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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ 

 

 

Ι  Ίδρυση της επιστημονικής ομάδας «Μνημοσύνη» 

 

Ιδρυτικό μέλος και επιστημονικά υπεύθυνη σε συνεργασία με τον Αναπλ. Καθ. 

Ιωάννη Πάγκαλο της ερευνητικής ομάδας «Μνημοσύνη» στα πλαίσια του 

«Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» του Τμήματος 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από το 2013.  

http://www.del.auth.gr/el/sprachlab/erevnhtikes-omades/371-erevnhtikh-omada-

mnemosyne 

 

Μέσα στα πλαίσια της ομάδας «Μνημοσύνη» πραγματοποιήθηκαν οι εξής 

επιστημονικές δραστηριότητες:   

• Οργάνωση και διεξαγωγή του διεπιστημονικού συνεδρίου «Μνήμη και 

Αφήγηση» τον Ιούνιο του 2015 στο Α.Π.Θ.  

• Έκδοση του τόμου το 2020, που βασίστηκε στο διεπιστημονικό 

συνέδριο. 

Γεωργοπούλου, Ελένη / Πάγκαλος Γιάννης (επιμ.), Μνήμη και Αφήγηση. 

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης: 2020.  

• Έκδοση κειμένου με τις μεταφρασμένες θεωρίες περί μνήμης στον τόμο 

Μνήμη και Αφήγηση. Διεπιστημονικές Προσεγγύσεις. 

Γεωργοπούλου, Ελένη / Πάγκαλος Γιάννης (2020): Μια περιδιάβαση 

στα γερμανικά καταστατικά κείμενα περί μνήμης από την ομάδα 

«Μνημοσύνη». Στο: Γεωργοπούλου, Ελένη / Πάγκαλος Γιάννης (επιμ.), 

Μνήμη και Αφήγηση. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη, 

Κυριακίδης: 337-389.  

 

ΙΙ Ανακοινώσεις – Παρουσιάσεις 

 

2007 Τριήμερη εκδήλωση «Οικεία Ξένη: Τρεις χώρες ανταλλάσουν πολιτισμικές 

εμπειρίες»  στο Ινστιτούτο Goethe στην Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο το 2007. 

Παρουσίαση γερμανόφωνων συγγραφέων με καταγωγή την Τουρκία και την 

Ελλάδα και συντονισμός συζήτησης.    

 

2007 Ανακοίνωση στο διεπιστημονικό Workshop με θεματικό πλαίσιο: «Kontexte, 

Konzepte, Diskurse: das Beispiel der DDR» στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας της Université de Bourgogne στη Dijon με θέμα ομιλίας: 

«„Benannt, gebannt.“ Zum Verhältnis von Krankheit und Bewusstwerdung in 

Christa Wolfs Erzählung Leibhaftig.» [Βλ. δημοσίευση ΙΙ.6] 

 

2008   Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο της πορτογαλικής Εταιρίας Γερμανικών 

Σπουδών στη Λισσαβόνα στο Πανεπιστήμιο Universidade Catolica Portuguesa. 

Θεματικό πλαίσιο του συνεδρίου: Kulturbau - Aufräumen, Ausräumen, 

http://www.del.auth.gr/el/sprachlab/erevnhtikes-omades/371-erevnhtikh-omada-mnemosyne
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Einräumen. Θέμα: «Gedächtnisbildung und Gedächtnisreflexion in der 

Gegenwartsliteratur über den Holocaust.» [Βλ. δημοσίευση ΙΙ.5] 

 

2009 Ομιλία για την ζωή και το έργο της Christa Wolf σε μια βραδιά αφιερωμένη 

στο πρόσωπο της μεγάλης συγγραφέως με αφορμή τα ογδοντάχρονα γενέθλια 

της στο Ινστιτούτο του Goethe στην Θεσσαλονίκη.  

 

2011   Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (διά)δραση» 

στο τμήμα της Γερμανικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο ΑΠΘ με θέμα: 

«Erinnerung und Medialität in Marcel Beyers Romanen». 

