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Social Media  

Που θα μας βρείτε 

Ωράριο λειτουργίας 

Τηλεφωνική ενημέρωση 
Δε            13:30 – 15:30 
Τρ & Πε     9:30 – 13:30 
MI            14:00 – 18:00 
Fr               9:30 – 11:30 
 
Προσωπική ενημέρωση 
Τρ & Πε   9:30 – 13:30 
Τε           14:00 – 18:00 

Τηλεφωνική ενημέρωση 
Δε            13:30 – 15:30 
Τρ & Πε     9:30 – 13:30 
MI            14:00 – 18:00 
Fr               9:30 – 11:30 
 
Προσωπική ενημέρωση 
Τρ & Πε   9:30 – 13:30 
Τε           14:00 – 18:00 
 
Δεν κλείνουμε προσωπικά 
ραντεβού. Η ενημέρωση 
γίνεται και μέσω e-mail.    
Δεν κλείνουμε προσωπικά 

ραντεβού. Η ενημέρωση 
γίνεται και μέσω e-mail.    
Καθημερινή ενημέρωση 
μέσω facebook και twitter.  
 
 

 
 
Εκδότης: 
Γερμανική Υπηρεσία Ακα-
δημαϊκών Ανταλλαγών 
DAAD.  
Kennedyallee 50 
D – 53175 Bonn 
Υπεύθυνη κατά το νόμο:  
Dr. Dorothea Rüland 
Σύνταξη & Επιμέλεια : 
Alexander Roggenkamp 
Λία Γουδουσάκη 
Νίκος Δημητρόπουλος 
Φωτογραφίες: 
DAAD IC Athen,  
Φώτης Τραγανουδάκης  
Fallen Walls,   
Επικοινωνία:  
Τηλ.: + 30 210 36 08 171 
info@daad.gr 
www.daad.gr  

  

Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί ανα-

γνώστες, 

Το πιστεύετε; Τα περασμένο έτος δόθηκαν 

από τη DAAD 619 υποτροφίες για Γερμανούς 

και 341 για Έλληνες για να αποκτήσουν ακα-

δημαϊκή εμπειρία σε μία άλλη χώρα. Σας 

απευθύνω το χαιρετισμό μου με αυτή την 

καλοκαιρινή έκδοση του ενημερωτικού μας 

δελτίου, ιδιαιτέρως με τους προαναφερθέ-

ντες αριθμούς, για τους οποίους μάλλον οι 

περισσότεροι θα περίμεναν να είναι αντί-

στροφα. 

Όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχει ένα σαφέ-

στατο ενδιαφέρον από γερμανικής πλευράς 

για ακαδημαϊκές συνεργασίες με την Ελλά-

δα. Για αυτό το λόγο πήραμε ενδεικτικά δυο 

συνεντεύξεις από ανερχόμενους επιστήμο-

νες οι οποίοι βρήκαν στην Ελλάδα την τωρι-

νή τους ακαδημαϊκή πατρίδα, ο Julian Fritsch 

και ο Valentin Schneider (Σ. 6-9).  

Για τη Γερμανία θα αναχωρήσουν το επόμε-

νο χρονικό διάστημα οι φετινοί μας υπότρο-

φοι. Με ιδιαίτερη  χαρά παρατηρήσαμε, ότι 

για άλλη μια χρονιά οι Έλληνες φοιτητές και 

ερευνητές ανταπεξήλθαν με επιτυχία στη 

διαδικασία επιλογής υποτροφιών της DAAD. 

Συνολικά δόθηκαν 32 υποτροφίες για μετα-

πτυχιακές σπουδές, 30 για εκμάθηση γερμα-

νικής γλώσσας, 14 για έρευνα, 3 για καθηγη-

τές και 6 για απόφοιτους των Γερμανικών 

Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης καθώς και 

της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Στην Αθήνα 

και στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ευκαιρία να 

γιορτάσουμε αυτό το γεγονός με δύο εκδη-

λώσεις προς τιμήν των νέων υπότροφων (Σ. 

4-5) 

Όποιος θέλει να ενημερωθεί σχετικά με 

σπουδές και έρευνα στη Γερμανία από εκ-

προσώπους Γερμανικών  πανεπιστημίων και 

ερευνητικών κέντρων θα πρέπει να σημειώ-

σει δυο ημερομηνίες. Στις 26 Σεπτεμβρίου 

θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη έκθεση 

Γερμανικών πανεπιστημίων στο φουαγιέ 

του Goethe-Institut Athen και μερικές ημέ-

ρες αργότερα στις 29 Σεπτεμβρίου στο κτή-

ριο διοίκησης του Αριστοτέλειο Πανεπιστή-

μιο Θεσσαλονίκης (Σ. 2). 

Με μεγάλη χαρά περιμένουμε την διεξαγω-

γή του πρώτου „Falling Walls Lab Athens“, 

το οποίο οργανώνεται από το Ενημερωτικό 

Κέντρο της DAAD στην Αθήνα στις 8 Οκτω-

βρίου σε συνεργασία με άλλους εταίρους. 

