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Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί
αναγνώστες,
Πριν από περίπου ένα μήνα τελείωσε
η μεγάλη συνάντηση υποτρόφων της
DAAD στην Αθήνα για την οποία θα
μιλήσουμε αναλυτικά παρακάτω σε
αυτό το ενημερωτικό δελτίο: Ενδιαφέρουσες συναντήσεις, ανταλλαγή
απόψεων, συναρπαστικές παρουσιάσεις και συζητήσεις γύρω από το θέμα
«Ευρώπη προς τα πού; Προοπτικές
από διάφορους κλάδους». Ευχαριστούμε τους 130 Έλληνες υποτρόφους
μας, οι οποίοι ήρθαν από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για να γνωριστούν μεταξύ τους και να εμπλουτίσουν με την παρουσία τους το τριήμερο πρόγραμμά μας. Στις σελίδες 3-5
μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα
για την εκδήλωση.
Η μία εκδήλωση μπορεί να τελείωσε,
αλλά εννοείται πως συνεχίζουμε να
οργανώνουμε και άλλες: τη Δευτέρα,
31/10 σας προσκαλούμε σε μία ημερίδα με θέμα «Η σημασία της εσωκομματικής δημοκρατίας στο πολιτικό
σύστημα» στο Goethe-Institut Athen
(Σ. 6) και την Τρίτη, 13/12 υποστηρίζουμε ένα επιστημονικό συνέδριο σε
συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) πάνω στην έρευνα για
τον καρκίνο. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το γεγονός ότι κύριος
ομιλητής θα είναι ο νομπελίστας, Καθηγητής Harald zur Hausen από το
Γερμανικό Κέντρο Ερευνών κατά του
Καρκίνου στη Χαϊδελβέργη (Σ. 7)

τον τελικό του Falling Walls Lab στο
Βερολίνο, στον οποίο θα συμμετάσχουν και δυο νέοι επιστήμονες από
το Πανεπιστήμιο Πατρών οι οποίοι
κατέκτησαν τον περασμένο Ιούνιο τις
δυο πρώτες θέσεις στο Falling Walls
Lab στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίστε τους
δυο νικητές και δείτε τι θα παρουσιάσουν στο Βερολίνο (Σ. 8).
Παρακολουθούμε φυσικά και τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη: οι συνάδελφοί μας θα συμμετάσχουν στην μεγάλη βραδιά της γερμανικής γλώσσας
(Σ.7) και ο πρώην υπότροφός μας Καθ.
Παναγιώτης Θανασάς οργάνωσε ένα
ενδιαφέρον ελληνοτουρκικό συνέδριο
(Σ. 6).
Τέλος, είχαμε αλλαγές στο προσωπικό
του γραφείου μας. Μετά από σχεδόν
τέσσερα χρόνια αποχαιρετούμε το
συνεργάτη μας, Νίκο Δημητρόπουλο
και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα
μελλοντικά του σχέδια. Καλωσορίζουμε τη νέα συνάδελφο μας Φρύνη
Μπαγλατζή η οποία θα συστηθεί παρακάτω σε αυτό το δελτίο και της
ευχόμαστε καλή αρχή (Σ. 9).
Σας εύχομαι καλή ανάγνωση!

Alexander Roggenkamp

Εννοείται πως το γραφείο μας θα βρίσκεται πάλι καθοδόν για παρουσιάσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Δείτε
αναλυτικά πού μπορείτε να παρακολουθήσετε μία παρουσίασή μας. Επιπλέον, αναμένουμε με μεγάλη χαρά
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ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Bachelor Program “Sustainable Business and Technology”
This interdisciplinary bachelor program Germany’s
most sustainability-oriented university incorporates all
aspects necessary to meet the demand of young students seeking a global perspective at the edge between business and technology.

