιρίες για διεπιστημονικά
προγράμματα, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια της συνεργασίας.
Ο καθηγητής Dr. Gergely Szolnoki, επικεφαλής της ομάδας από το HGU, περιγράφει το
πρόγραμμα συνεργασίας ως μοναδικό: «Η
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των δύο ιδρυμάτων χαρακτηρίζεται από μία πολυεπίπεδη δομή. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις κορυφώνονται
με τα χειμερινά και θερινά τμήματα στο Geisenheim και στην Αθήνα καθώς και με την
ημερίδα στο ΠΑΔΑ το 2021. Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν νέες τεχνογνω-

σίες στην αμπελουργία, την οινολογία και την οινοποιία καθώς και να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα
όπως η γερμανική αγορά οίνου, η κλιματική αλλαγή και ο οινοτουρισμός σε κοινά πάνελ με εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Στην
εκδήλωση αυτή αναμένουμε περισσότερους από
100 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων ιδιοκτήτες
οινοποιείων, εισαγωγείς και εξαγωγείς κρασιού,
ειδικούς από την γαστρονομία και τον τουρισμό,
φοιτητές, ειδικευόμενους αλλά και εκπροσώπους
από την πολιτική, με απώτερο στόχο τη δικτύωση
της ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας στο
ελληνικό τοπίο της οινοποιίας.»
Η συντονίστρια του προγράμματος, Dr. Evelyn
Dimkou, η οποία σπούδασε στο ΠΑΔΑ και ολοκλήρωσε τη διατριβή της στο HGU, γνωρίζει και τα
δύο ιδρύματα και βλέπει το τωρινό πρόγραμμα ως
μία εξαιρετική ευκαιρία να εδραιωθεί μία στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Geisenheim και της Αθήνας στον κλάδο της οινολογίας. Η κοινή επιτήρηση διδακτορικών διατριβών, η συνεργασία σε διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα και η ενίσχυση
της ανταλλαγής στα πλαίσια του Erasmus μεταξύ
των δύο πανεπιστημίων συγκαταλέγονται επίσης
στους μακροπρόθεσμους στόχους της συνεργασίας.
Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνεδρίασης του
προγράμματος στις αρχές Μαρτίου 2020 στην Αθήνα, το ΠΑΔΑ απένειμε στον Dr. Szolnoki τον τίτλο του επιτημου καθηγητη (εικόνα), ενώ σχεδιάζεται ηδη η πρωτη κοινή διδακτορικη διατριβή μεταξύ HGU και ΠΑΔΑ υπο την επιβλεψη του Dr.
Szolnoki και των συναδέλφων του στην Αθήνα.
Επιπλέον, οι επικεφαλείς από την πλευρά του ΠΑΔΑ, ο καθηγητής δρ. Ηλίας Κόρκας και ο δρ. Ευάγγελος Μπερής, συναντήθηκαν από κοινού με τους
Dr. Szolnoki και Dr. Dimkou με εκπροσώπους της
γερμανικής πρεσβείας, του Ενημερωτικού Κέντρου
της DAAD στην Αθήνα και του Συνδέσμου Οινοποιών Ελλάδας. Οι φορείς αυτοί πρόκειται να στηρίξουν τη σχεδιαζόμενη ημερίδα στην Αθήνα, κυρίως όσον αφορά την επικοινωνία της εκδήλωσης
προς το κοινό, ώστε να κερδηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο ευρύ φάσμα συμμετεχόντων και σημαντικών εταίρων για την επιτυχία της εκδήλωσης.
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Προγράμματα υποτροφιών της DAAD για αιτούντες από την Ελλάδα
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 / Stu-

dy 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

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
TrumpfLyrintzaki (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
 Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας έως

Study at Bavaria‘s most Pioneering University of Applied Sciences
As a multi award-winning university, we provide degrees with
integrated practical elements in Business, Engineering and
Healthcare, designed around the demands of global commerce. We are the most rapidly expanding university in Bavaria, nationally ranked as one of the best Universities of
Applied Sciences in Germany, committed to producing global
graduates with international degrees.
https://www.th-deg.de/en/study-with-us
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Περισσότερα προγράμματα υποτροφιών
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)

 IAESTE: Θέσεις πρακτικής άσκησης για φοι-

τητές 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

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 υπο-

τροφιών 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.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Master of Public Administration in European Studies at RWTH
The interdisciplinary master's program deals with energy,
transport and digitization from a political and technological
perspective. It combines the excellence of RWTH in engineering and technology with the current political and economic agenda of the EU. Qualify for leadership positions
by studying at RWTH Aachen University!
https://www.academy.rwth-aachen.de/en/bildungsformate/
masterstudiengaenge/master-of-public-administration-mpa
-european-studies
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