Αν θέλετε να παρουσιάσετε μία καινοτόμα 

ιδέα από τον τομέα της επιστήμης και έρευ-

νας ή έχετε μία ενδιαφέρουσα επιχειρημα-

τική ιδέα, τότε δηλώστε συμμετοχή. Έχετε 

τρία λεπτά για να πείσετε την επιτροπή (Σ. 

2). 

Όπως πάντα στα ενημερωτικά μας δελτία 

θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή σας 

στις δραστηριότητες των συναδέλφων μας 

στη Θεσσαλονίκη. Η λέκτορας μας, κυρία 

Marie Μeihsner-Ψυχουδάκης μας παρου-

σιάζει μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση στη 

Λάρισα (Σ. 5).  

H DAAD γιορτάζει τα 90 της χρόνια! Στη 

σελίδα 6 μπορείτε να διαβάσετε, πως η 

πρωτοβουλία ενός φοιτητή έθεσε τα θεμέ-

λια της DAAD. 

Τέλος θα θέλαμε από καρδιάς να συγχα-

ρούμε τον DAAD υπότροφό μας, Δρ Μιχάλη 

Ψαλιδόπουλο για την εκλογή του ως εκπρό-

σωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ και να του ευ-

χηθούμε κάθε επιτυχία στα νέα του καθή-

κοντα! 

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! 

 

 

  

 

Alexander Roggenkamp 

Πληροφορίες έκδοσης 

mailto:info@daad.gr
http://www.daad.gr/
https://www.facebook.com/pages/DAAD-Information-Center-Athens/136788843016684?ref=hl
https://twitter.com/DAAD_Athens
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ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Deutsche Hochschulmesse 2015 

_____________________________ 

Ενδιαφέρεσθε να σπουδάσετε ή να κάνετε έρευνα στη 

Γερμανία; Θέλετε να ξέρετε που και πως μπορείτε να 

μάθετε Γερμανικά και να αποκτήσετε τις απαιτούμε-

νες γλωσσικές προϋποθέσεις για να σπουδάσετε στη 

Γερμανία; Τότε επισκεφτείτε την έκθεση μας που ορ-

γανώνεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ελάτε να γνωρί-

σετε από κοντά τα Γερμανικά Πανεπιστήμια και να 

ενημερωθείτε από τους ίδιους τους εκπροσώπους 

τους στην Αθήνα. 

Εκπρόσωποι διεθνώς αναγνωρισμένων Πανεπιστημί-
ων και Πολυτεχνείων θα βρίσκονται το Σάββατο, 26 
Σεπτεμβρίου στην Αθήνα (10 π.μ. – 5 μ.μ., Goethe-
Institut Athen) και την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου στο 
Α.Π.Θ. (11 π.μ. – 5 μ.μ., κτήριο διοίκησης) στη διάθεσή 
σας να σας πληροφορήσουν για τα προγράμματα 
σπουδών τους, τις δυνατότητες εκπόνησης διδακτορι-
κής διατριβής και για τη φοιτητική ζωή στη πόλη τους. 
Τα πανεπιστήμια που θα συμμετέχουν είναι τα ακό-
λουθα: 

 Universität zu Köln 

 Universität Mannheim 

 Hochschule Heilbronn 

 Goethe-Universität Frankfurt am Main 

 Technische Universität Bergakademie Freiberg 

 

 
 

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ποικί-

λες διαλέξεις: τα πανεπιστήμια θα παρουσιάσουν 

αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών τους, ενώ η 

DAAD θα ενημερώνει για τις βασικές και μεταπτυχια-

κές σπουδές στη Γερμανία. Το Ινστιτούτο TestDaF θα 

ενημερώνει επιπλέον το κοινό ειδικά για την γλωσσι-

κή εξέταση για σπουδές σε γερμανικό πανεπιστήμιο, 

ενώ το Goethe-Institut Athen θα παρουσιάζει τα προ-

γράμματα εκμάθησης γερμανικών στην Ελλάδα.  

Εμείς, το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD, θα 

είμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης στη διάθε-

σή σας για ερωτήσεις σχετικά με «Σπουδές και Έρευνα 

στη Γερμανία» και θα ενημερώνουμε επιπλέον το 

κοινό για τις δυνατότητες υποτροφιών της DAAD. 

 

_____________________________________________ 

«Falling Walls Lab Athens» 

_____________________________ 

Γίνε μέλος του „Falling Walls“ και παρουσίασε την 

πρωτοπόρα ιδέα σου σε μόλις 3 λεπτά! 

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 οργανώνεται για πρώ-

τη φόρα στην Ελλάδα το „Falling Walls Lab Athens“. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι νέοι επιστήμονες (προ- 

και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, 

μεταδιδάκτορες), νέοι επαγγελματίες, επιστήμονες ή 

επιχειρηματίες να παρουσιάσουν σε μόλις τρία λεπτά 

μία πρωτοπόρα έρευνα, μία επιχειρηματική ιδέα ή 

μία κοινωνική πρωτοβουλία που να είναι σχετική με 

το πνεύμα και τις ανάγκες του σημερινού κόσμου. 