31 Οκτωβρίου, Δευτέρα ώρα 19:00 : Εκδήλωση «Η
σημασία της εσωκομματικής δημοκρατίας στο πολιτικό σύστημα» στο Goethe Institut Athen. Δείτε το
σχετικό φυλλάδιο εδώ
1 Νοεμβρίου, Τρίτη ώρα 13:30: Παρουσίαση για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες της DAAD,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

In six semesters, students will study business and engineering through innovative learning concepts. Our focus on sustainability, green technologies, and a globally
interrelated perspective provides future graduates
with excellent key qualifications and enables them to
master the challenges of our time.

2 Νοεμβρίου, Τετάρτη ώρα 12:00: Παρουσίαση για
μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες της DAAD,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αίθουσα Συνεδρίων
4 Νοεμβρίου, Παρασκευή: Ενημέρωση για σπουδές
στη Γερμανία διεξαγόμενη στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Real-life business projects as well as training in organization, methods and communication skills complete
our students’ academic and personal profile. As a special benefit, German language and intercultural communication modules will pave the way for a possible
professional life in Germany or German enterprises
abroad.

5 Νοεμβρίου, Σάββατο ώρα 18:00 : Παρουσίαση με
θέμα τις Σπουδές στη Γερμανία στα Εκπαιδευτήρια
Τσιαμούλη
23 - 25 Νοεμβρίου: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και
ημερίδες ενημέρωσης στο πλαίσιο Νοέμβριος, Μήνας
Γερμανικής Γλώσσας στην Κύπρο
30 Νοεμβρίου, Τετάρτη ώρα 11:30 : Παρουσίαση για
μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες της
DAAD, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
9 Δεκεμβρίου, Παρασκευή: Ενημέρωση για σπουδές
στη Γερμανία διεξαγόμενη στη Γερμανική Σχολή Αθηνών
13 Δεκεμβρίου, Τρίτη 10.00-16.00: Συνέδριο για τον
καρκίνο σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών





Your excellent conditions
No tuition fees
Live on campus in Birkenfeld, Germany
Orientation week and Buddy system
Key facts
Final degree: Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Course length: 6 semesters
Language of instruction: English
Beginning of the course: Each October
Costs per semester
General Admissions Fee: 200 Euro
Contact
sbt@umwelt-campus.de
http://umwelt-campus.de/sbt
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Συνάντηση υποτρόφων στην Αθήνα
30/9 – 2/10/2016
Μια ανασκόπηση

λυγλωσσία και διαπολισμικότητα», «Αστική ανάπτυξη
και προστασία του περιβάλλοντος». Οι συνολικά 27
εισηγήτριες και εισηγητές ήταν στην πλειοψηφία τους
πρώην υπότροφοι, όμως και γερμανοί καθηγητές οι
οποίοι συνεργάζονται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων της DAAD με ελληνικά πανεπιστήμια.

_____________________________________________
Από τις 30/09 έως και τις 02/10/2016 η DAAD προσκάλεσε τους υπότροφούς της σε μια συνάντηση
στην Αθήνα με θέμα «Ευρώπη προς τα που; Προοπτικές από διάφορους κλάδους».
«Δεν υπάρχει αυτή την περίοδο πιο επείγουσα ερώτηση από αυτήν», δήλωσε η Πρόεδρος της DAAD,
Καθηγήτρια κυρία Βίντερμαντελ (Wintermantel) στον
χαιρετισμό της στα εγκαίνια της εκδήλωσης στο Goethe-Institut Athen. «Η οικονομική κρίση, το προσφυγικό, το Brexit, τα ακροδεξιά κινήματα σε διάφορες
χώρες της Ε.Ε., όλες εξελίξεις οι οποίες αφενός μας
ανησυχούν και μας φοβίζουν αφετέρου όμως μας
δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούμε εκ νέου το θέμα
της Ευρώπης και πως θα μπορούσε να διαμορφωθεί
για να σταθεροποιηθεί στο μέλλον», συνέχισε η Πρόεδρος. «Και ποιος τόπος θα μπορούσε να είναι πιο
κατάλληλος για να μιλήσει κανείς για το μέλλον της
Ευρώπης απ’ ότι η Ελλάδα, εδώ που η Ευρώπη έχει τις
ρίζες της, όπως και η Δημοκρατία, σε μια χώρα η οποία επιβαρύνεται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και το προσφυγικό».

