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Social Media  

Που θα μας βρείτε 

Ωράριο λειτουργίας 

DAAD Ενημερωτικό Κέντρο 
Αθηνών  
Goethe-Institut Athen 
Omirou 14 – 16 
GR – 10672  
Tel.: + 30 210 36 08 171 
info@daad.gr 
www.daad.gr  

Τηλεφωνική ενημέρωση 
Δε & Τε       14:00 – 17:00 
Τρ, Πε & Πα 10:00 – 13:00 
 
Προσωπική ενημέρωση 
Τρ & Πε        10:00 – 13:00 
Δε & Τε        14:00 – 17:00 
 
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.  
 

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: 
Λία Γουδουσάκη  
ιδιωτικές   
Επικοινωνία:  
Τηλ.: + 30 210 36 08 171 
info@daad.gr 
www.daad.gr  

Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί ανα-

γνώστες, 

Τον Οκτώβριο βρισκόμουν για ένα συνέδριο 

στο πανεπιστήμιο του Μάρμπουρκ. Σίγουρα 

όχι τόσο γνωστό τους περισσότερους Έλλη-

νες. Αποφασίσαμε να το αλλάξουμε αυτό και 

έτσι θα διαβάσετε για τις εντυπώσεις της 

Βαρβάρας Ζαραβέλης η οποία πέρασε το 

καλοκαίρι με υποτροφία της DAAD σε αυτή 

τη γραφική πόλη, όπως και μία συνέντευξη 

με την Εραίνα Γκινολάρη η οποία σπουδάζει 

φαρμακευτική εκεί και τέλος και τις εμπειρί-

ες της Εύας Καρανικόλα η οποία περατώνει 

τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Μάρ-

μπουρκ. 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο μας θα επι-

κεντρωθούμε  επίσης πάλι στις ακαδημαϊκές 

και πλέον  καλλιτεχνικές συνεργασίες με την 

Ελλάδα. Για αυτό το λόγο πήραμε μία συνέ-

ντευξη από τον Alexander Jaschik ο οποίος 

μαζί με τον Ιορδάνη Ορφανίδη πραγματο-

ποίησε την ελληνογερμανική ταινία «Ψωμί 

και ελία» μεταξύ άλλων και με υποστήριξη 

της DAAD. 

Με μεγάλη επιτυχία πέρασε και το πρώτο 

„Falling Walls Lab Athens“ στις 8 Οκτωβρίου, 

το οποίο κέρδισε ο Δρ Σωτήρης Ευγενίδης 

από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λονίκης. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για 

τον τελικό στο Βερολίνο στις 8/11. Η εκδή-

λωση είχε μεγάλη απήχηση και στον Ελληνι-

κό τύπο και θέλουμε να την οργανώσουμε 

και του χρόνου.  

Σχετικά καινούρια ευκαιρία για τους Έλληνες 

είναι η συμμετοχή στην υποτροφία του κοι-

νοβουλίου της Γερμανίας. Η πρώην υπότρο-

φος μας, Μυρτώ Προβίδα, είχε την ευκαιρία 

να περάσει πέντε μήνες στο Βερολίνο και 

μας ενημερώνει.  

Το τέλους της χρονιάς πλησιάζει και αυτό 

σημαίνει ότι τα τηλέφωνα μας κτυπάνε συ-

νεχώς και όλοι ρωτάνε για τις υποτροφίες 

μας. Οπότε υπενθυμίζουμε όλους για τις 

προθεσμίες μας: 30/11 για μεταπτυχιακές 

σπουδές και 1/12 για τις υποτροφίες γλώσ-

σας. Επιπλέον το γραφείο μας θα γυρίζει 

αρκετά το Νοέμβριο την Ελλάδα και την 

Κύπρο. Δείτε αναλυτικά που μπορείτε να 

ακούσετε μία παρουσίαση.  

Σας ευχόμαι καλή ανάγνωση! 

 

 

  

 

Alexander Roggenkamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες έκδοσης 

mailto:info@daad.gr
http://www.daad.gr/
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 

 

Παρουσιάσεις 2015 

_____________________________ 

Οκτώβριος 2015 

Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου 2015, «Μεταπτυχιακές 

σπουδές Νομικής και Υποτροφίες της DAAD», 3 μ.μ., 

Ανεξάρτητη Νομική Κομοτηνής.   

Πάτρα, 30 Οκτωβρίου 2015, «Βασικές και μεταπτυχι-

ακές σπουδές στη Γερμανία», 11.00 π.μ., Goethe-

Zentrum Patras  

Πάτρα, 30 Οκτωβρίου 2015, «Ιατρική Ειδικότητα στη 

Γερμανία» 1.00 μ.μ., Goethe-Zentrum Patras  

Νοεμβρίος 2015 

Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2015, «Μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Γερμανία και Υποτροφίες της DAAD», 

Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.  

Thessaloniki, 5 Νοεμβρίου 2015, «Μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Γερμανία και Υποτροφίες της DAAD», 

1.00 μ.μ., Γραφείο Διασύνδεσης του ΠαΜακ. 

Ιωάννινα, 11 Νοεμβρίου 2015 , «Μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Γερμανία και Υποτροφίες της DAAD», 

11.00 π.μ., Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

Ηγουμενίτσα, 12 Νοεμβρίου 2015, «Μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Γερμανία και Υποτροφίες της DAAD», 11 

π.μ., Συνεδριακό Κέντρο Τμήματος Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου. 

Κέρκυρα, 13 Νοεμβρίου 2015, « Μεταπτυχιακές 

σπουδές και έρευνα στη Γερμανία και Υποτροφίες της 

DAAD», 10 π.μ. – 12 μ.μ., Αμφιθέατρο 2 Τμημάτων 

ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, Ι.Θεοτόκη 72, ισόγειο, Career Office der 

Ionischen Universität. 

Κύπρος, 16-20 Νοεμβρίου 2015, στο πλαίσιο «Νοέμ-

βριος, Μήνας Γερμανικής Γλώσσας». Συμμετοχή σε 

διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια.  

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015, «Μεταπτυχιακές σπουδές 

στη Γερμανία και Υποτροφίες της DAAD», Γραφείο 

Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθη-

νών. . 

TestDaF 2016 

_____________________________________________ 

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. 

Προσοχή: Η εξέταση TestDaF δεν θα διεξαχθεί στις 

20. Απριλίου 2016 στην Αθήνα!  

TestDaF 2016 

Ημερομηνία Δήλωση συμμετοχής  
10. Φεβρουαρίου 2016  
 

18.11.2015 – 13.01.2016 

9. Ιουνίου 2016 
 

14.04.2016 – 12.05.2016 

15. Ιουλίου 2016 
 

24.05.2016 – 21.06.2016 

20. Σεπτεμβρίου 2016 
 

26.07.2016 – 23.08.2016 

8. Νοεμβρίου 2016  
 
 
 

13.09.2016 – 11.10.2016 

_____________________________________________ 

TestDaF-Τμήματα προετοιμασίας 
_____________________________________________ 

  
 

 

Το Goethe-Institut Athen προσφέρει ιδανική προετοι-
μασία για την εξέταση TestDaF. Eπικοινωνήστε με τη 
γραμματεία και ενημερωθείτε για τα εντατικά προ-
γράμματα προετοιμασίας.  

