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O Πέτρος Χρ. Μάρκαρης είναι μια εξέχουσα προσω-
πικότητα των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών με
ιδιαίτερη συμβολή στις ελληνογερμανικές σχέσεις. 

Γεννημένος στη Χάλκη το 1937 εκπροσωπεί τον
κοσμοπολίτικο ελληνισμό της διασποράς και από
πολύ νωρίς μαθαίνει να ζει και να δημιουργεί ανά-
μεσα σε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς
έχοντας άριστη γνώση της ελληνικής, τουρκικής
και γερμανικής γλώσσας. Μεταφράζει στα ελλη-
νικά κυρίως θεατρικά έργα και ποίηση, μεταξύ
άλλων έργα του Ναζίμ Χικμέτ, του Bertolt Brecht,
του Peter Weiss καθώς και τον μνημειώδες «Φά-

ουστ» (Ι και ΙΙ) του J. W. von Goethe. Παράλληλα ασχολείται αρχικά με τη συγ-
γραφή θεατρικών έργων ( πρώτη εμφάνιση το 1965 με το θεατρικό έργο Η
ιστορία του Αλή Ρέτζο) και κινηματογραφικών σεναρίων (1991 για την ταινία
του Θ. Αγγελόπουλου Το μετέωρο βήμα του πελαργού) αλλά και τηλεοπτικών
σειρών. Το 1995 ξεκινά τη συγγραφή αστυνομικών μυθιστορημάτων συνεχί-
ζοντας την παράδοση του αστικού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα, όπου το
έγκλημα αποτελεί το εύρημα για την αφήγηση / διερεύνηση κοινωνικών συν-
θηκών και ανθρωπίνων σχέσεων. Τα βιβλία του μεταφράζονται σε 19 γλώσσες
και στη Γερμανία καταλαμβάνουν σταθερά τις πρώτες θέσεις των best-sellers.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης καλείται συχνά από τα γερμανό-
φωνα ΜΜΕ να διαμεσολαβήσει στην αλληλοκατανόηση των δυο λαών. 

Το 2013 τιμήθηκε με το Μετάλλιο Goethe και το 2014 με το Σταυρό του Τάγ-
ματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΜΑΡΚΑΡΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΕΝΑΡΞΗ-ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
από την Πρόεδρο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Καθηγήτρια

Αγγελική Κοιλιάρη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ:
από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής

Καθηγητή Δημήτριο Μαυροσκούφη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ:
από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Καθηγητή Περικλή Μήτκα

ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ
από τις επίκουρες καθηγήτριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Ανθή Βηδενμάιερ και Αικατερίνη Ζάχου

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ανάγνωση και επίδοση του ψηφίσματος

από την Πρόεδρο Καθηγήτρια Αγγελική Κοιλιάρη και του τίτλου
από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής

Καθηγητή Δημήτριο Μαυροσκούφη

ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΑΣΗΜΟΥ & ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΙΜΗΣ
από τον Πρύτανη, Καθηγητή Περικλή Μήτκα

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ 
από τον τιμώμενο συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη με θέμα:

«Η σχέση μου με τη γερμανική γλώσσα»

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ
από την ομάδα "Adagio"

Ο καθηγητής του Τμήματος Θεάτρου Δημήτρης Ναζίρης
διαβάζει Πέτρο Μάρκαρη

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
από την ομάδα "Adagio"

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ