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 130 έλληνες υπότροφοι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για να
συζητήσουν για την Ευρώπη του αύριο. Ήταν μια εκδήλωση για τους υπότροφους, αλλά επίσης από τους
υπότροφους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να αποστείλουν τις ιδέες τους και βάση αυτών δημιουργήθηκαν και τα πέντε θεματικά εργαστήρια: «Ο ευρωπαϊκός χώρος δικαίου», «Εκπαίδευση και έρευνα στην
ΕΕ», η «Εθνική ταυτότητα - Ευρωπαϊκή Ένωση», «Πο-

Για εμάς ως εκπρόσωπους της DAAD στην Ελλάδα
ήταν η εκδήλωση από πολλές πλευρές μια μεγάλη
επιτυχία. Οι διάλογοι στα θεματικά εργαστήρια ήταν
υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και έδειξαν ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο διάλογο. Οι προσωπικές συνομιλίες με τους υποτρόφους μας ήταν σίγουρα
για εμάς ένα highlight. Πως όμως βιώσαν οι ίδιοι οι
υπότροφοι την εκδήλωση; Τρεις υπότροφοι μας διηγήθηκαν τις εντυπώσεις τους.

Χρήστος Αστερίου, Συγγραφέας
«Ευρώπη, προς τα που;» ήταν το θέμα που επέλεξε η
DAAD για την συνάντηση παλαιών υποτρόφων της
στην Αθήνα και η επιλογή του δεν θα μπορούσε να
είναι πιο εύστοχη σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ανόδου των
εθνικισμών αλλά και σημαντικών προκλήσεων για την
λεγόμενη «γηραιά ήπειρο». Μια πλειάδα εξαιρετικών
ανθρώπων από όλο το επιστημονικό φάσμα είχε την
ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις πάνω σε καίρια ζητήματα της τελευταίας περιόδου και να προβληματιστεί δημιουργικά σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ή στα πλαίσια μιας ομάδας εργασίας.

Έχω την εντύπωση, όμως, πως η συνάντηση αυτή έδωσε εκτός των άλλων την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να θυμηθούν τα χρόνια των σπουδών ή της

έρευνας και να κάνουν ενδεχομένως έναν προσωπικό
απολογισμό. Όπως σε κάποια συνάντηση παλαιών
συμμαθητών, όταν το βλέμμα αναζητά λίγη απ’ την
παλιά λάμψη στα πρόσωπα των παρευρισκόμενων
έτσι και στην εκδήλωση του Σεπτεμβρίου πολλοί από
εμάς συναντήσαμε πρόσωπα -λιγότερο ή περισσότερο- γνώριμα ανακαλώντας ταυτόχρονα και την εικόνα
του υπότροφου εαυτού μας.

Επιστρέψαμε νοητά σε πανεπιστημιακές αίθουσες του
παρελθόντος, θυμηθήκαμε πόσο σημαντική στάθηκε
για τον καθένα από εμάς η υποτροφία της DAAD και
είδαμε το νεανικό μας πρόσωπο στον καθρέφτη. Αυτή
και μόνο η εμπειρία θα αρκούσε για να ευχαριστήσουμε θερμά τους διοργανωτές που είχαν φροντίσει
τα πάντα ως την τελευταία λεπτομέρεια.

Έτσι λοιπόν, περισσότερο ή λιγότερο παλαιοί υπότροφοι της DAAD από διάφορες γωνιές της Ελλάδας και
το εξωτερικό συνέρρευσαν στην Αθήνα καθοδηγούμενοι από έμφυτη περιέργεια και υψηλές προσδοκίες,
νιώθοντας όμως την ενδόμυχη ασφάλεια που προσφέρει ένα δίκτυο «γνωστών αγνώστων», δηλαδή
ανθρώπων που παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζονται
μεταξύ τους, σχηματίζουν γρήγορα μια μεγάλη παρέα,
όταν τις αρχικά διστακτικές κουβέντες για τις σπουδές
του καθενός στη Γερμανία διαδέχονται η παθιασμένη
ανταλλαγή απόψεων και οι εμπνευσμένες συζητήσεις.