 

2011   Ανακοίνωση στο συνέδριο για τον συγγραφέα Heinrich von Kleist του 

τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού 

Πανεπιστήμιο Αθήνας με θέμα: «Die Dimension des Bösen: Von der 

„Theodizee“ in Heinrich von Kleists Das Erdbeben in Chili zur Dialektik der 

Aufklärung in Christa Wolfs Medea. Stimmen.» [Βλ. δημοσίευση ΙΙ.7] 

      

2015 Εισαγωγική ομιλία στο διεπιστημονικό συνέδριο «Μνήμη και Αφήγηση» της 

ερευνητικής ομάδας «Μνημοσύνη» του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στης 2. Ιουνίου στο Α.Π.Θ. (αναλυτικά για το 

συνέδριο στην ιστοσελίδα: http://mnemo.del.auth.gr/)    
 
2015  Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο «Turns und kein Ende» του GGGS 

(Ελληνική Εταιρεία Γερμανικών Σπουδών), Αθήνα 9-12 Δεκεμβρίου 2015, με 

θέμα: Das Ideologische sichtbar machen. Versteinert-erstarrtes Erzählen und 

flüssig-flüchtiges Reflektieren im Roman Wörterbuch von Jenny Erpenbeck.  

 

2016    Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο („Mittelmeer“) στη Νάπολη (9-11 Ιουνίου) 

του AIG, με θέμα: Die Erinnerung an die nationalsozialistische Besatzung 

Griechenlands in der zeitgenössischen deutschsprachigen Kriminalliteratur.  

 

2017 Συμμετοχή με ανακοίνωση στη ιε΄ διεθνής επιστημονική συνάντηση τομέα 

ΜΝΕΣ, 1–4 Μαρτίου 2017  - Μνήμη Δ. Μαρωνίτη (1929-2016) στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με θέμα: Ξορκίζοντας τα 

φαντάσματα. Η Θεσσαλονίκη ως τόπος μνήμης στο γερμανικό μυθιστόρημα 

Lebt του Orkun Ertener (2014).  

 

2017  Συμμετοχή στην εκδήλωση/συζήτηση: «Heinrich Böll και ο κοινωνικός ρόλος 

του συγγραφέα στη σημερινή Ευρώπη» στις 24.4.2017 στο Ινστιτούτο Goethe 

σε συνεργασία με το ΄Ίδρυμα Heinrich Böll την Ελληνική Εταιρία 

Γερμανικών Σπουδών και με την υποστήριξη του Προξενείου της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη.     

 

2017  Ανακοίνωση / Παρουσίαση της έρευνας μου στα πλαίσια της ερευνητικής 

ομάδας «Μνημοσύνη» με θέμα: «Η μνήμη της γερμανικής κατοχής στην 

Ελλάδα στη γερμανόφωνη λογοτεχνία» στο Workshop που πραγματοποιήθηκε 

στη Vechta της Γερμανίας στις 28 και 29 Απριλίου του 2917 στα πλαίσια της 

τριμελής συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων Γερμανίας και Ελλάδας: 

Aktuelle Forschungsfelder in den deutschen und griechischen Literatur- und 

Kulturwissenschaften: Synergien und Potentiale. DAAD-

http://mnemo.del.auth.gr/
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Hochschulpartnerschaft mit Griechenland, 2017-2019. Αναλυτικά στη 

διεύθυνση: https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaften/lehrende/albrecht-

monika/daad-hochschulpartnerschaft-griechenland/    
 

2017   Διαλέξεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος «German Literature and 

Culture, Department of Literary, Linguistic and Comparative Studies» του 

Πανεπιστήμιο στη Νάπολη στα πλαίσια του «Teaching Staff Mobility in the 

framework of Erasmus+ Programme between Aristotle University of 

Thessaloniki and University of Naples “L’Orientale”» από 30.10.2017 – 

3.11.2017 με θέμα:  

o Poetry and Music in German and Greek culture   

o The German Occupation in Greece in Greek and German Literature   

 

2018 Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο «Texturen von Herrschaft im 

Mittelmeerraum» στη Θεσσαλονίκη του οικείου τμήματος. Θέμα της 

ανακοίνωσης: Doing Rebetico. Die deutsche Okkupation Griechenlands in der 

griechischen Erinnerungskultur.  

 

ΙΙΙ Οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων 

 

• Οργάνωση βραδιάς ανάγνωσης – σε συνεργασία με τον «Σύνδεσμο Φιλίας 

Θεσσαλονίκης Κολωνίας» - και παρουσίαση της συγγραφέως Liane Dirks από 

την Κολωνία και της μεταφράστριας της Νίκη Eideneier στην Κεντρική 

Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης - στα πλαίσια των Δημητρίων (2006).   