 

Γραμματεία Γλωσσικού Τμήματος: 
Τηλ.: +30 2103661 038 

deutsch@athen.goethe.org 

 

 

 

https://www.facebook.com/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9A-1575309156051918/
http://www.goethe.de/ins/gr/pat/deindex.htm?wt_sc=patras
http://www.goethe.de/ins/gr/pat/deindex.htm?wt_sc=patras
http://www.goethe.de/ins/gr/pat/deindex.htm?wt_sc=patras
https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2
http://career.uom.gr/careerindex/index.html
http://career.admin.uoi.gr/
http://career.admin.uoi.gr/
http://dasta.ionio.gr/liaison/
http://dasta.ionio.gr/liaison/
http://www.career.aueb.gr/
http://www.career.aueb.gr/
http://www.career.aueb.gr/
http://www.daad.gr/
http://www.goethe.de/ins/gr/de/ath/lrn/skb.html
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
__________________________________ 

«1st Falling Walls Lab»  

στην Ελλάδα 
___________________________________ 
Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου οργανώθηκε για πρώτη φό-

ρα στην Ελλάδα το „Falling Walls Lab Athens“. Σκοπός 

της εκδήλωσης ήταν νέοι επιστήμονες (μεταπτυχιακοί 

φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες), 

νέοι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες να παρουσιά-

σουν σε μόλις τρία λεπτά μία πρωτοπόρα ιδέα, μία 

επιχειρηματική ιδέα ή μία κοινωνική πρωτοβουλία 

που να είναι σχετική με το πνεύμα και τις ανάγκες του 

σημερινού κόσμου. 

Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από τους:  

Πρόεδρος: 

Σοφία Τσελένη-Μπαλαφούτα, Καθηγήτρια Ιατρικής, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Πρόεδρος της επιτροπής 

Και ακολουθούν τα μέλη: 

Βασιλική Καντζάρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιο-
λογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Άσπα Μωραίτη, Corporate Communications & Public 
Affairs Professional, Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων 
Vodafone Ελλάδας 

Δημήτρης Σούτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Λαλίνα Φαφούτη, Δημοσιογράφος, ΤΟ ΒΗΜΑ 

Την πρωτοβουλία της εκδήλωσης είχαν αναλάβει το 
Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD Αθήνας σε συνεργασία 
με το Goethe Institut Αθήνας. Χορηγοί της εκδήλωσης 

The Master Studies in Berlin - Getting Closer to 

your Goals! 

Berlin MBA - Master of Business Administration 

 15-month full-time programme, start in September 

 Taught in English 

 Career development service 

 For ambitious university graduates with 3 years of 
work experience 

 Study visits to Asia, USA, UK, Europe 

 Strong focus on leadership 

 Tuition fee: € 17.500 

 Specialization pathways: European Management, 
European-Asian Management, 

 Transatlantic Management 

 

http://www.mba-berlin.de/en/berlin-mba/profile/ 

Master International Business Management 

 15-month full-time programme, start in September 

 Taught in English 

 For prospective students with an undergraduate 
degree and 1 year of work experience 

 Study Visit to London 

 Study exchange at internationally recognised part-
ner universities offered 

 Personal development module 

 International Management Focus 

 Tuition Fee: € 12.900 

 Specialization modules: International Manage-
ment, International Tourism 

 Management 
 

 

http://www.mba-berlin.de/en/master-programmes/msc-

international-business-management/ 

 

 

 

©Lia Goudousaki

http://www.mba-berlin.de/en/berlin-mba/profile/
http://www.mba-berlin.de/en/master-programmes/msc-international-business-management/
http://www.mba-berlin.de/en/master-programmes/msc-international-business-management/
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ήταν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο και η Aegean Airlines.  

Νικητής του πρώτου Falling Walls Lab στην Ελλάδα 

αναδείχθηκε ο κύριος Δρ. Σωτήρης Ευγενίδης από τη 

Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος της παρουσίασης του ήταν 

Innovative portable impedance spectroscopy device 

for the diagnosis of Coronary Artery Disease-CorIS, Ο 

κύριος Ευγενίδης θα ταξιδέψει στις 8 και 9 Νοεμβρίου 

στο Βερολίνο για να  συμμετάσχει στο τελικό με περί-

που άλλους 100 διαγωνιζόμενους απ’ όλο τον κόσμο. 

Δεύτερος αναδείχθηκε ο κύριος Νικόλαος Μουστάκας 

και τρίτος ο κύριος Χρήστος Λίτσας. 

Ακoλουθεί λίστα με τους συμμετέχοντες και τα θέμα-
τα των παρουσιάσεων τους: 

1. Μαρία Χαλβατζή: To build new relations between 
Germany and Greece,on a stable base on mutual trust 
and enlightening 

2. Δρ. Θεόφιλος Χρυσικός: A mobile app allowing users 
to access location based data in an environment with 
network absence. 

3. Δρ. Σωτήριος Ευγενίδης: Innovative portable im-
pedance spectroscopy device for the diagnosis of Cor-
onary Artery Disease-CorIS 

4. Αμαλία-Μαρία Φύκα: An educational video game 
for bilingual children 

5. Σοφία Καραγιάννη:  Empowering women through 
fashion in situations where it is hardest to be a wom-
an!www.knit2lead.com 

6. Δήμητρα Λυμπεροπούλου : Tourism to all and for all 

7. Χρήστος Λίτσας: A platform that supports through 

gaming children with dyslexia to overcome their prob-

lems. 

8. Ανθία Ματσακίδου: Plant oleosomes can replace 

animal fat in food systems and enhance their bioactive 

compounds content 

9. Νικόλαος Μουστάκας: A way to combat energy 

crisis and greenhouse effect using water, light and 

photocatalytic materials 

10. Αθανάσιος Σπηλιόπουλος: Ithaca, a mobile laundry 

for the homeless, which aims to diminish the social 

exclusion they face 

11. Αγγελική Σπυριδούλα Βλαχοστεργίου: Social Con-

text-aware Affective Computing during human-human 

and human-machine interactions 

Δείτε το επίσημο flyer της εκδήλωσης εδώ 

Σωτήρη, the stage is yours in Berlin. Καλή επιτυχία!  

 www.falling-walls.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Lia Goudousaki

 

©Lia Goudousaki

©Lia Goudousaki

 

http://www.daad.gr/imperia/md/content/informationszentren/icathen/lab15_athens_version1_web.pdf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.falling-walls.com%2F&h=DAQEMp6XpAQEGyyx_G892kW2KFfWyXBaeZJnr39GU8gi_mg&enc=AZPFYG72d93MZa5L1GStzS8-eJkjO2GbORY_Siq6A87aC7MxaFc0F58MY3GPOmMjuwsppWn92Rd9aBExbwkFyGq-t8Hypxhgd9pLech8-H_aW6M4skXR0WDSasYiIfNdKv6OGluqQmFbTUJVQ5Ugo08tvNh4zvgdgdgdUEQKyMAz983T85tRF8NILdPXMUKFDnVWsOzL_JtuDVgCK6oP9bfh&s=1
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_____________________________ 