Επιτροπή αποτελούμενη από επιστήμονες και επιχει-

ρηματίες θα κρίνει την καλύτερη ιδέα. 

http://www.uni-koeln.de/
http://www.uni-mannheim.de/
http://www.hs-heilbronn.de/
http://www.uni-frankfurt.de/
http://www.tu-freiberg.de/
http://www.testdaf.de/
http://www.goethe.de/athen
http://www.daad.gr/
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Ο νικητής/Η νικήτρια θα ταξιδέψει στο Βερολίνο, ό-

που θα συμμετάσχει στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2015 στο 

τελικό με περίπου άλλους 100 διαγωνιζόμενους απ’ 

όλο τον κόσμο. 

Την πρωτοβουλία της εκδήλωσης έχει αναλάβει το 

Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD Αθήνας σε συνεργασία 

με το Goethe-Institut Athen, τη Γερμανική Πρεσβεία 

στην Αθήνα και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Χορηγός της εκδήλωσης 

είναι η Aegean Airlines.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

μέχρι τις 10/9/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση:  www.falling-walls.com/lab 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύ-

νεστε στο: lab@falling-walls.com  ή info@daad.gr  

Die Siegerin/der Sieger reist nach Berlin, um am gro-

ßen Finale am 8. und 9. November 2015 zusammen  

_____________________________________________ 

Παρουσιάσεις 
_____________________________________________ 

30 Ιουνίου 2015, «Σπουδές και έρευνα στη Γερμανία», 

Διοργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης του Ε.Α.Π, Ξενο-

δοχείο Titania, Παενπιστημίου 52, Αθήνα 

17 Ιουλίου 2015, «Σπουδές και έρευνα στη Γερμανία», 

στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου 2015 του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

Διοργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.  

____________________________________________ 

TestDaF 2015/16 
_____________________________________________ 

Το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD λειτουργεί 

και ως εξεταστικό κέντρο για την εξέταση TestDaF και 

διεξάγει κατά κανόνα έξι φορές το χρόνο την εξέταση. 

Πληροφορίες για την εξέταση θα βρείτε εδώ. Το Ινστι-

τούτο Γκαίτε Αθηνών προσφέρει εντατικά μαθήματα 

προετοιμασίας για την εξέταση. Η γραμματεία του 

γλωσσικού τμήματος παρέχει σχετικές πληροφορίες. 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης και οι ημε-

ρομηνίες δήλωσης συμμετοχής είναι οι εξής: 

 

 

_____________________________________________ 

TestDaF – Εντατικό Τμήμα προετοιμασίας 
_____________________________________________ 

  
Ιδανική προετοιμασία για την εξέταση στις 15 Ιουλίου 
για όσους έχουν ήδη το επίπεδο C1 και θέλουν να 
έχουν εγκαίρως την επάρκεια γλώσσας για σπουδές 
στη Γερμανία το χειμερινό εξάμηνο 2015/16  

29/06 – 14/07  

€ 470 (με έκπτωση € 455 *) 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις στις 15/07/2015 

Μάθημα:  Δευτ. -  Πέμ.   9:00 – 14:10 
60 διδακτικές ώρες 

Προϋπόθεση επίπεδο C1 

* Έκπτωση με πληρωμή των διδάκτρων εφάπαξ με μετρητά 
ή με πιστωτική κάρτα! 

Sprachkurssekretariat: 
Tel.: +30 2103661 038 

deutsch@athen.goethe.org 

©Fallen Walls

http://www.falling-walls.com/lab
mailto:lab@falling-walls.com
http://career.eap.gr/
http://edu.demokritos.gr/ge/index.php/el/events/archive/ss15/afisa2015
http://www.daad.gr/
http://www.goethe.de/ins/gr/el/ath/lrn/deu/sup.html
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 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
__________________________________ 

Εκδήλωση προς τιμήν των νέων υπότρο-
φων της DAAD 

___________________________________ 
Είναι ίσως μια από τις καλύτερες στιγμές της δουλειάς 

μας, όταν πρόκειται να τιμήσουμε τους νέους υπό-

τροφους και να γνωρίσουμε τόσο αυτούς όσο και τις 

οικογένειές τους. Αυτή την ευκαιρία είχαμε στις 9 και 

12 Ιουνίου 2015 μαζί με τη Γερμανική Πρεσβεία στην 

Αθήνα και το Γενικό Γερμανικό Προξενείο στη Θεσσα-

λονίκη. Στην Αθήνα, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

παραδοσιακά στο κήπο της κατοικίας του Γερμανού 

Πρέσβη κυρίου Dr. Peter Schoof. Την ίδια ημέρα απο-

νεμήθηκε από τη Γερμανική Πρεσβεία το βραβείο για 

εκπαιδευτικούς της Γερμανικής Γλώσσας για έργα 

σχετικά με «Γερμανικές Γιορτές και Έθιμα» όπως επί-

σης απονεμήθηκαν υποτροφίες σε μαθητές που μα-

θαίνουν γερμανικά και θα φιλοξενηθούν το φετινό 

καλοκαίρι από οικογένειες στη Γερμανία. Όσον αφορά 

τις υποτροφίες της DAAD, οι υποψήφιοι από την Ελ-

λάδα είχαν εξαιρετικές επιδόσεις και αυτή τη χρονιά: 

Δόθηκαν 32 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 

επιπέδου Master, 14 για έρευνα και 30 για τμήματα 

γλώσσας, όπως επίσης και 3 ερευνητικές υποτροφίες 

σε καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.  