Γiώργιος Μονογιούδης, Πολιτικός επιστήμονας
Τι ωθεί περισσότερους από εκατό πρώην υποτρόφους
της DAAD να συγκεντρωθούν στην Αθήνα το πρώτο
σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου με σκοπό να συζητήσουν το μέλλον της Ευρώπης; Μα φυσικά η κοινή αγωνία ως απόρροια της ευρωπαϊκής εμπειρίας που
απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη
Γερμανία. Και αυτό γιατί μια υποτροφία τέτοιου είδους δεν αποτελεί αποκλειστικά και μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο για την επίτευξη σπουδών στο εξωτερικό άλλα εισιτήριο πρόσβασης σε μια διεθνή κοινότητα
επιστημόνων, η συνείδηση της οποίας σμιλεύεται
βασιζόμενη στις αρχές του ευρωπαϊκού οράματος.

Μια τέτοια εμπειρία βίωσα το πρωί και το μεσημέρι
του Σαββάτου συμμετέχοντας στην ομάδα εργασίας
με θέμα «Εθνική ταυτότητα – Ευρωπαϊκή Ένωση».
Είχε προηγηθεί μια σειρά διαλέξεων που αφορούσαν
άμεσα ή έμμεσα τη θέση της Ελλάδας στο παγκοσμιοποιημένο παρόν και έπειτα οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας προκειμένου να συζητήσουν και να αναστοχαστούν μεταξύ άλλων τις προκλήσεις της Ευρώπης σε δικαιϊκό («Ο ευρωπαϊκός
χώρος δικαίου»), εκπαιδευτικό («Εκπαίδευση και έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»), πολιτικό («Εθνική
ταυτότητα – Ευρωπαϊκή Ένωση»), πολιτισμικό («Πολυγλωσσία και διαπολιτισμικότητα») και περιβαλλοντικό επίπεδο («Αστική ανάπτυξη και προστασία του
περιβάλλοντος»).

Χωρίς να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αυτό που κρατάω απ’ το Σάββατο εκείνο είναι η παθιασμένη συζήτηση για την ταυτότητα ή καλύτερα τις ταυτότητες της
Ευρώπης ως αποτέλεσμα μιας σύντομης άλλα περιεκτικής ανταλλαγής ιδεών και απόψεων που ερέθισε το
μυαλό, κινητοποίησε την κριτική σκέψη και ώθησε
τους συνομιλητές να υπερασπιστούν τις θέσεις τους
στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου. Γι’ αυτό και μόνο
δεν είναι απλά επιθυμητή άλλα επιβάλλεται η συστηματική δικτύωση των πρώην υποτρόφων της DAAD σε
διεθνές, εθνικό ή και τοπικό επίπεδο προκειμένου να
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη σε όλους όσους συμμετέχουν.

εκπαιδεύει και ενίοτε επανασυνδέει. Αυτό το συμπέρασμα δίνει ένα λογικό, αλλά κάπως πεζό νόημα. Λείπει η ψυχολογική διάσταση, τα συναισθήματα που
μου άφησαν μέσα μου αυτές οι μέρες. Γιατί άραγε
έχει ήδη καταγραφεί αυτή η συνάντηση ως κορυφαίο
γεγονός της χρονιάς; Όχι μόνο εξαιτίας των αξιόλογων
διαλέξεων και των δημιουργικών ομάδων εργασιών,
της υποδειγματικής φιλοξενίας κ των πολιτιστικών
εκδηλώσεων που μας ενέπνευσαν και μας συγκίνησαν, αλλά κυρίως διότι και οι τρεις μέρες από την
πρώτη στιγμή της υποδοχής στο ινστιτούτο Γκαίτε
μέχρι την τελευταία του αποχαιρετισμού στο λιμάνι
του Πειραιά διαπνέονταν από επένδυση ψυχής.