CHANGE BY EXCHANGE 

_____________________________ 

Με αφορμή το σλόγκαν της DAAD, στη συγκεκριμένη 

ενότητα θα παρουσιάζουμε ανθρώπους και projects 

στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής ανταλλαγής. Στο 

πρώτο αφιέρωμα, τρείς ελληνίδες μας μιλούν για τη 

φοιτητούπολη του Μαρμπουργκ: Οι δύο πρώτες 

σπουδάζουν στο Μάρμπουργκ και η τρίτη ολοκλήρω-

σε με υποτροφία της DAAD ένα εντατικό πρόγραμμα 

γλώσσας. Στο δεύτερο αφιέρωμα, σας παρουσιάζουμε 

την ταινία μικρού μήκους «Ψωμή και Ελιές» (Brot und 

Oliven), μια ελληνογερμανική συνεργασία του Πανε-

πιστημίου Κινηματογράφου Macromedia και της Σχο-

λής Σταυράκου, η οποία χρηματοδοτήθηκε μέσω του 

προγράμματος της DAAD «Πανεπιστημιακές Συνεργα-

σίες με την Ελλάδα» και του FilmFernsehFonds του 

κρατιδίου της Βαυαρίας. Στο τελευταίο αφιέρωμα, 

«Μια Ελληνίδα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο» η Μυρτώ 

Προβυδά εργάστηκε ως υπότροφος του προγράμμα-

τος IPS για περισσότερους μήνες στο γραφείο ενός 

γερμανού βουλευτή και μας διηγείται την εμπειρία 

της. 

  

 

 

________________________________________________ 

Marburg forever – Τρεις ελληνικές συνα-

ντήσεις  

_____________________________________________ 

Βαρβάρα Ζαραβέλη  
«Θα το ξαναέκανα;  

Εννοείται!» 

Η Βαρβάρα Ζαραβέλη υπέβαλε πέρυσι αίτηση για 
υποτροφία εντατικών τμημάτων γλώσσας. Επέλεξε 
στην αίτησή της ένα τμήμα στο Μάρμπουργκ και ήταν 

μέσα σε αυτούς που τα κατάφερε! Στη συνέχεια μας 
περιγράφει το τμήμα της και όλα όσα έζησε. Η Βαρ-

βάρα σπουδάσει στο 3ο εξάμηνο Επικοινωνία και 
ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά τις σπουδές 

της θα ήθελε να εργαστεί στον τομέα της πολιτικής 
επικοινωνίας.  
 
«Καλησπέρα σας, 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε 
ότι λάβατε την υποτροφία 
γλώσσας. Συγχαρητήρια!» 

Με αυτό το email ξεκίνησε η περιπέτεια για το Mar-

burg. Έτσι, βρέθηκα να ταξιδεύω στις 27 Ιουνίου για 

το Dortmund.Ορίστε; Ναι, βλέπετε είχα τη φαεινή 

ιδέα να πάω πρώτα στο Ντόρτμουντ για να επισκεφτώ 

μια φίλη μου και όχι στο Μάρμπουργκ. Μετά από 11 

ώρες ταξιδιού και με τη συνοδεία καταρρακτώδους 

βροχής σε Αθήνα, Ζυρίχη και Φρανκφούρτη, και πάνω 

που είχα αρχίσει να απελπίζομαι, φτάνω τελικά στο 

Ντόρτμουντ. Ε και τότε..Τότε βγήκε ο ήλιος. Ένας ήλι-

ος δυνατός που διέλυσε κάθε φόβο και κάθε ανησυ-

χία. Καλώς σε βρήκα λοιπόν Γερμανία!  

Φτάνοντας στο Marburg, και λόγω κακής συνεννόησης 

η «οικογένειά» μου δεν ήταν εκεί για να με υποδεχτεί. 

Τελικά θα έμενα μαζί με άλλα 7 άτομα από την Ισπα-

νία, τις Η.Π.Α, την Κίνα, τη Βραζιλία και την Ινδονησία 

σε μια WG. Όσον αφορά την τάξη μου, ήμαστε15 Βρα-

ζιλιάνοι, 2 Σύριοι, 1 Σαουδάραβας και εγώ. Τα μαθή-

ματα γίνονταν ευχάριστα χάρη στον Herr Müller, ο 

οποίος με το χιούμορ και την αστείρευτη ενέργειά του 

κατάφερνε να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον. Μας 

ενθάρρυνε να προσπαθούμε πάντα και κυρίως να μη 

φοβόμαστε να κάνουμε λάθη, αφού θα μαθαίναμε 

από αυτά. 

Και το Marburg? Η πόλη ήταν μαγευτική. Δεδομένου 

πως δεν είχε βομβαρδιστεί κατά τη διάρκεια του 

Β’Π.Π καταφέρνει μέχρι και σήμερα να συνδυάζει 

αρμονικά το παλιό με το νέο. Ήταν σαν να ζούσες σε 

ένα σύγχρονο παραμύθι, σε μια εντυπωσιακή πόλη-

©DAAD IC Athen

©privat
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κάστρο! Επίσης ήμουν τυχερή και έπεσα σε ένα από 

τα πιο ζεστά γερμανικά καλοκαίρια, κάτι που με εν-

θουσίασε ιδιαίτερα. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου είχα τη δυνατό-

τητα να ταξιδέψω σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας. 

Αν και ήμουν η μοναδική ελληνίδα δεν βρέθηκα ούτε 

στιγμή μονάχη. Ήδη από τις πρώτες μέρες γνώρισα 

πολλά άτομα. Γιατί στιγμές όπως το να δοκιμάζεις 

dirndl στο Gießen, να κολυμπάς στις όχθες του Ρήνου 

στο Mainz, να κάνεις hiking στο Marburg,να περπατάς 

στους βασιλικούς κήπους στο Weilburg , να βλέπεις  

θησαυρούς της Τροίας στο Kassel, να δοκιμάζεις την 

τοπική κουζίνα στο Menden, να μαθαίνεις για τη ζωή 

τον 16ο αιώνα στο Hessenpark, να κάνεις τοξοβολία 

στο ρωμαϊκό κάστρο του Saalburg , βαρκάδα απολαμ-

βάνοντας τον ήλιο στο Palmengarten  στη Φραν-

κφούρτη, δεν θα ήταν ξεχωριστές αν δεν ήμουν μαζί 

με τους φίλους μου. Γιατί χάρη στην Andry,τη Betül, 

τη Özlem, το Robert, τη Simona,τo Muhammed,τη 

Nazaret, τη Maria Clara,τoν Petrus, τoν Carlos,τη 

Mounira, και φυσικά τους Γερμανούς φίλους μου, τη 

Jana τον Dominik 

και το φανταστικό 

Herr Müller πέ-

ρασα ένα από τα 

καλύτερα καλο-

καίρια της ζωής 

μου! 

Δύο μήνες μετά 

επιστρέφω στην 

Αθήνα.  Αυτή η 

υποτροφία ήταν 

κάτι παραπάνω 

από απλά μαθή-

ματα γλώσσας. 

Ήταν μια πολύτι-

μη εμπειρία ζωής. 

Με βοήθησε αφε-

νός να βελτιώσω 

τα γερμανικά μου και να γνωρίσω τη Γερμανία και τον 

πολιτισμό της, αφετέρου να βελτιωθώ και σε προσω-

πικό επίπεδο. Όλες αυτές οι αναμνήσεις δεν θα σβη-

στούν από τη μνήμη μου γιατί πολύ απλά βρίσκονται 

στην καρδιά, και όχι στο μυαλό μου. Θα το ξαναέκα-

να; Εννοείται! 