The top-ranked International Graduate Pro-

grams at the University of Kaiserslautern 

 

The TU Kaiserslautern is a top-ranked German research-
oriented university (Place 10 of all German universities, 
Place 5 for Departments, Wirtschaftswoche, June 2014) 
for science, technology, and industry. Our University 
offers high-quality graduate education and 
(post)doctoral research training in innovative fields of 
economic relevance, many of them as English-taught 
programs. Our features:  

  

 International study environment highly affiliated 
to industry and research  
 “Science Alliance Kaiserslautern”, network of 
high-profile science institutions on & nearby campus 
 “University of Teaching Excellence " award for 
outstanding student-teacher ratio   
 

16 International Graduate Programs: 
- Electrical and Computer Engineering: M.Sc. Electrical & 
Computer Engineering,European Master in Embedded 

 Computing Systems 
- Computer Science: M.Sc. Computer Science, M.Sc. 
Computer Science in Applications, 
European Master in Software Engineering 
- Mathematics: M.Sc. Mathematics International, M.Sc. 
Technomathematics, M.Sc. Mathematics, M.Sc. Econo-
mathematics 
- Biology: M.Sc. Microbial and Plant Biotechnology, 
M.Sc. Molecular Cell Biology and Neurobiology,  
M.Sc. Ecology and Microbial Biodiversity 
- Graduate School Commercial Vehicle Technology: 
M.Sc. Commercial Vehicle Technology 
- Social Sciences: M.Sc. Cognitive Science 
- Distance Master: M. Eng. Software Engineering for 
Embedded Systems, M.Eng. Nanotechnology 
 
Application deadlines*: Application require-

ments for international 
master students*:  

 April 30 for winter 
term starting on Oct 1 
 Oct 31 for sum-
mer term starting on 
April 1 
 

 Bachelor degree or 
equivalent 

 English language 
proficiency 

  Further details for program specific variations here  
Contact: 

TU Kaiserslautern 
E-Mail:  info@isgs.uni-kl.de 

Department of International Affairs: ISGS 
www.uni-kl.de/en/international 

Gottlieb-Daimler-Straße 47 
67663 Kaiserslautern, Germany 

 

©DAAD IC Athen

©Fotis Traganoudakis

http://www.uni-kl.de/en/international/master/prospective-students/application-admission/
mailto:info@isgs.uni-kl.de
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BERLIN SUMMER UNIVERSITY OF THE ARTS  

July 14th - October 11th, 2015  

Apply now for the 2015 BSUA Berlin programme to work 

on your professional potentials! 

Artists & Entrepreneurs! 
 

We invite you to take part in this year’s programme of the Sum-

mer University of the Arts in Berlin. Whether you’re interested in 

artistic dialogue and exchange, want to explore new fields in your 

artistic career or need assistance in bringing your ideas to fruition 

- our programme offers a wide range of workshops and lectures 

to satisfy your needs. 

 

There are many artistic disciplines to  choose from - Our courses 

cover 

 Fine Arts 

 Music 

 Arts Management 

 Self Marketing 

 Creative Entrepreneurship 

 Design & Architecture 

 Interdisciplinary 

 Performing Arts  
 

and range from classical master classes with famous guests to 
experimental workshops tackling current issues. 

Are you struggling with the main questions as a cultural entre-

preneur? Or do you need help with your creative start up? Check 

out our interdisciplinary offer within the International Summer 

School of Creative Entrepreneurship, a programme sponsored by 

the European Regional Development Fund of the Berlin Senate 

Chancellery - Cultural Affairs with courses in Arts Management 

and Creative Entrepreneurship. 

Lecturers with international backgrounds will give you the perfect 

toolkit to bring your ideas to life or develop a business concept. 

 

Contact: 

Stephanie Schwarz at summer-courses@udk-berlin.de 

www.summer-university.udk-berlin.de 

www.facebook.com/UDKsummercourses 

Τέλος δόθηκαν 6 υποτροφίες για αποφοίτους της Γερ-

μανικής Σχολής Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ελληνο-

γερμανικής Αγωγής για την υποτροφία DAAD-

Πρόγραμμα Γερμανικά Σχολεία στο Εξωτερικό.  

Στη Θεσσαλονίκη η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στην 

ταράτσα του Γενικού Γερμανικού Προξενείου, στην 

οποία συμμετείχαν εκτός από τους νέους υπότροφους 

της DAAD, παλιοί υπότροφοι της DAAD και άλλοι ση-

μαντικοί παράγοντες της Βόρειας Ελλάδας. Στους χαι-

ρετισμούς τόνισαν τόσο ο Πρέσβης στην Αθήνα κύριος 

Dr. Schoof όσο και ο Πρόξενος Dr. Ingo von Voss στη 

Θεσσαλονίκη το σημαντικό ρόλο των ακαδημαϊκών 

ανταλλαγών και την σημαντική λειτουργία των υπό-

τροφων της DAAD ως διαμεσολαβητές μεταξύ Γερμα-

νίας και Ελλάδας.  