Αυτό είναι για μένα ο ουσιαστικός παράγοντας που
συμπληρώνει, διευρύνει και νοηματοδοτεί την απάντηση στην ερώτηση του τίτλου και συνδέεται τόσο με
το συλλογικό πνεύμα της DAAD, όσο και με τον κάθε
ένα εργαζόμενο εκεί. Σας ευχαριστώ για την εμπειρία
αυτή.

Dipl. Psych. Ντέπη Ρίζου
Κατά την διάρκεια των τριών αξέχαστων ημερών της
συνάντησης υποτρόφων της DAAD, από 30-9 έως 2-10
στην Αθήνα, μου απαντήθηκε καταρχάς πολύπλευρα
και εμπεριστατωμένα ο τίτλος της «Ευρώπη – προς τα
που;» Προς τα που άραγε;
Προς το χτίσιμο από την αρχή αυτού του κοινού δυσοίωνου μέλλοντος με σκληρή δουλειά, ελπίδα και
θάρρος μέσα στην ομάδα ομοϊδεατών συναδέλφων
και φίλων, μια ομάδα την οποία η DAAD σχηματίζει,
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Το πέταγμα της γλαύκας. Μορφές πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
στη Γερμανία - επιστημονικό συνέδριο
στη Θεσσαλονίκη

Ένα σημαντικό διεθνές συνέδριο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο 7-9.10.2016 στη Θεσσαλονίκη,
με την υποστήριξη και της DAAD. Πρόκειται για το
ελληνοτουρκικό Φιλοσοφικό Συνέδριο, με τίτλο «Το
πέταγμα της γλαύκας. Μορφές πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στη Γερμανία», το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Φιλοσοφίας
του ΑΠΘ «Κείμενα και Ερμηνείες», τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το ίδρυμα «Alexander von HumboldtStiftung».
Θέμα του Συνεδρίου ήταν η διαχρονική πορεία πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στον γερμανικό χώρο. Οι ανακοινώσεις αφορούσαν ολόκληρο
το φάσμα παραγωγικής οικειοποίησης της ελληνικής
σκέψης: από τον 18ο αιώνα και τον γερμανικό ιδεαλισμό μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα. Έλαβαν μέρος 26
σύνεδροι: 12 από την Ελλάδα, 10 από την Τουρκία και
4 από τη Γερμανία.

νών και Ελλήνων μελετητών μπόρεσε επίσης να δείξει
ότι η αρχαία φιλοσοφία δεν αποτελεί αντικείμενο
‘κληρονόμησης’, αλλά ελεύθερης και πολύμορφης
πρόσληψης και ερμηνείας. Το συνέδριο πέτυχε να
σπάσει τον πάγο μεταξύ των δύο φιλοσοφικών κοινοτήτων και να δώσει μια ευκαιρία επαφών και δικτύωσης νέων αλλά και πεπειραμένων επιστημόνων από
τις δύο χώρες. Η Θεσσαλονίκη, με τη μεγάλη συμβολική σημασία που έχει για τους δύο λαούς, αποτέλεσε
τον ιδεώδη τόπο για μια τέτοια συνάντηση.»

Η σημασία της εσωκομματικής δημοκρατίας για το πολιτικό σύστημα
Εκδήλωση, Δευτέρα 31/10, ώρα 7μμ
Goethe-Institut Athen

Η πολιτική μιας χώρας καθορίζεται ουσιωδώς από τα
πολιτικά κόμματα. Τα δημοκρατικά καθεστώτα είναι
δομημένα στη βάση του ανταγωνισμού και δρουν
μέσω του ανταγωνισμού.
Μπορεί κανείς συνεπώς είτε να αρκεστεί στον ανταγωνισμό ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, μεταξύ των
οποίων έχουν οι εκλογείς τη δυνατότητα να επιλέξουν, είτε μπορεί να επεκτείνει τη δημοκρατία και στη
διαδικασία διαμόρφωσης της βούλησης στο εσωτερικό των πολιτικών κομμάτων, έτσι ώστε να καταστεί
εφικτός ο επί ίσοις όροις ανταγωνισμός ανάμεσα σε
πολιτικές θέσεις και σε πρόσωπα.
Η εσωκομματική δημοκρατία μπορεί να συμβάλει
στην βελτίωση των λειτουργιών των πολιτικών κομμάτων. Καταπολεμά τις παγιωμένες δομές εξουσίας,
ευαισθητοποιεί την πολιτική σχετικά με τις ιδέες και
τις πεποιθήσεις των πολιτών και συνεισφέρει στην
περαιτέρω καλλιέργεια της πολιτικής κουλτούρας.