 

• Οργάνωση της εκδήλωσης «Οικεία Ξένη: Τρεις χώρες ανταλλάσσουν 

πολιτισμικές εμπειρίες» σε συνεργασία με το «Σύνδεσμο Φιλίας Θεσσαλονίκης 

και Κολωνίας» και το Ινστιτούτο του Goethe στην Θεσσαλονίκη στις 9, 10 και 

11 Ιανουαρίου του 2007.   

 

• Συν-διοργάνωση και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου της 

ερευνητικής ομάδας «Μνημοσύνη» (Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ.) με θέμα: Μνήμη και Αφήγηση.   

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 2-3 Ιουνίου 2015, στην αίθουσα 

Εκμαγείων στο Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (αναλυτικά στην 

ιστοσελίδα: http://mnemo.del.auth.gr/)     

 

• Συν-διοργάνωση και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνές 

συνεδρίου «Texturen von Herrschaft im Mittelmeerraum» του οικείου 

τμήματος στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2018. 

http://www.del.auth.gr/el/erevna/synedria/1478-internationale-konferenz-

texturen-von-herrschaft-mittelmeerraum-30-05-01-06-2018  

 

ΙV Ακαδημαϊκές Συνεργασίες  

 

https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaften/lehrende/albrecht-monika/daad-hochschulpartnerschaft-griechenland/
https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaften/lehrende/albrecht-monika/daad-hochschulpartnerschaft-griechenland/
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• Εισηγήτρια θεμάτων και βαθμολογήτρια στις εξετάσεις του ΙΚΥ 

«Προγράμματα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στο 

εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα» στην Αθήνα στο 

γνωστικό αντικείμενο της γερμανικής φιλολογίας «Ιστορίας της λογοτεχνίας» 

για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2011.  

 

• Συνεργάτιδα στο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Αξιολόγηση πιστοποίηση 

γλωσσομάθειας», και συγκεκριμένα στο υποέργο «Επιμόρφωση εξεταστών 

γερμανικής γλώσσας για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» από το 

Σεπτέμβριο του 2008 ως 2009.     

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα του 

Α.Π.Θ.:  

 

• Μέλος της ΕΔΕ (Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής) του διατμηματικού 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός από το 

2017 έως το 2020.  

• Εκπρόσωπος του Τμήματος (με την κ. Οικονόμου Αγοραστού και αργότερα με 

τον κ. Γιάννη Πάγκαλο) στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της 

Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός» από το 

2008 έως το 2020.   

• Εκπρόσωπος του Τμήματος (με την κ. Ρασιδάκη) στο διατμηματικό 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. ««Νεοελληνικές 

Σπουδές και Πολιτισμός» (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)» από το 

2015 έως σήμερα.  

 

Ακαδημαϊκές Συνεργασίες με το εξωτερικό  

• Υπεύθυνη της Ακαδημαϊκής Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο L’ Orientale 

στη Νάπολη Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος LLP/Erasmus από το 

2015.  

 

• Από τον Ιανουάριο του 2017 έως το φθινόπωρο του 2018 συμμετοχή στο: 

DAAD-Projekt „Aktuelle Forschungsfelder in den deutschen und griechischen 

Literatur- und Kulturwissenschaften: Synergien und Potentiale“ (2017-2019) 

der Programmlinie „DAAD-Hochschulpartnerschaft mit Griechenland“ 

zwischen den  Kulturwissenschaften der Universität Vechta und den 

Abteilungen für Deutsche Sprache und Philologie der Nationalen und 

Kapodistrias Universität Athen  und der Aristoteles Universität Thessaloniki. 

https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaften/lehrende/albrecht-monika/daad-

hochschulpartnerschaft-griechenland/    

o Σε αυτό το πλαίσιο συμμετοχή σε workshop στο πανεπιστήμιο της 

Vechta (Ιούλιος 2017) και στο ΕΚΠΑ (Δεκέμβριος 2017) και εποπτεία 

της φοιτητικής ομάδας του ΑΠΘ [σε συνεργασία με τον Γ. Πάγκαλο]. 

https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaften/lehrende/albrecht-monika/daad-hochschulpartnerschaft-griechenland/
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[Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020]  

 