Στην υπέροχη ατμόσφαιρα του κήπου στην Αθήνα 

συνέβαλε και η καλοκαιρινή μουσική της μπάντας 

"Penny and the Swingin‘ Cats " την οποία όλοι οι πα-

ρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 

όπως επίσης νέοι υπότροφοι να γνωριστούν και να 

μιλήσουν με παλαιότερους. Θέμα της βραδιάς ήταν ο 

ρόλος της DAAD στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και 

η συμβολή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Περισσό-

τερες φωτογραφίες των εκδηλώσεων θα είναι σύντο-

μα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.  

_____________________________________________ 

Πρώτη πανθεσσαλική ημερίδα εκπαίδευ-

σης καθηγητών γερμανικής γλώσσας στη 

Λάρισα, 6ο Λύκειο Νεάπολης  
_____________________________________________ 

Το Σάββατο 14/3/2015 πραγματοποιήθηκε στη Λάρι-

σα η πρώτη πανθεσσαλική ημερίδα  εκπαίδευσης 

καθηγητών γερμανικής γλώσσας σε συνεργασία με 

την πανελλήνια ένωση καθηγητών γερμανικής γλώσ-

σας και ιδιαιτέρως της τοπικής ένωσης καθηγητών της 

Λάρισας  όπως επίσης και της σχολικής συμβούλου 

κας Γιάννα Κερκινοπούλου. Οι διοργανωτές (συμπερι-

λαμβανομένων των Κέλλυ Καμιλούδη και Γιάννη Σιδέ-

ρη) είχαν προετοιμάσει ένα ενδιαφέρον και ποικίλο 

πρόγραμμα παρουσιάσεων μεταξύ άλλων πάνω σε 

θέματα όπως Ψυχική υγεία των μαθητών στο σχολείο, 

Η συνεργατική μάθηση με χρήση νέων τεχνολογιών, E-

Twinning, κ.λπ. Σε αυτό το πρόγραμμα η παρουσίαση 

της λέκτορας της DAAD κας Marie Meihsner σχετικά 

με τις σπουδές στη Γερμανία ταίριαξε ιδανικά και 

βρήκε θερμή υποδοχή από το κοινό. Δεδομένου ότι η 

ημερίδα ήταν αφιερωμένη κυρίως για τους εκπαιδευ-

τικούς γερμανικής γλώσσας η παρουσίαση της κας 

Meihsner ήταν ανοικτή σε ερωτήσεις από τους γονείς 

και τους μαθητές του Λυκείου που φιλοξένησε την 

mailto:summer-courses@udk-berlin.de
http://www.summer-university.udk-berlin.de/
http://www.facebook.com/UDKsummercourses
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ημερίδα και έδινε την ευκαιρία στους παρευρισκόμε-

νους εκπαιδευτικούς να πληροφορηθούν σχετικά με 

τις σπουδές και τη ζωή στη Γερμανία.  

 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ευχαριστούμε 

για την πρόσκληση και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί 

και το επόμενο έτος.  

 

CHANGE BY EXCHANGE 

________________________________________________ 

90 χρόνια DAAD  

_____________________________________________ 

Το 1922, ένας φοιτητής από τη Χαϊδελβέργη επισκέφ-

θηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες και δημιούργησε μια 

υποτροφία για τους συμφοιτητές του. Μετά από αυτή 

την πρωτοβουλία, γεννήθηκε στη Χαϊδελβέργη τον 

Ιανουάριο του 1925 η "Akademische Austauschdienst 

e.V.» (AAD). 

Η ιδέα ήταν του φοιτητή Carl Joachim Friedrich, ο ο-

ποίος σπούδαζε Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες 

στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Το 1922 και το 

1923 επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες και διοργά-

νωσε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαί-

δευσης στην Νέα Υόρκη 13 υποτροφίες για Γερμανούς 

φοιτητές των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Τον Οκτώβριο του 1925 μεταφέρεται η έδρα στο Βε-

ρολίνο, αλλάζει το καταστατικό και από εκείνο το ση-

μείο και μετά αναλαμβάνει το έργο της οργάνωσης 

ανταλλαγής φοιτητών και ακαδημαϊκών σε όλες της 

επιστήμες. 

Την 1η Ιανουαρίου του 1931 η AAD μετονομάζεται σε 

„Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.“ 

(DAAD). Το 1950 έδρα της DAAD γίνεται η Βόννη, όπου 

μέχρι σήμερα συνεχίζει το έργο της σε συνεργασία με 

τα 70 παραρτήματα που διαθέτει σε όλο τον κόσμο. 

Συνολικά η DAAD έχει διαθέσει 1,9 εκ. υποτροφίες σε 

Γερμανούς και αλλοδαπούς και περίπου 2.500 σε Έλ-

ληνες. Το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα 

ιδρύθηκε το 2004. 

 

Διαβάστε την ιστορία της εδώ στα Αγγλικά και εδώ 

στα Γερμανικά.  

 

Ένας Γερμανός υποψήφιος διδάκτορας 

στο Πανεπιστήμιο Τρικάλων.  
 