Διοργανωτής του συνεδρίου από ελληνικής πλευράς
ήταν ο Καθ. Παναγιώτης Θανασάς, Διευθυντής του
Τομέα Φιλοσοφίας του ΑΠΘ, ο οποίος αποτίμησε το
συνέδριο ως εξής: «Το Συνέδριο αποτέλεσε ένα μείζον
φιλοσοφικό γεγονός, ενώ λειτούργησε και ως δίαυλος
επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική
φιλοσοφική κοινότητα. Η συνάντηση Τούρκων, Γερμα-

Ομιλητές θα είναι από τη Γερμανία ο Καθηγητής Martin Morlok (Πανεπιστήμιο του Ντύσσελντορφ)
και από την Ελλάδα ο Καθηγητής Κώστας Χρυσόγονος
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), αμφότεροι διακεκριμένοι
ειδικοί στο δίκαιο των πολιτικών κομμάτων.
Συντονίστρια της συζήτησης: Καθηγήτρια Τζούλια
Ηλιοπούλου-Στράγγα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει δεξίωση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ελληνική και
γερμανική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση.
Μια εκδήλωση της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., της
Ελληνογερμανικής Ένωσης Νομικών, του Ελληνογερμανικού Συλλόγου Φιλαδέλφεια, του Goethe-Institut
Athen, της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και του Ιδρύματος Friedrich Ebert.

Θεσσαλονίκη - Μεγάλη βραδιά γερμανικής γλώσσας

Στις 25/11/2016 πραγματοποιείται στο Goethe-Institut
Thessaloniki από τις 6μμ έως τις 11μμ η βραδιά γερμανικής γλώσσας. Οι «μεγάλες βραδιές» αποτελούν
πηγή έμπνευσης και διεγείρουν τη φαντασία. Ανοίγουν την όρεξη για ευχάριστες κοινωνικές επαφές και
δημιουργική απασχόληση.
Προσφέρονται 6 βιωματικά εργαστήρια με θέμα τη
μουσική, το θέατρο, την ποίηση, τα παιχνίδια με βάση
την κίνηση στο μάθημα, γλωσσικά παιχνίδια και
γλωσσικά ιδιώματα.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε καθηγητές γερμανικής
γλώσσας και φοιτητές της γερμανικής φιλολογίας, οι
οποίοι από κοινού θα δημιουργήσουν από ένα κοινό
διδακτικό προϊόν, το οποίο στο τέλος θα παρουσιάσουν. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών ανά εργαστήριο: έως 15 άτομα.
Παρακαλούμε να δηλώσετε το εργαστήρι που θέλετε
να παρακολουθήσετε στέλνοντας mail στο
bkd@thessaloniki.goethe.org.

©DKFZ

Ο νομπελίστας και πρώην υπότροφος της
DAAD Καθηγητής Harald zur Hausen από
το DKFZ έρχεται στην Αθήνα

Το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα διοργανώνει σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ένα επιστημονικό συνέδριο με θέμα την έρευνα κατά
του καρκίνου την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου.
Την εναρκτήρια ομιλία θα κάνει ο διακεκριμένος Ιατρός και Νομπελίστας Καθηγητής Harald zur Hausen
από το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών κατά του Καρκίνου
στη Χαϊδελβέργη.

