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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Ελληνογερµανικές σχέσεις :  
Αλληλεπιδράσεις στον πολιτισµό και την τέχνη»  

 
         
« Ελληνογερµανικές σχέσεις : Αλληλεπιδράσεις στον πολιτισµό και την τέχνη » 
είναι το θέµα της διεπιστηµονικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Εργαστήριο 
Συγκριτικής Γραµµατολογίας του A.Π.Θ., την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, 
το πρωί και το απόγευµα, στη Δηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για µια προσπάθεια να εξεταστούν, µε τρόπο απλό και επιστηµονικό, 
η αλληλοεπίδραση και η πρόσληψη των δύο πολιτιστικών οντοτήτων στους 
τοµείς της τέχνης, της εκπαίδευσης, της διανόησης, από την εποχή της 
ανάπτυξης του γερµανικού φιλελληνισµού για τη στήριξη του αγώνα 
ανεξαρτησίας των Ελλήνων µέχρι σήµερα. Η επιρροή των ανθρώπινων σχέσεων 
λόγω της µεγάλης ελληνικής οµογένειας στη Γερµανία, καθώς και το υψηλό 
επίπεδο των µορφωτικών ανταλλαγών και ακαδηµαιEκών σχέσεων έπαιξε, 
επίσης, µεγάλο ρόλο στη δηµιουργία κλίµατος φιλίας και συνεργασίας µεταξύ 
των δύο χωρών. Παράλληλα, η οικονοµία υπήρξε σηµαντικός παράγοντας που 
συνέβαλε στη σύσφιξη των ελληνογερµανικών σχέσεων.  
Όλες αυτές τις παραµέτρους, θα αναπτύξουν, την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, 
στην αίθουσα Διαλέξεων της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης του Δήµου Θεσσαλονίκης, 
διακεκριµένοι επιστήµονες, στην ηµερίδα που οργανώνει το Εργαστήριο 
Συγκριτικής Γραµµατολογίας του Α.Π.Θ. µε τη συνδροµή της Αντιδηµαρχίας 
Πολιτισµού του Δήµου Θεσσαλονίκης, του γερµανικού Ινστιτούτου Γκαίτε και 
της επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. 
 
Η Ηµερίδα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τη Δηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. 
 
Το πλήρες πρόγραµµα της Ηµερίδας είναι :  
 
09:30 -
09:50  

Χαιρετισµοί 

09:50 -
10:10 

Λασκαρίδου Όλγα: Το Βυζάντιο στη γερµανική λογοτεχνία των 
αρχών του 19ου αιώνα 

10:10 - Δασκαρόλη Aναστασία: O Oιδίπους στην γερµανική µυθογραφία 



  
 

Κεντρ ική  Δηµοτική  

Βιβλιοθήκη  

Εθν ικής  Αµύνης  27  

10:30 τον 16ο και 17ο αιώνα. 

10:30 -
10:50 

Αγοραστού Ιωάννα: Ζητήµατα αρχαιογνωσίας στα φιλολογικά 
βραδινά της κλασικής Βαϊµάρης. 

10:50 -
11:30 

Συζήτηση -  Διάλειµµα - Καφές 

11:30 -
11:50 

Καρακάση Κατερίνα: Η Ελλάδα του Γκαίτε. 

11:50 -
12:10 

Μητραλέξη Κατερίνα: Ο Heinrich Heine και η Ελλάδα. Πρόσληψη 
και επίδραση. 

12:10 -
12:30 

Αντωνοπούλου Αναστασία: O Γιόχαν Γιοάχιµ Βίνκελµαν ως 
λογοτεχνική φιγούρα. Συγκριτική ανάγνωση της νουβέλας Βίνκελµαν 
ή το πεπρωµένο (2010) του Αλέξανδρου Ίσαρη µε αφηγηµατικά έργα 
της γερµανικής λογοτεχνίας. 

12:30 -
12:50 

Συζήτηση - Διάλειµµα 

12:50 -
13:10 

Μπέννινγκ Βίλλι: Υπάρχουν εθνικά χαρακτηριστικά στη λογοτεχνία 
και στην αισθητική; 

13:10 -
13:30 

Πετροπούλου Εύη: Έρως ο καταστροφικός ή η καταλυτική δύναµη 
του ερωτικού λόγου σε επιλεγµένα κείµενα της ελληνικής και της 
γερµανικής γραµµατολογίας. 

13:30 -
13:50 

Ζάχου Κατερίνα: Περιδιαβαίνοντας στις µητροπόλεις: Σύγχρονοι 
flâneurs της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. 

13:50 -
14:10 

Βηδενµάιερ Ανθή: Ο ρόλος του εκδοτικού οίκου "Ρωµιοσύνη" στην 
πρόσληψη της ελληνικής λογοτεχνίας στη Γερµανία. 

14:10 -
14:20 

Συζήτηση - Διακοπή πρωϊνής συνεδρίασης 

18:00  Απογευµατινή Συνεδρίαση 

18:00 -
18:20 

Μπλιούµη Αγλαΐα: Έλληνες στη Γερµανία και Γερµανοί στην Ελλάδα. 
Θεατρικά δρώµενα και λογοτεχνική παραγωγή. 

18:20 -
18:40 

Πάγκαλος Ιωάννης: Ελληνογερµανικές συγκλίσεις στην Αριστερή 
Λογοτεχνία: Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες συναντούν την Αισθητική της 
Αντίστασης. 

18:40 -
19:00 

Συζήτήση - Διάλειµµα 

19:00 -
20:30 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε συντονιστή τον 
Μ.Πεχλιβανο.  
Συµµετέχουν :  Ι. Αγοραστού, Κ. Μητραλέξη, Κ. Ζάχου και Α. 
Μπλιούµη. 

 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Αµέσως µετά την κάθε εισήγηση θα ακολουθεί 
συζήτηση. Θα χορηγηθεί βεβαίωση συµµετοχής στους φοιτητές και στους 
εκπαιδευτικούς, όλων των βαθµίδων, που θα το παρακολουθήσουν. 
 
Χορηγοί της εκδήλωσης: η Επιτροπή Ερευνών και η Πρυτανεία του A.Π.Θ., η 
Αντιδηµαρχία Πολιτισµού, Παιδείας και Τουρισµού του Δήµου Θεσσαλονίκης και το 
Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη. 

 