Συνέντευξη με τον υποψήφιο διδάκτορα Julian Fritsch 

 

O Julian Fritsch, 25 ετών, γεννήθηκε στο Castrop-

Rauxel και σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο 

Μπόχουμ. Αυτή τη περίοδο πραγματοποιεί τις μετα-

πτυχιακές του σπουδές στο  «European Masters in 

Sport and Exercise Psychology (EMSEP)» στη Λειψία 

και τα Τρίκαλα. Το θέμα της πτυχιακής του εργασίας 

είναι: Emotional behaviour in the context of table ten-

nis. Από τον Οκτώβριο 2015 θα είναι υποψήφιος δι-

δάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη Σχολή 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή Αντώνη Χατζηγεωργιάδη. 

 
IC Athen: Κύριε Fritsch, δεν συμβαίνει συχνά ένας 

Γερμανός να θέλει να κάνει διδακτορική διατριβή 

στην Ελλάδα. Αλήθεια πως προέκυψε αυτό; 

 

Fritsch: Ένα μεγάλο μέρος των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών το πέρασα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στα 

Τρίκαλα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 

Mundus "European Masters στον αθλητισμό και την 

αθλητική ψυχολογία» (EMSEP). Μέσω της καθοδήγη-

σης που είχα στη συγγραφή της μεταπτυχιακής μου 

εργασίας από κάποιον καθηγητή του Τμήματος μου 
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προσφέρθηκε η δυνατότητα για διδακτορική διατρι-

βή.  Γνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο των καθηγητών, 

αλλά και την υποστήριξη που είχα στις σπουδές, απο-

δέχθηκα με  ευγνωμοσύνη αυτή τη δυνατότητα. Πολύ 

σημαντικό για μένα ήταν, ότι θα μπορούσα ο ίδιος να 

επιλέξω το θέμα της διατριβής μου. 

 
IC Athen: Τι ακριβώς πραγματεύεται το θέμα της δια-
τριβής σας; 
 

 
 
Fritsch: Ο τίτλος του διδακτορικού μου είναι " The 

interaction between affective and cognitive processes 

in the sport performance context". Σε αυτό το πλαίσιο 

είναι το "Self-talk" και ο ρόλος των συναισθημάτων, 

δύο σημαντικά θέματα στη ψυχολογία του αθλητι-

σμού, τα οποία στις μέχρι σήμερα έρευνες έχουν με-

λετηθεί ξεχωριστά. Αναφορικά λοιπόν με αυτά στη 

διατριβή μου προσπαθώ να ερευνήσω περισσότερο, 

στο κατά πώς τα συναισθήματα σε αλληλεπίδραση με 

αυτά που λένε οι αθλητές/αθλήτριες κατά τη διάρκεια 

ενός αγώνα, έχουν σχέση με την απόδοση. 

Για να γίνει κατανοητό με ένα παράδειγμα: Εάν μετά 

από μια άστοχη πάσα ο ίδιος ο αθλητής λέει «πόσο 

χάλια παίζω" και αισθάνεται στη συνέχεια πιθανόν 

διαφορετικά και σκέφτεται περισσότερο για το σφάλ-

μα σαν να λέει στον εαυτό του «δεν πειράζει, την ε-

πόμενη φορά θα παίξω πολύ καλύτερα". 

 
IC Athen: Σύμφωνα με την εμπειρία σας μέχρι τώρα: τι 
θεωρείτε ότι έχει ενδιαφέρον στο να σπουδάσει κά-
ποιος ή να κάνει διδακτορικό σε ελληνικό πανεπιστή-
μιο; Πόσο ικανοποιημένος είστε με το επίπεδο της 
υποστήριξης και των εγκαταστάσεων του πανεπιστη-
μίου σας; 
 
Fritsch: Νομίζω ότι η απόφασή μου να κάνω ένα διδα-

κτορικό στο Πανεπιστήμιο ήταν σωστή. Φυσικά μπο-

ρώ να μιλήσω μόνο για τους καθηγητές μου, αλλά η 

εξειδίκευσή τους, ακόμα και σε σχέση με τα διεθνή 

πρότυπα, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Επιπλέον, 

θεωρώ ότι είναι πολύ ευχάριστο και για την δική μου 

επιστημονική πρόοδο σίγουρα επωφελές, το γεγονός 

ότι παρέχεται στις σπουδές μεγάλη ανεξαρτησία. Από 

την άλλη πλευρά, γνωρίζει κάποιος πάντα, ότι όταν 

χρειάζεται πραγματική βοήθεια μπορεί να επικοινω-

νήσει ανά πάσα στιγμή με τους καθηγητές.  

Επίσης η γενική συνεργατική ατμόσφαιρα στο πανε-

πιστήμιο τη βρίσκω εντυπωσιακή. Εάν χρειάζονται 

εθελοντές για έρευνα, είναι σύνηθες να ανταποκρι-

θούν χωρίς κανένα αντάλλαγμα. 

Τέλος, η προσωπική σχέση που έχω με τους καθηγη-

τές είναι κάτι που δεν το γνώριζα από τις σπουδές μου 

στη Γερμανία. Για παράδειγμα, χθες είδαμε μαζί με 

δύο καθηγητές το τελικό αγώνα μπάσκετ της Ευρωλί-

γκα. 