 

Erajna Ginolari 

«Ήθελα να γίνω γιατρός, αλλά η 
βάση ήταν υψηλή. Τώρα σπουδά-

ζω Φαρμακευτική και είμαι χα-
ρούμενη με την επιλογή μου» 

 
Πριν από δύο χρόνια η Εράινα Γκγινολάρη επισκέ-

φτηκε το γραφείο μας στην Αθήνα για να ενημερω-

θεί  σχετικά με τις δυνατότητες σπουδών στη Γερμα-

νία. Πήγαινε ακόμα σχολείο και δεν μιλούσε καθό-

λου γερμανικά. Τώρα βρίσκεται στο τρίτο εξάμηνο 

στη Φαρμακευτική του Πανεπιστημίου του Μάρ-

μπουργκ. Μιλήσαμε μαζί της για τις εμπειρίες της. 

Αρχικά μου εξήγησε η Εράινα πώς τη βοήθησαν οι 

συμφοιτητές της στο να θυμούνται το όνομά της. 

Παίρνεις το γερμανικό όνομα "Rainer" και απλά βά-

ζεις ένα "Ε" μπροστά. Μακάρι όμως να ήσαν και οι 

σπουδές τόσο απλές . 

Alexander Roggenkamp:  Έμαθες μόλις σε τέσσερις 

μήνες γερμανικά. Πως τα κατάφερες; 

Εραίνα: Ξεκίνησα να μαθαίνω γερμανικά αρχικά με τη 

θεία μου για ενάμιση μήνα περίπου και μετά τελείω-

σα ένα τμήμα προετοιμασίας DSH στο Kassel. Καθη-

μερινά διάβαζα πολλές ώρες, έβλεπα γερμανικές ται-

νίες και άκουγα τραγούδια. Γενικά προσπάθησα όσο 

το δυνατόν περισσότερο να σκέφτομαι και να βιώνω 

στα γερμανικά.  
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Alexander Roggenkamp: Αρχικά ήθελες να σπουδά-

σεις Ιατρική. Πως και βρίσκεσαι τώρα στη Φαρμακευ-

τική; 

Εραίνα: Πάντα μου άρεσε η Βιολογία και ήθελα να 

γίνω ιατρός αλλά ήταν υψηλή η βάση στην Ιατρική και 

ο αριθμός των εισακτέων περιορισμένος. Τώρα σπου-

δάζω έναν παρεμφερή κλάδο και είμαι πολύ χαρού-

μενη.  

Alexander Roggenkamp: Πως είναι ακριβώς οι σπου-

δές σου; Πόσα μαθήματα περίπου παρακολουθείς; 

Εραίνα: Πρόκειται για ένα μείγμα από διαφορετικά 

μαθήματα, ιδιαιτέρως τα δύο πρώτα εξάμηνα ήσαν 

πολύ έντονα. Ήμουν συχνά περίπου δέκα ώρες στο 

πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένων πολλών διαλέ-

ξεων και εργαστηριακές ασκήσεις. Ήμουν εντελώς 

γοητευμένη από τη δουλειά στο εργαστήριο, ιδίως η 

μελέτη των κυττάρων κάτω από το μικροσκόπιο. Ε-

ντυπωσιακά ήσαν επίσης τα πειράματα στη φυσική. 

Σε γενικές γραμμές ασχολούμαστε εντατικά και έχου-

με πρακτικό προσανατολισμό με το περιεχόμενο των 

μαθημάτων, κάτι το οποίο μου αρέσει. 

Alexander Roggenkamp: Πως σε αντιμετωπίζουν οι 

καθηγητές και οι συμφοιτητές σου; 

Εραίνα: Είμαι μια απλή φοιτήτρια μεταξύ πολλών 

άλλων, είναι σαφές ότι πολλοί δεν με γνωρίζουν. Αλλά 

αυτοί που έχω γνωρίσει είναι πολύ φιλικοί και ζεστοί 

άνθρωποι. 

Alexander Roggenkamp: Ασχολείσαι με κάτι άλλο 

πέραν των σπουδών σου; Ίσως κάποια αθλητική δρα-

στηριότητα; 

Εραίνα: Δυστυχώς έκλεισαν πολύ γρήγορα όλες οι 

θέσεις για τη Zumba. Αλλά κάνω τακτικά τζόκινγκ ή 

πάω στη πισίνα. 

Alexander Roggenkamp: Αλλά ας επιστρέψουμε πάλι 

στις σπουδές σου: σε πόσες εξετάσεις έχεις λάβει 

μέρος μέχρι στιγμής, και πόσο δύσκολο ήταν για σένα 

να τις περάσεις; 

Εραίνα Τα πρώτα δύο εξάμηνα έδωσα συνολικά δεκα-

τέσσερα μαθήματα, άλλα προφορικά και άλλα γρα-

πτά. Ήσαν αρκετά απαιτητικά αλλά αν κάποιος είναι 

καλά προετοιμασμένος είναι βατά.  

Alexander Roggenkamp: Όταν κάνουμε ενημέρωση 

στο γραφείο πολλοί μας ρωτούν πόσο συχνά μπορώ 

να δώσω ένα μάθημα. Πώς είναι στη δική σου σχολή; 

Εραίνα: Θεωρητικά μπορούμε να δώσουμε ως και έξι 

φορές ένα μάθημα, ωστόσο, αν κάποιος δεν περάσει 

και με τη τρίτη φορά χάνει το εξάμηνο και τότε η πίε-

ση που ασκείται δεν είναι λίγη. 

Alexander Roggenkamp: Σπουδάζεις στο Marburg, μία 

πόλη που δεν είναι τόσο γνωστή στην Ελλάδα. Γιατί 

θα πρότεινες σε κάποιον να σπουδάσει στο Marburg; 

Εραίνα: Το Marburg είναι μια όμορφη πόλη με μακρά 

ιστορία. Δεν είναι μια μεγάλη πόλη, και μπορεί κά-

ποιος να τη γυρίσει με τα πόδια. Στο πανεπιστήμιο τα 

πάντα είναι πολύ προσωπικά και δεν υπάρχει ανωνυ-

μία όπως στα μεγάλα πανεπιστήμια. 

Alexander Roggenkamp: Σε ευχαριστώ για αυτή τη 

συνέντευξη.  

 

 

Ευα Καρανικόλα 

«Με το μεταπτυχιακό ανοίγονται 
και ορισμένες πόρτες στον ιδιω-

τικό τομέα» 

H Έυα Καρανικόλα σπούδασε στο τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ με 

κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. 

Επέλεξε να συνεχίσει τις σπουδές της στο Πανεπι-

στήμιο του Μάρμπουργκ. Την παρακαλέσαμε να μας 

γράψει τις μέχρι σήμερα εμπειρίες της .  