Είσοδος ελεύθερη.
Μια κοινή εκδήλωση του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης, της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Περαιτέρω πληροφορίες:
https://www.goethe.de/ins/gr/de/sta/the/ver.cfm?fus
eaction=events.detail&event_id=20852277.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας προς τα τέλη του Νοέμβρη. Το συνέδριο
θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΕΙΕ (Βας. Κωνσταντίνος 48, 11635 Αθήνα).

Falling Walls Lab Τελικός στο Βερολίνο με
δυο συμμετοχές από την Ελλάδα
Καλή επιτυχία!

Χαιρόμαστε που οι δυο νικητές του Ελληνικού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου
στη Θεσσαλονίκη, ταξιδεύουν στο Βερολίνο για να
παρουσιάσουν εκεί στις 8 Νοεμβρίου τις έρευνές
τους. Πρόκειται για τους Δρ Θεόφιλο Χρυσικό (1η
θέση, PostDoc στο Πανεπιστήμιο Πατρών) και τον
Νικόλαο Μιχαλόπουλο (2η θέση, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών).
Στον τελικό του Falling Walls Lab στο Βερολίνο νέοι
επιστήμονες και επαγγελματίες παρουσιάζουν σε
μόλις τρία λεπτά μία πρωτοπόρα έρευνα, μία επιχειρηματική ιδέα ή μία κοινωνική πρωτοβουλία . Επιτροπή αποτελούμενη από επιστήμονες και επιχειρηματίες θα κρίνει την καλύτερη ιδέα. Περισσότερες πληροφορίες: www.falling-walls.com

τόσο οξεία όσο και χρόνια είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή
και πολυδιάστατη νόσος. Παράλληλα, ο καρκίνος του
παγκρέατος ανιχνεύεται δύσκολα και συνήθως ιδιαιτέρως καθυστερημένα – αφού έχει επέλθει μετάσταση. Η έλλειψη χειρουργικών υποδομών και η δυσκολία διεξαγωγής μεταμοσχεύσεων καθιστά τον διαγνωστικό έλεγχο ιδιαίτερα κρίσιμο. Η νέα πλατφόρμα
διάγνωσης καταγράφει με κεραίες ηλεκτρικών διπόλων τα επίπεδα γλυκόζης αλλά και επιπρόσθετες κρίσιμες παραμέτρους και εν συνεχεία μεταδίδει τα καταγεγραμμένα στοιχεία μέσω ασύρματης ζεύξης σε
κατάλληλα διαμορφωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (ehealth system) με σκοπό την διάχυση των πληροφοριών σε μια εξατομικευμένη βάση γνώσεως
(knowledge base) και την εποπτεία του προσωπικού
προφίλ του ασθενούς από αρμόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Νικόλαου Μιχαλόπουλου

Αυτές ήταν οι νικήτριες ιδέες:
Δρ Θεόφιλος Χρυσικός

©Fotis Fotiadou

©Fotis Fotiadou

Ο Θεόφιλος Χρυσικός έπεισε την επιτροπή του Falling
Walls Lab Greece με την παρουσίασή του με θέμα
‘'Breaking the Wall of Pancreas E-Health Diagnostics”
και κέρδισε με τον τρόπο αυτό το πρώτο εισιτήριο για
τον τελικό διαγωνισμό του Βερολίνου. Με τη βοήθεια
ενός ασύρματου συστήματος παρακολούθησης, ο
Θεόφιλος και η ομάδα του στοχεύουν να φέρουν την
επανάσταση στην αντιμετώπιση ασθενειών του παγκρέατος. Ως γνωστόν το πάγκρεας αποτελεί ένα όργανο ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του
ανθρώπινου οργανισμού. Συνεπώς, η παγκρεατίτιδα,