 
IC Athen: Σας αρέσει η ζωή στα Τρίκαλα; Πως ήταν η 
αρχή;  Πως συνεννοηθήκατε; 
 
Fritsch: Λόγω της εξαιρετικής ελληνικής φιλοξενίας η 

αρχή ήταν πολύ εύκολη για εμάς, έτσι ώστε αμέσως 

νιώσαμε όλοι μας πολύ άνετα στην πόλη. Τα Τρίκαλα 

είναι μία μικρή αλλά πολύ βιώσιμη πόλη. Υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες για αθλητισμό και για νυχτερινή 

έξοδο. Δυστυχώς τα ελληνικά μου είναι περιορισμένα, 

που οφείλεται στο γεγονός, ότι η γλώσσα είναι αρκετά 

δύσκολη. Από την άλλη όμως, οι περισσότεροι νέοι 

μιλούν καλά αγγλικά. Στο προσεχές μέλλον, είμαι α-

ποφασισμένος να το αλλάξω αυτό, και είμαι διαθέσι-

μος να κάνω μαθήματα γλώσσας. 

 
IC Athen: Πως σας αποδέχτηκαν ως Γερμανό στα Τρί-
καλα; 
 
Fritsch: Παραδόξως, συμβαίνει αρκετά συχνά άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας να έχουν ζήσει οι ίδιοι για κά-

ποιο καιρό στη Γερμανία. Φυσικά και μου τίθενται 

συχνά ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική κατάσταση. 

Όπως συχνά συμβαίνει, όταν κάποιος έχει γνωρίσει 

αρκετά καλά τον άλλον δεν παίζει κανένα ρόλο η 

προέλευση. Νομίζω, ότι από πρώτο χέρι μπορώ πραγ-

ματικά να αναφερθώ στο πόσο σημαντική είναι η επι-

στημονική και κοινωνική ανταλλαγή μεταξύ των αν-

θρώπων, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι προκαταλή-

ψεις. Συμπτωματικά, γενέτειρά μου είναι το Castrop-

Rauxel, αδελφοποιημένη πόλη των Τρικάλων, και ο 

δήμαρχος ήταν πρόσφατα εδώ. Το σχετικό άρθρο 

μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.  
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_____________________________________________ 

 

Γερμανική κατοχή στην Αθήνα, στον Πει-

ραιά, στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα 
_____________________________________________ 

Ο Δρ. Valentin Schneider διεξάγει έρευνα ως PostDoc 
ερευνητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου 
στο Ε.Κ.Π.Α.  
 
IC Athen: Κύριε Schneider, έχετε σπουδάσει και εκπο-

νήσει τη διατριβή σας στη Γαλλία και σήμερα διεξάγε-

τε έρευνα σχετικά με τη γερμανική κατοχή στην Ελλά-

δα. Πώς προέκυψε αυτό το θέμα; 

Schneider: Η δια-

τριβή μου στη 

Γαλλία πραγμα-

τευόταν τη γερμα-

νική κατοχή στη 

Νορμανδία μεταξύ 

1940-1944. Στόχος 

της εργασίας ήταν 

να αναλύσει την 

ανάπτυξη των 

σχέσεων μεταξύ 

των γάλλων πολι-

τών και των γερ-

μανών στρατιωτών. Στη πορεία συνειδητοποίησα, ότι 

αυτές οι καθημερινές γερμανο-γαλλικές σχέσεις δεν 

ήταν μονομερώς αρνητικές, αλλά βρίσκονταν υπό την 

επίδραση μιας σειράς παραγόντων, όπως πόσο μεγά-

λη ήταν η κατοχή και ο χρόνος στρατοπέδευσης επι-

μέρους μονάδων. Επιπλέον μπόρεσα να διαπιστώσω, 

ότι ένας μεγάλος αριθμός γερμανικών μονάδων πριν 

και μετά τη Γαλλία είχαν στρατοπεδεύσει και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, κάτι το οποίο είχε επίσης μεγάλη 

επίδραση στις σχέσεις με τον άμαχο πληθυσμό. Έτσι 

για παράδειγμα οι σχέσεις με τον άμαχο πληθυσμό 

ήσαν γενικά καλύτερες όταν οι Γερμανοί είχαν προη-

γουμένως στρατοπεδεύσει στο Βέλγιο απ’ ότι όταν 

επιζήσει από πρόσφατες σφοδρές μάχες στη Ρωσία. 

Για μένα είναι σημαντικό να εξετάσουμε το Β 

'Παγκόσμιο Πόλεμο και τη κατοχική εμπειρία ως ένα 

ευρωπαϊκό φαινόμενο: Υπήρξαν γερμανοί, οι οποίοι 

κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν δει πολλές χώρες 

και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ήρθαν σε επαφή με 

τους αντίστοιχους λαούς και πολιτισμούς - σε μια 

εποχή που τα διεθνή ταξίδια απευθύνονταν μόνο για 

την προνομιούχο ελίτ. Αυτές οι επαφές συνέβαλαν 

στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των στρατιωτών, 

η οποία με τη σειρά της είχε αντίκτυπο στις σχέσεις με 

τούς κατεχόμενους πληθυσμούς. Αυτή η αμοιβαία 

επιρροή μεταξύ κατακτητών και κατακτημένων έλαβε 

χώρα επίσης στην Ελλάδα. 