Ποιο είναι το περιεχόμενο και η δομή του μεταπτυ-

χιακού; 

Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού αποτελεί 

συνδυασμό από μαθήματα τριών τμημάτων: του οι-

κονομικού, της πολιτικής επιστήμης και του νομικού, 

ενώ οι φοιτητές του προγράμματος είναι απόφοιτοι 

οικονομικών και πολιτικής επιστήμης. Στο πρώτο εξά-

μηνο υπάρχουν φυσικά και τα αντίστοιχα εισαγωγικά 

μαθήματα για τον καθένα ανάλογα τον χώρο από τον 

οποίο προέρχεται (οικονομικών για τους πολιτικούς 

επιστήμονες και πολιτικής επιστήμης για τους οικονο-

μολόγους), ενώ όλοι μας διδασκόμαστε δίκαιο (Δημό-
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σιο, ευρωπαϊκό δίκαιο και δίκαιο ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων)  ως δευτερεύων μάθημα. Τον πρώτο χρόνο 

του μεταπτυχιακού έχουμε και το «research 

colloquium» στο οποίο ασχολούμαστε με ποσοτικές 

και ποιοτικές μεθόδους έρευνας για να μας βοηθή-

σουν κυρίως στη διπλωματική μας εργασία. Στο εξά-

μηνο που διανύουμε, το 3ο από τα 4, έχω δημόσιο 

διεθνές δίκαιο, δημόσια οικονομική και κάποια σεμι-

νάρια σχετικά με τα οικονομικά του εγκλήματος, της 

βίας και των διακρίσεων, τη διαμαρτυρία και τον α-

κτιβισμό στην περιφέρεια ΜΕΝΑ, την ευρωπαϊκή πο-

λιτική μετανάστευσης και γενικότερα προσφέρονται 

πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα σχετικά με την επικαι-

ρότητα. Πέρσι, για παράδειγμα, σε πολλά μαθήματα 

πρωταρχικό ρόλο έπαιζε η Ελλάδα και η πολιτικοοικο-

νομική της κατάσταση. 

Για τους αποφοίτους πολιτικών επιστημών το πρό-

γραμμα σπουδών είναι αρκετά απαιτητικό, εφόσον 

καλούμαστε να παρακολουθήσουμε οικονομικά μα-

θήματα με αρκετά μαθηματικά (τόσο μάκρο όσο και 

μικροοικονομία), ωστόσο είναι και πολύ ενδιαφέρον. 

Περαιτέρω πληροφορίες γα το πρόγραμμα σπουδών 

μας μπορείτε να βρείτε κι εδώ. 

Στο μεταπτυχιακό δεν γίνονται όλοι δεκτοί, υπάρχουν 

ορισμένα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται. 

Ουσιαστικά, η κάθε μία από αυτές τις προϋποθέσεις 

διαθέτει κι έναν αριθμό πόντων και γίνονται δεκτά τα 

άτομα που έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθ-

μό αυτών (τουλάχιστον 6). Οι δύο απαραίτητες προϋ-

ποθέσεις είναι το πρώτο πτυχίο σε πολιτικές ή οικο-

νομικές επιστήμες με βαθμό τουλάχιστον ικανοποιη-

τικό, και η γνώση αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο 

Β2. Από εκεί και πέρα για τη συλλογή πόντων παίζουν 

ρόλο: ο βαθμός του πρώτου πτυχίου, η γνώση ξένων 

γλωσσών (εκτός από τα αγγλικά και άλλες δύο γλώσ-

σες σε επίπεδο Β2), η συμμετοχή σε πρόγραμμα α-

νταλλαγής τύπου Εράσμους, πρακτική άσκηση διάρ-

κειας τουλάχιστον δύο μηνών σε σχετικό αντικείμενο 

και η πτυχιακή εργασία σε σχετικό θέμα με το μετα-

πτυχιακό. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχουν ECTS 

(τουλάχιστον 12 για να μπορέσει κάποιος να λάβει 

έστω έναν πόντο από αυτό το κριτήριο) σε μεθόδους 

ανάλυσης κοινωνικών και οικονομικών επιστημών. 

Φυσικά, όπως και σε κάθε μεταπτυχιακό, ζητούν επί-

σης ένα βιογραφικό κι ένα letter of motivation (όλα τα 

έγγραφα γραμμένα και μεταφρασμένα στα γερμανικά, 

που είναι και η γλώσσα του προγράμματος, με εξαί-

ρεση ορισμένα μαθήματα που γίνονται στα αγγλικά). 

Εννοείται, ότι οι ξένοι φοιτητές θα πρέπει να πιστο-

ποιήσουν και τη γνώση της γερμανικής γλώσσας (με 

Test DaF, DSH II, C2). Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής, μπορείτε να κοιτά-

ξετε εδώ: 

 

Στο δικό μου έτος είμαστε περίπου 20 φοιτητές, ενώ 

οι φετινοί εισακτέοι είναι λιγότεροι. Εκτός από εμένα 

και μια κοπέλα από τη Βραζιλία που τελειώσαμε το 

πρώτο μας πτυχίο στις πατρίδες μας, η συντριπτική 

πλειοψηφία των υπολοίπων φοιτητών είναι Γερμανοί 

(ή, αν όχι, έχουν τα γερμανικά ως μητρική γλώσσα). 

Απ' όσο ξέρω, στους φετινούς εισακτέους δεν υπάρχει 

κανένας ξένος φοιτητής. 

 

Τι σκέφτεσαι να κάνεις μετά το μεταπτυχιακό;  

 

Μετά το πτυχίο θα ήθελα πολύ να μείνω στη Γερμανί-

α. Θα ήθελα να ψάξω για μια θέση πρακτικής άσκη-

σης που να με ενδιαφέρει (σχετικά με θέματα ευρω-

παϊκής ολοκλήρωσης ή και πιο συγκεκριμένα με μετα-

ναστευτική πολιτική και σίγουρα ξένες γλώσσες) και 

να έχει καλές προοπτικές. Ακόμη, θεωρώ θετικό ότι με 

το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό (εξαιτίας της μεγάλης 

έμφασης στα οικονομικά), ανοίγονται και ορισμένες 

πόρτες στον ιδιωτικό τομέα 
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Η προσαρμογή μου στο Marburg δεν ήταν καθόλου 

δύκολη, εφόσον και η επιλογή της πόλης δεν ήταν 

τυχαία. Κατά τη διάρκεια του προπτυχιακού μου, επέ-

λεξα να κάνω Εράσμους στη Γερμανία και συγκεκριμέ-

να στο Gießen, την ακριβώς διπλανή φοιτητούπολη. 

Επομένως για μένα η περιοχή ήταν πολύ οικεία και η 

επιστροφή μου εδώ κάπως.. ."αυτονόητη". Όσο για το 

θέμα της διαμονής, μετά από έγκαιρη αίτηση, κατά-

φερα να βρω μια θέση στις φοιτητικές εστίες, όπου το 

κλίμα είναι πολύ φιλικό και το ενοίκιο χαμηλό, ενώ αν 

δεν έβρισκα θέση στην εστία, τότε σίγουρα θα έψαχνα 

για κάποιο από τα άπειρα, ευχάριστα WG, καθώς το 

να μένω μόνη κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου 

χρόνων δεν είναι κάτι που θα μ' άρεσε. 

 

Στο Marburg συνάντησα (και εξακολουθώ να συναντώ 

τυχαία) πολύ περισσότερους Έλληνες απ' όσους περί-

μενα: η συντριπτική πλειοψηφία είναι φυσικά φοιτη-

τές, αλλά υπάρχουν και κάποιοι εργαζόμενοι ή μόνι-

μοι κάτοικοι.  