Η ιδέα του Νικόλαου Μιχαλόπουλου αναπτύχθηκε με
σκοπό τη διευκόλυνση των ατόμων με αποκλίνοντα
κινητικά μοτίβα, τα οποία προήλθαν είτε μέσω ατυχημάτων/ τραυματισμών, είτε μέσω επεμβάσεων και
προσθετικών μελών, είτε έχουν εγγενή φύση. Η μέθοδος ανάλυσης της κίνησης, με σκοπό την εξάλειψη
των προβλημάτων που δημιουργούνται είναι πολυδάπανη και η αποτελεσματικότητά της αμφιλεγόμενη.
Βασιζόμενος στα δεδομένα αυτά ο Νικόλαος πρότεινε
μια πρωτοπόρα προσέγγιση για ένα φορετό σύστημα
υψηλής ακρίβειας, βασιζόμενο σε ενεργειακά και
οικονομικά αποδοτικούς αισθητήρες ασύρματης μετάδοσης. Το σύστημα αυτό απεικονίζει τρισδιάστατα
την ανθρώπινη κίνηση σε περιβάλλον επαυξημένης
πραγματικότητας, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους ασθενείς, εκμεταλλευόμενο μηχανισμούς μάθησης και προβλεπτικά μοντέλα.

_____________________________________________

Πως κατέληξε μια φυσικός στο γραφείο
της DAAD;
Καλωσορίζουμε την καινούρια μας συνάδελφος Φρύνη Μπαγλατζή
_____________________________________________

SrFe2(As1-x Px)2 ’’, είχα την τύχη να την πραγματοποιήσω στην ομάδα του Καθηγητή κ. Krellner και να δουλέψω κατά τη διάρκειά της σε μοντέρνα, υπερσύγχρονα εργαστήρια του τμήματος. Η εργασία πραγματεύεται τη σύνθεση υπεραγώγιμων κρυστάλλων υψηλών
θερμοκρασιών, η χημική ένωση των οποίων περιέχει
Σίδηρο.
Κατά το δεύτερο χρόνο του μεταπτυχιακού μου προγράμματος εργάστηκα στο πανεπιστήμιο ως επιβλέπουσα του εισαγωγικού εργαστηρίου για προπτυχιακούς φοιτητές φυσικής και άλλων θετικών επιστημών. Τα δυο αυτά χρόνια παραμονής μου στη Γερμανία διεύρυναν τους πνευματικούς μου ορίζοντες, με
εξέλιξαν τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο και μου χάρισαν μοναδικές εμπειρίες.
Παρόλα αυτά, η επιστροφή στη χώρα που μεγάλωσα
πιστεύω ότι ήταν η σωστή επιλογή!
Μέσω της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών μου δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθώ με
ακαδημαϊκά θέματα ιδιαίτερα εποικοδομητικά και να
μεταδώσω τη δική μου εμπειρία και γνώση στους
ενδιαφερόμενους. Χαρά μου θα ήταν να συνδυάσω
το μαθηματικό τρόπο σκέψης που υιοθέτησα μέσω
των σπουδών μου με την ευχάριστη ενασχόληση με
μαθητές, φοιτητές αλλά και ερευνητές.
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Ονομάζομαι Φρύνη Μπαγλατζή και είμαι απόφοιτη
του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση Φυσική
Στερεάς Κατάστασης. Το Σεπτέμβρη του 2014 πήρα
την απόφαση να μετακομίσω στη όμορφη Γερμανία
με σκοπό την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου
σπουδών στη Φυσική στο Goethe Universität Frankfurt.
Εφόσον είχα τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής όλων
των μαθημάτων αποφάσισα να διαλέξω μαθήματα
που αφορούν τόσο σε θέματα νευροανατομίας του
εγκεφάλου όσο και σε γενικότερα θέματα έρευνας
του εγκεφάλου . Τη διπλωματική μου εργασία με
τίτλο ‘’ Crystal growth and characterization of

Αδιαμφισβήτητα ένας φυσικός μπορεί να ακολουθήσει ποικίλες διαδρομές στην επαγγελματική του πορεία. Η επιστήμη είναι συγκεκριμένη, η χρήση αυτής
αντιθέτως πολυδιάστατη! Χαίρομαι πολύ που ανήκω
πλέον στην ομάδα της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών στην Αθήνα και προσβλέπω σε
μια εποικοδομητική συνεργασία!