IC Athen: Τι ακριβώς πραγματεύεται το ερευνητικό 

σας έργο; 

Schneider: Το τρέχον έργο μου ασχολείται με την ι-

στορία της γερμανικής κατοχής στη μητροπολιτική 

περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά όπως επίσης τα 

νησιά Αίγινα και Σαλαμίνα. Στόχος είναι να προσδιο-

ριστούν και να μετρηθούν όλες οι γερμανικές στρατι-

ωτικές και παραστρατιωτικές μονάδες και έτσι να 

δημιουργηθεί μια χρονολογική τυπολογία της κατοχής 

περιόδου. Δεν γίνεται αναφορά μόνο για τις πραγμα-

τικά μάχιμες μονάδες, αλλά και για το γερμανικό τε-

χνικό προσωπικό, όπως επίσης για τα κατοχικά πλη-

ρώματα πλοίων.  

Έτσι παρέχεται μια διαφοροποιημένη εικόνα της γερ-

μανικής παρουσίας με το να λαμβάνονται υπόψη για 

παράδειγμα η από τόπο σε τόπο διαφορετική πυκνό-

τητα κατοχής και οι συχνές μεταθέσεις των μονάδων. 

Τόσο για τους κατεχόμενους όσο και για τους κατα-

κτητές ήταν μεγάλη η διαφορά αν ανά 100 έλληνες 

υπήρχαν 50 Γερμανοί, οι οποίοι παρέμεναν για δύο 

χρόνια επί τόπου, ή αν ήσαν οι διπλάσιοι ή τριπλάσιοι 

και παρέμεναν μόνο για λίγες εβδομάδες. 

Η εμπειρία της γερμανικής κατοχής στη διάρκεια του 

Β 'Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη ήταν ένα φαι-

νόμενο που είχε παρατηρηθεί από την ιστορική έρευ-

να σε μεγάλο βαθμό μόνο μέσω της εθνικής προοπτι-

κής. Το ερευνητικό μου έργο στην Ελλάδα έχει σχεδι-

αστεί ως μια διακρατική συγκριτική μελέτη. Με ενδι-

αφέρει να επεξεργαστεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας 

της κατοχικής εμπειρίας με σκοπό να ξεπεραστούν τα 

όρια της εθνικής ιστοριογραφίας. 

IC Athen: Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρα-

τίας της Γερμανίας κύριος Gauck υποστήριξε ότι οι 

Γερμανοί «κατά τρόπο επαίσχυντο επί μακρόν δεν 

ήξεραν» για την γερμανική κατοχή στην Ελλάδα; Έχετε 

μια εξήγηση; 

Schneider: Στη Γερμανία, αλλά επίσης και στη Γαλλία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η ιστορία 

της σύγχρονης Ελλάδα δεν υπάρχει στο σχολικό πρό-

γραμμα. Η περίοδος της γερμανικής κατοχής στην 

Ελλάδα 1941-1944 αναφέρεται στην καλύτερη περί-
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πτωση επιγραμματικά. Αυτό προκαλεί μια έλλειψη 

γνώσης, η οποία στη περίπτωση των γερμανο-

ελληνικών σχέσεων ειδικά τώρα σε περιόδους κρίσης 

οδηγεί σε προφανείς δυσκολίες επικοινωνίας. Σε αυτό 

το σημείο πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι οι Έλ-

ληνες έχουν μία εξαιρετικά δύσκολη σχέση με την 

πρόσφατη ιστορία τους. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πό-

λεμος προκάλεσε στην Ελλάδα σχεδόν αμέσως έναν 

αιματηρό εμφύλιο πόλεμο στον οποίο, για να το θέ-

σουμε απλά, οι πρώην συνεργάτες και οι αντιστασια-

κοί πολέμησαν στο έπακρο. Τα σημάδια αυτής της 

σύγκρουσης φέρει εν μέρει ακόμα και σήμερα η ελλη-

νική κοινωνία, η οποία μπορεί να εξηγηθεί μέσω των 

πολλών δεκαετιών διαιρεμένης μνήμης του πολέμου 

και των συνεπειών του. Σιγά σιγά σχηματίζεται τώρα 

στην Ελλάδα μια ομοιόμορφη ερμηνεία της πρόσφα-

της ιστορίας, η οποία ως τέτοια μπορεί να εκληφθεί 

από το κοινό στο εξωτερικό.  

IC Athen: Αλήθεια, πως σας υποδέχτηκε η ελληνική 

επιστημονική κοινότητα; 

Schneider: Οι συνάδελφοι στην Αθήνα με υποδέχθη-

καν πολύ φιλικό τρόπο και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέ-

ρον για το έργο μου. Η διεθνή εμπειρία και η γνώση 

ξένων γλωσσών πολλών Ελλήνων επιστημόνων αντα-

νακλάται σε μια ατμόσφαιρα διαφάνειας και ανταλ-

λαγής εργασιακού περιβάλλοντος.  Λίγο μετά την άφι-

ξή μου, έλαβα πρόσκληση για μια διάλεξη της ερευνη-

τικής ομάδας ASCI (Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ι-

στορίας), κάτι το οποίο με χαροποίησε ιδιαιτέρως. 

Μετά από αυτό, δεν άργησε να βρεθεί μια θεσμική 

σύνδεση με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-

μιο Αθηνών. 

 