 

Υπάρχουν πολλές επιλογές σχετικά με το πώς να πε-

ράσει κανείς τον ελεύθερό του χρόνο εδώ. Σίγουρα 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το γεγονός ότι η Φραν-

κφούρτη είναι εύκολα προσβάσιμη με το τραίνο και ότι 

το Semesterticket του Πανεπιστημίου του Marburg 

είναι από τα καλύτερα στη Γερμανία (καθώς μας επι-

τρέπει δωρεάν διαδρομές και με τα τραίνα IC), επομέ-

νως ανά πάσα στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να βρε-

θούμε τόσο σε μια μεγάλη πόλη που προσφέρει κάθε 

δυνατότητα για ψυχαγωγία, όσο και σε κοντινές φοι-

τητούπολεις, Αποτελεί, επίσης, το τέλειο κίνητρο για 

πολλές εκδρομές και ταξίδια (για περιοχές πιο μακριά 

από το εύρος του Semesterticket ή ακόμη κι εκτός 

Γερμανίας βρίσκει κανείς πολύ εύκολα εισιτήρια λεω 

φορείου και προσφορές τραίνων μέσω ίντερνετ).  

Ωστόσο, από μια φοιτητούπολη σαν το Marburg δεν 

θα μπορούσε να λείπει το θέατρο (με ενδιαφέρουσες 

παραστάσεις και ειδικές τιμές για τους φοιτητές), το 

σινεμά (μπορεί κανείς να βρει φοιτητικές προβολές με 

πολύ χαμηλές τιμές), πολιτιστικά κέντρα στα οποία 

λαμβάνουν χώρα συναυλίες, ομιλίες σημαντικών 

προσώπων και συζητήσεις για θέματα επικαιρότητας 

(και γενικότερα ό,τι ανακοινώσεις βρίσκει κανείς 

στους διαδρόμους του πανεπιστημίου και τη λέσχη), 

αλλά και όμορφα, "κρυμμένα" καφέ, ιδανικά τόσο για 

το καλοκαίρι, όσο και για το χειμώνα. Ακόμη, το 

Marburg φημίζεται για τον μεγάλο αριθμό μπιραριών 

σε κάθε γωνιά του κέντρου (ιδανικές για Kneipentour 

(βόλτα στις μπυραρίες!), ενώ το καλοκαίρι το πιο πο-

λυσύχναστο σημείο είναι ο Lahn, το ποτάμι που δια-

σχίζει την πόλη, καθώς όλοι μαζεύονται εκεί με μου-

σική, φαγητό και πολλή, πολλή μπίρα. Το πανεπιστή-

μιο προσφέρει, επίσης, έναν τεράστιο αριθμό δρα-

στηριοτήτων (σπορ, ξένες γλώσσες κλπ) σε εξαιρετικά 

χαμηλές τιμές (ειδικά για τα ελληνικά δεδομέ-

να). Πέρσι, ανακαλύψαμε με τους συμφοιτητές μου 

την Sport- und Studienheim του πανεπιστημίου στην 

Edersee, μια όμορφη λίμνη που απέχει περίπου μια 

ώρα από εδώ- και πλέον τη συστήνουμε ανεπιφύλα-

κτα! Τέλος, όπως συμβαίνει σε κάθε φοιτητούπολη, 

πάρτυ γίνονται συνέχεια και παντού. Με λίγα λόγια, 

δεν έχει τύχει να βαρεθώ ποτέ! 
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Μυρτώ Προβίδα 

«Μια Ελληνίδα στο Γερμανικό 

Κοινοβούλιο»  

Ονομάζομαι Μυρτώ Προβίδα, είμαι 23 χρονών και τον 

Ιούλιο ολοκλήρωσα μία πεντάμηνη πρακτική στο Γερ-

μανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της 

Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (πρόγραμμα 

IPS). Βέβαια, δεν επρόκειτο για την πρώτη μου παρα-

μονή στη Γερμανία. Μετά την αποφοίτησή μου από το 

Λύκειο είχα τη μοναδική ευκαιρία να σπουδάσω Με-

τάφραση και Διερμηνεία στο Πανεπιστήμιο του Μά-

ιντς μέσω μίας υποτροφίας από τη Γερμανική Υπηρε-

σία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών. Ύστερα από μία πρα-

κτική στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο και ενώ 

δούλευα ήδη εθελοντικά ως μεταφράστρια για διά-

φορες ΜΚΟ στην Ελλάδα αποφάσισα να κάνω αίτηση 

για το IPS ώστε να γνωρίσω από κοντά την πολιτική 

ζωή και την κοινοβουλευτική δημοκρατία στη Γερμα-

νία. Μέσω της συμμετοχής μου στο πρόγραμμα αυτό 

είχα την ευκαιρία να γνωρίσω υψηλά καταρτισμένους 

και δραστήριους νέους ανθρώπους από πολλές χώρες 

και να συζητήσω μαζί τους για διάφορα θέματα της 

παγκόσμιας πολιτικής επικαιρότητας, ενώ παράλληλα 

κέρδιζα πολύτιμες εντυπώσεις από την πολιτική ζωή 

στη Γερμανία και δούλευα ως ασκούμενη σε ένα βου-

λευτικό γραφείο. Η πρακτική στο γραφείο της βουλευ-

τού κυρίας Marie-Luise Dött ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέ-

ρουσα καθώς είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω 

συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κάτι που 

μεταξύ άλλων με βοήθησε να μάθω περισσότερα για 

την πολιτική επικαιρότητα στη Γερμανία. Στα πλαίσια 

της πρακτικής αναλάμβανα συχνά την απάντηση σε 

επιστολές πολιτών, τη σύνταξη χαιρετιστήριων λόγων 

και δελτίων τύπου αλλά και την έρευνα για ποικίλα 

θέματα της γερμανικής και διεθνούς επικαιρότητας. 

Εκτός αυτού μου δόθηκε κατά τη διάρκεια της παρα-

μονής μου στο Βερολίνο η δυνατότητα να παρακο-

λουθήσω διάφορες εκδηλώσεις πολιτικού και μη χα-

ρακτήρα και, ως εκ τούτου, μπόρεσα να πληροφορη-

θώ και να ανταλλάξω απόψεις για πολλά πολιτικά και 

κοινωνικά θέματα. Εν συντομία, η εμπειρία μου στα 

πλαίσια του IPS ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 

της ζωής μου και την προτείνω ανεπιφύλακτα!  

 

Μια ελληνογερμανική συνεργασία  

«Ψωμί και ελιές» 

 
Ο Alexander Jaschik και o Ιορδάνης Ορφανίδης 

σπούδασαν Σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου 

και Τηλεόρασης στο Macromedia, Πανεπιστήμιο για 

ΜΜΕ στο Μόναχο. Μαζί έγραψαν το σενάριο και 

σκηνοθέτησαν την ελληνογερμανική μικρού μήκους 

ταινία «Ψωμί και ελιές», η οποία προήλθε από μια 

συνεργασία μεταξύ των σχολών Σταυράκου από 

ελληνικής πλευράς και της σχολής Macromedia από 

γερμανικής πλευράς. Η ταινία έγινε με χρηματοδό-

τηση της DAAD από το πρόγραμμα «Συνεργασίες 

πανεπιστημίων με την Ελλάδα" και το FilmFernseh 

Fonds Μπάγερν. H παραγωγή έγινε από τη Βαυαρική 

Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Bayerischer Rundfunk) και 

την «Pictures in A Frame». Η ταινία θα προβληθεί τη 

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στο Bayerischer Rundfunk. 

Στην ταινία, δύο αδέλφια και η μητέρα της θέλουν 

να μεταναστεύσουν στη Γερμανία, εκεί βιώνουν τη 

μία έκπληξη μετά την άλλη. 

Μιλήσαμε με τον Alexander Jaschik για τη ταινία και 

τα επόμενα σχέδιά του 

Alexander Roggenkamp: Alexander, ήσουν προσφά-

τως στο Φεστιβάλ του Hof, όπου παίχτηκε η ταινία 

σας. Πως τα πήγε; Παίχθηκε επίσης στο Φεστιβάλ 

Μικρού Μήκους της Δράμας. Ποια ήταν εκεί η αντα-

πόκριση; 

Alexander Jaschik: Η ανταπόκριση ήταν και στα δύο 

φεστιβάλ πολύ μεγάλη! Είμαστε πραγματικά ενθου-

σιασμένοι που η ταινία μας μπόρεσε να παιχθεί αντί-

στοιχα και στις δύο χώρες σε μεγάλα φεστιβάλ κινη-

ματογράφου. Κάναμε τη ταινία γιατί κυρίως θέλαμε 

να πετύχουμε, όταν θα βλέπουν τη ταινία τόσο οι 

Έλληνες όσο και οι Γερμανοί να κοιτάζονται και να 

γελάνε μεταξύ τους και νομίζω αυτό σε ένα βαθμό τα 

πετύχαμε!. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι 
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το γέλιο του γερμανικού και του ελληνικού κοινού, 

δεν έρχεται πάντα την ίδια στιγμή, αλλά αυτό εξηγεί-

ται από τη διγλωσσία και τον υποτιτλισμό της ταινίας.  

Alexander Roggenkamp:  Ποιος είχε την ιδέα γι αυτή 

τη ταινία; Και πως πρόκυψε η συνεργασία με τη σχολή 

Σταυράκου στην Αθήνα; 

Alexander Jaschik: Η ιδέα βασίζεται σε μια αληθινή 

ιστορία. Ο Δάνης είχε ανακαλύψει το χειμώνα του 

2011 στο Μόναχο ένα αυτοκίνητο με τρεις Έλληνες να 

κοιμούνται μέσα σε αυτό και το πρώτο που  ήθελε να 

κάνει ήταν ένα ντοκιμαντέρ με αυτούς ως πρωταγωνι-

στές. Αυτοί, στη συνέχεια, έπρεπε να συνεχίσουν το 

ταξίδι τους, οπότε δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε 

να τους ακολουθούμαι. Οταν ο Δάνης ενημερώθηκε 

από το Πανεπιστήμιο ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα 

να γίνει μυθοπλασία η ιστορία, ήμουν αμέσως έτοιμος 

να συνεργαστώ και να γράψω μαζί του το σενάριο. Η 

συνεργασία με τη σχολή Σταυράκου προέκυψε για 

διάφορους λόγους. Πρώτον, όλα ήταν μία φοιτητική 

πρωτοβουλία, και ξέραμε από πολύ νωρίς ότι ένα 

μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού μας, θα πήγαινε 

για έξοδα ταξιδίου, διαχείριση και εξοπλισμό. Η ιδέα 

ήταν επίσης να εμπνεύσουμε και ορισμένους φοιτητές 

από την Αθήνα, και έτσι προέκυψε η σχολή Σταυρά-

κου. Όταν ψάχναμε για χρηματοδότηση, έπεσε στην 

αντίληψή μας, μεταξύ άλλων, η Γερμανική Υπηρεσία 

Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και η σκέψη, αν θα μπο-

ρούσε να υπάρξει χρηματοδότηση για τη ταινία από 

το πρόγραμμα «Συνεργασίες πανεπιστημίων με την 

Ελλάδα" και έτσι εντατικοποιήσαμε τις επαφές μας με 

τη σχολή Σταυράκου. 

Alexander Roggenkamp: Πώς προχώρησε συγκεκρι-

μένα η ανταλλαγή μεταξύ σας; Υπήρχαν μόνο συνα-

ντήσεις εργασίας ή εργαστήρια, πώς τα βρήκε η ομά-

δα μεταξύ της; Πώς ήσαν συγκεκριμένα τα γυρίσματα; 

Alexander Jaschik: Η ανταλλαγή προέβλεπε ότι επτά 

Γερμανοί φοιτητές θα μεταφερθούν στην Ελλάδα και 

επτά Έλληνες φοιτητές στη Γερμανία και εκεί θα του 

δινόταν η δυνατότητα να βιώσουν  την εμπειρία γυρι-

σμάτων στο εξωτερικό (όπως επίσης να γνωρίσουν το 

πολιτισμό και τη πόλη της αντίστοιχης χώρας). Επι-

πλέον, ένας λέκτορας από κάθε χώρα θα πήγαινε για 

μια διάλεξη στην άλλη. Τη λίστα με τους γερμανούς 

φοιτητές την είχαμε επιλέξει εμείς, και σε συνεργασία 

με την διεύθυνση της Σχολής, το κύριο Κλέαρχο Πίττα, 

με τη σειρά του, μας πρότεινε του έλληνες φοιτητές. 

Το έργο προχώρησε εξαιρετικά, στην αρχή ένα μεγάλο 

κομμάτι της ομάδας στην Ελλάδα έζησαν μαζί στο ίδιο 

μέρος και ήσαν πραγματικά τη περίοδο των γυρισμά-

των ως "οικογένεια". Επίσης είχα την αίσθηση ότι 

επειδή οι συμμετέχοντες βρίσκονταν στο εξωτερικό 

ήταν όλα νέα και συναρπαστικά και είχαν μεγάλο κί-

νητρο να γίνει μια καλή δουλειά. Καλή επιτυχία σε 

όλους τους εμπλεκόμενους! Μετά το τέλος των γυρι-

σμάτων πραγματοποιείτο κάθε μέρα ή και περισσότε-

ρες φορές με όλους του συμμετέχοντες συζητή-

σεις  και στη συνέχεια κλείναμε την ημέρα με μερικά 

ποτηράκια ούζο όλοι μαζί.  

Alexander Roggenkamp: Η ταινία παρουσιάστηκε 

στην αρχή του εξαμήνου στη Σχολή Κινηματογράφου 

Σταυράκου. Ήσουν και εσύ εκεί και είχες την ευκαιρία 

να μιλήσεις λίγο στα ελληνικά. Πώς και ζεις αυτή τη 

περίοδο στην Αθήνα; 

 

Alexander Jaschik: Το γεγονός ότι ήμασταν σε θέση με 

τη παρουσίαση της ταινίας στη Σχολή Σταυράκου να 

δημιουργήσουμε έναν κύκλο, ήταν ένα όμορφο πράγ-

μα. Το πανεπιστήμιο μας βοήθησε αρκετά, και είμαι 

πραγματικά ευτυχής που παρουσιάσαμε την ταινία 

στην αρχή του εξαμήνου και ήσαν τόσοι πολλοί άν-

θρωποι εκεί. Ομολογώ ότι κατά τα γυρίσματα αγάπη-

σα πολύ τη χώρα. Για μένα τα γυρίσματα, εκτός από 

μια σύντομη παραμονή στην Κρήτη όταν ήμουν δεκα-

τεσσάρων ετών, ήταν το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλά-

δα. Περάν τούτων, πιστεύω ότι η Αθήνα είναι πραγ-

ματικά ένα απίστευτα συναρπαστικό μέρος, ειδικά 
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τώρα για πολλούς δημιουργούς, πολλοί άνθρωποι τη 

συγκρίνουν με το παλιό Βερολίνο. Υπάρχει παρά τη 

κρίση πολλή δημόσια ζωή και αρκετά πολιτιστικά γε-

γονότα, και μου αρέσει αυτή τη στιγμή. Τα συναισθή-

ματα είναι λιγότερο καταπιεσμένα, και νομίζω ότι ως 

δημιουργός, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τα συναι-

σθήματά σου. Έχω μάθει μέσα από την ταινία τις πρώ-

τες μου λέξεις στα ελληνικά και όταν αρχίζω κάτι, έχω 

συχνά τη φιλοδοξία να το περατώνω. Έτσι έχω στο 

μυαλό μου για το μέλλον να μάθω καλύτερα ελληνικά.  

Alexander Roggenkamp: Ως δημιουργός έχεις συνε-

χώς νέες ιδέες. Ποια είναι τα σχέδια σου ή τι σκοπεύε-

τε να κάνετε; 

Alexander Jaschik: Από τότε που έχω έρθει στην Αθή-

να, ξεκίνησα εκτός του κινηματογράφου (μου αρέσει 

επίσης να φωτογραφίζω) το φωτογραφικό έργο "The 

Doors of Athens» (www.facebook.com/doorsofathens) 

Instagram @doorsofathens) επειδή παρατήρησα κά-

ποια στιγμή ότι εδώ στην Αθήνα έχετε πολύ όμορφες 

πόρτες – τις βλέπετε και εσείς από μόνοι σας! Πρό-

σφατα ο Ιορδάνης και εγώ είχαμε την ευκαιρία να 

απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις στην τηλεόραση 

του Σκάι σχετικά με το θέμα, και ήδη είχαμε καλά και 

ενθαρρυντικά σχόλια γι αυτό το έργο και έχουμε μερι-

κές ιδέες να το επεκτείνουμε επίσης τη προσεχή περί-

οδο. Η μεγάλη ιδέα (και μιλώ επίσης εξ ονόματος του 

Ιορδάνη) και η μεγάλη επιθυμία μου για το μέλλον, 

είναι να γίνει μια ταινία μεγάλου μήκους. Γράφω αυτή 

τη περίοδο το σενάριο για ένα νέο έργο και θα ήθελα 

να συνεργαστώ με όλες τις πλευρές και πάλι, ήταν μια 

εξαιρετική στιγμή (και ίσως είναι πράγματι κάτι Γερ-

μαννοελληνικό, ποιος ξέρει). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

ΝΕΟΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙ-

ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ DAAD 

_____________________________________________ 
 

Dr. Ekkehard W. Haring 
Λέκτορας της DAAD στο Τμήμα Γερμανικής Φιλο-
λογίας του ΕΚΠΑ 

 

Ο Δρ. Hairing εργάστηκε σε διάφορες χώρες του εξω-

τερικού. Τώρα διδάσκει ως Λέκτορας της DAAD στο 

ΕΚΠΑ, όπου σπούδασε στα πλαίσια του πρώτου πτυ-

χίου του με το πρόγραμμα Erasmus. Περαιτέρω πλη-

ροφορίες για τη σταδιοδρομία του παρέχει η ιστοσε-

λίδα του www.ewharing.de 

Mara Kiesler, Βοηθός της DAAD για γλωσσικά θέματα 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο ΤΕΙ Θεσσαλο-

νίκης.  

Ονομάζομαι Mara Kiesler και από το Σεπτέμβριο εργά-

ζομαι ως βοηθός γλωσσικών θεμάτων της DAAD στη 

Θεσσαλονίκη. Διδάσκω στο ΠαΜακ (University of 

Macedonia) και στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τη Γερμανική 

ως ξένη γλώσσα. Χάρη των καταπληκτικών μου συνα-

δέλφων της DAAD είχα μια πραγματικά καλή αρχή στη 
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Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορεί κα-

νείς να ανακαλύψει και η ατμόσφαιρα της πόλης μου 

αρέσει πάρα πολύ.  

Σπούδασα στο Βερολίνο Νεοελληνική και Γερμανική 

Φιλολογία και στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας έκανα το 

μεταπτυχιακό μου στη Διδασκαλία της Γερμανικής ως 

Ξένης Γλώσσας.  

Η απασχόλιση με ξένες γλώσσες αποτελεί για μένα 

επάγγελμα και hobby  – και έτσι είναι για μένα μεγάλη 

χαρά που εργάζομαι εδώ και μπορώ να ασχοληθώ 

τόσο εντατικά με την Ελληνική και Γερμανική γλώσσα.  

Το εξάμηνο έχει ξεκινήσει και αναμένω με χαρά τις 

καινούργιες εμπειρίες μου εδώ.  

 

Stefan Sadecki, Βοηθός της DAAD για γλωσσικά 

θέματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λονίκης.  

Ονομάζομαι Stefan Sadecki. Γέννημα θρέμμα Βερολι-

νέζος σπούδασα στο «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του 

Βερολίνου» Γερμανική και Αρχαιοελληνική Φιλολογία 

με πτυχίο Lehramt, κάτι που μου δίνει το δικαίωμα να 

διδάσκω τα 

μαθήματα 

αυτά στη δευ-

τεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

Η πτυχιακή 

μου εργασία 

είχε ως θέμα 

«Λογοτεχνικά 

Κόμιξ». Το 

2011/12 ή-

μουν για πρώ-

τη φορά στην 

Ελλάδα και 

στη Θεσσαλο-

νίκη μέσω του προγράμματος  ERASMUS και μέσα σε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα ερωτεύτηκα την πόλη, την 

χώρα και τη γλώσσα. Να επιστρέψω εδώ πίσω – και 

μάλιστα ως διδάσκων – ήταν από τότε στην πρώτη 

θέση των σχεδίων μου. Επομένως, δεν δυσκολεύτηκα 

καθόλου να ενσωματωθώ στη πόλη, σε κάτι που με 

βοήθησε βεβαίως και το team της DAAD. Τώρα διδά-

σκω στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

στο ΑΠΘ, μαθήματα όπως «Γερμανικά στη καθημερι-

νότητα» μία «Άσκηση αντιπαραθετικής (συγκριτικής) 

Γραμματικής» όπως και ένα «εργαστήριο δημιουργι-

κής γραφής». Στη Θεσσαλονίκη απολαμβάνω το νεα-

νικό charme της πόλης, το πλούσιο πολιτιστικό πρό-

γραμμα, την μεγάλη επιλογή ταβερνών καθώς και τη 

θέα της θάλασσας, που πραγματικά δεν μπορώ πια  

να φανταστώ μια καθημερινότητα χωρίς αυτή. 

 

Julia Rubin, Λέκτορας της DAAD στο Τμήμα Γερ-
μανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.  

 
Η Julia Rubin έχει αναλάβει τα καθήκοντα της Λέκτο-

ρας από αρχές Σεπτεμβρίου. Μέχρι πρότινος εργαζό-

ταν  ως βοηθός της DAAD για γλωσσικά θέματα στη 

Θεσσαλονίκη.  
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