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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 

ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΖΙΑΤΖΗ 

(από 12.06.2021 έως 08.07.2022) 

 

Με το παρόν υποβάλλω τον απολογισμό των τελευταίων δυόμιση μηνών του πρώτου 
ακαδ. έτους, καθώς και του δεύτερου ακαδ. έτους της δεύτερης προεδρικής μου 
θητείας, από 12.06.2021 έως και 08.07.2022, όπως προβλέπει ο νόμος: 

 

1. Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων 

Στο διάστημα αυτό συνεκλήθησαν δύο ακόμη Γενικές Συνελεύσεις κατά το ακαδ. έτος 
2020-2021 (στη 12η/16.06.2021 Συνέλευση εγκρίθηκε ο απολογισμός της προεδρικής 
μου θητείας από 23.06.2020 έως 11.06.2021), καθώς και δεκαπέντε (15) Συνελεύσεις 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (δεκατρείς [13] μέχρι τις 3.06.2022, ενώ 
αναμένεται να συγκληθούν η 14η  στις 11.07.2022 και η 15η στις 31.08.2022), ως εξής: 

 
Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

12η Γενική Συνέλευση / 16.06.2021  

13η Γενική Συνέλευση / 31.08.2021 

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

1η Συνέλευση / 22.09.2021 

2η Συνέλευση / 20.10.2021 

3η Συνέλευση / 10.11.2021  

4η Συνέλευση / 15.12.2021 

5η Συνέλευση / 19.01.2022 

6η Συνέλευση / 28.01.2022 (έκτακτη) 

7η Συνέλευση / 16.02.2022  

8η Συνέλευση / 08.03.2022 (έκτακτη) 

9η Συνέλευση / 15.03.2022 (έκτακτη) 

10η Συνέλευση / 28.03.2022 (έκτακτη) 

11η Συνέλευση / 15.04.2022  

0009689528



2 
 

12η Συνέλευση / 11.05.2022 

13η Συνέλευση / 03.06.2022 

14η Γενική Συνέλευση / 11.07.2022 (έχει ήδη αποσταλεί η Πρόσκληση με την ημε-

ρήσια διάταξη) 

15η Γενική Συνέλευση / 31.08.2022 (έχει ήδη προγραμματιστεί) 

Από όλες τις Συνελεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν τηρηθεί, 
επικυρωθεί (από Συνέλευση) και υπογραφεί Πρακτικά, εκτός από το Πρακτικό της 13ης 
/ 03.06.2022 Συνέλευσης, το οποίο έχει ήδη συνταχθεί και αποσταλεί στα μέλη της 
Συνέλευσης για έλεγχο, προκειμένου να επικυρωθεί κατά την 14η/11-07-2022 
Συνέλευση.  

 

2. Συμμόρφωση με τις συστάσεις της Επιτροπής αξιολόγησης κατά την 
Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση του Π.Π.Σ. του Τμήματος 

Συνεχίστηκε η υλοποίηση της σύστασης των αξιολογητών που αφορούσε τη 
συμπλήρωση του Αναλυτικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών με τα 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά τα οποία διδάχθηκαν τα μαθήματα της Β΄ Ζώνης και 
ειδικότερα τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής όλων των γνωστικών αντικειμένων του 
Τμήματος. Η καταγραφή είχε ολοκληρωθεί και προστεθεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2020-2021 και στον Οδηγό Σπουδών του 
Τμήματος για το ίδιο ακαδ. έτος, ενώ ανανεώθηκε και στα Αναλυτικά Προγράμματα 
Προπτυχιακών Σπουδών των ακαδ. ετών 2021-2022 και 2022-2023 και στους Οδηγούς 
Σπουδών του Τμήματος για τα αντίστοιχα ακαδ. έτη, και θα ανανεώνεται και στο εξής 
και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Αναλυτικού Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών σε κάθε αποτύπωσή του. 

Επίσης συνεχίστηκε η υλοποίηση της σύστασης των αξιολογητών σχετικά με την 
ενσωμάτωση, στο Πρόγραμμα διδασκαλίας των προπτυχιακών φοιτητών, μαθημάτων 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και Ιστορίας. Κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 
διδάχθηκε το μάθημα ελεύθερης επιλογής ΕΕΦΙΛΟΣ514 Κείμενα Ελληνικής 
Φιλοσοφίας: Αρχαία και Σύγχρονη Φιλοσοφία, από τον Καθηγητή του Τμήματος κ. 
Ιωάννη Πετρόπουλο, καθώς και το μάθημα ελεύθερης επιλογής ΕΕΙΣΤ401 «Αρχαία 
Ιστορία» από την Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Χαρίκλεια Ιωαννίδου, τον Αν. 
Καθηγητή του Τμήματος κ. Σταμάτιο Μπουσέ, την Επ. Καθηγήτρια του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. 
κ. Α. Αβραμίδου και τον Επ. Καθηγητή του Τ.Ι.Ε. κ. Α. Farrington. 
 

3. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

Η Συνέλευση του Τμήματος, στην υπ’ αριθμ. 5/09-12-2020 συνεδρίασή της, αφού 
έλαβε υπόψη τη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/22014/1120/30-11-2020 εισήγησή μου ως 
Προέδρου του Τμήματος για την ανακατανομή των πιστωτικών μονάδων (ECTS) στα 
μαθήματα της Α΄ Ζώνης και την αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση και 
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την προτεινόμενη σε αυτήν ανακατανομή των πιστωτικών μονάδων (ECTS) στα 
μαθήματα της Α΄ Ζώνης και ταυτόχρονη αναμόρφωση του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (με την με αριθμ. πρωτ. 
ΔΠΘ/ΕΦ/26111/1314/18-12-2020 απόφασή της). Η αναμόρφωση αυτή εγκρίθηκε 
αρχικά από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. στην υπ’ αριθμ. 6/17-3-2021 συνεδρίασή της 
(ΔΠΘ/ΜΟΔΙΠ/38080/379/18-03-2021 [ΔΠΘ/ΕΦ/39604/2032/18-03-2021])  και έπειτα 
και από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., με την υπ’ αριθμ. 24/47/1-4-2021 απόφαση της   
Συγκλήτου (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39604/1548/05-04-2021 [ΔΠΘ/ΕΦ/42688/2164/05-04-
2021]), και εφαρμόστηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Επικυρώθηκαν τα  Προγράμματα, Αναλυτικό και Ενδεικτικό, Προπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος, όπως αυτά αναμορφώθηκαν, και τέθηκαν σε ισχύ από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Επιπλέον, στο Πρόγραμμα Σπουδών εντάχθηκαν, τόσο στον κορμό όσο και στη 
Β΄ Ζώνη, πρόσθετα φροντιστηριακά μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής, Λατινικής και 
Βυζαντινής Φιλολογίας. 

Η Συνέλευση του Τμήματος, στην υπ’ αριθμ. 13/03-06-2022 συνεδρίασή της, 
έπειτα από δική μου προφορική εισήγηση και με τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων 
μελών της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε να μπορούν 
να επιλέξουν οι φοιτητές τις Ειδικεύσεις Κλασική και Βυζαντινή-Νεοελληνική στη Β΄ 
Ζώνη του Προγράμματος Σπουδών, αφού εξεταστούν με επιτυχία στο ένα από τα δύο 
ως τώρα προαπαιτούμενα μαθήματα των Ειδικεύσεων αυτών στην Α΄ Ζώνη. 
Συγκεκριμένα, για την επιλογή της Ειδίκευσης Κλασικής Φιλολογίας στη Β΄ Ζώνη, οι 
φοιτητές να έχουν ως προαπαιτούμενο μάθημα είτε το ΑΕΦ101 Ιστορία της Αρχαίας 
Ελληνικής Λογοτεχνίας / Θεματογραφία (μάθημα της Υποειδίκευσης «Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία») είτε το ΛΦ121 Λατινική Θεματογραφία (μάθημα της 
Υποειδίκευσης «Λατινική Φιλολογία»). Για την επιλογή της Ειδίκευσης Βυζαντινής 
και Νεοελληνικής Φιλολογίας στη Β΄ Ζώνη, οι φοιτητές να έχουν ως προαπαιτούμενο 
μάθημα είτε το ΒΦ221 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία (μάθημα της 
Υποειδίκευσης «Βυζαντινή Φιλολογία») είτε το NEΦ202 Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας ΙΙ (μάθημα της Υποειδίκευσης «Νεοελληνική Φιλολογία»).  

Στην ίδια συνεδρίαση της Συνέλευσης, ύστερα από δική μου προφορική 
εισήγηση, αποφασίστηκε ομόφωνα να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός 
υποχρεωτικού μαθήματος Ειδίκευσης ως μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής της ίδιας 
Ειδίκευσης από φοιτητές των άλλων Ειδικεύσεων, με την προϋπόθεση ότι οι 
διδάσκοντες θα ενημερώνουν σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματος, πριν την έναρξη 
των δηλώσεων μαθημάτων κάθε εξαμήνου, ώστε να γίνονται εγκαίρως οι απαραίτητες 
ρυθμίσεις στο πληροφοριακό σύστημα Universis.  

Επίσης, με δική μου πρόταση προς τη Συνέλευση καταρτίστηκαν και 
απεστάλησαν ερωτηματολόγια ικανοποίησης τελειοφοίτων και αποφοίτων του 
Τμήματος από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, καθώς και 
ικανοποίησης φοιτητών από τις υπηρεσίες του Τμήματος, τα αποτελέσματα των οποίων 
κοινοποιήθηκαν στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος. Η έκθεση της 
ποσοτικής και ποιοτικής τους ανάλυσης θα κατατεθεί και θα συζητηθεί στην 14η/11-
07-2022 Συνέλευση του Τμήματος.  
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Τέλος, με δική μου πρόταση συγκροτήθηκε κατά την 13η/03-06-2022 
Συνέλευση τετραμελής Επιτροπή για τη σύνταξη ερωτηματολογίου ικανοποίησης του 
διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην 
15η/31-08-2022 Συνέλευση του Τμήματος.  

 

4. Οδηγός Σπουδών 

Όπως για τα ακαδ. έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021, έτσι και για 
το ακαδ. έτος 2021-2022 επιμελήθηκα, επικαιροποίησα, διόρθωσα και συμπλήρωσα  
τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εκδόθηκε σε έντυπη μορφή με νέο 
εξώφυλλο και αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

5. Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κείμενα και Πολιτισμός»  

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κείμενα και Πολιτισμός» λειτούργησε ομαλά και με επιτυχία και 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, υπό τη διεύθυνσή μου (η 10η/27-05-2020 
Συνέλευση του Τμήματος με όρισε, με την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/50298/2317/29-
05-2020 απόφασή της, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» για μία 
δεύτερη διετή θητεία) και με Αναπληρωτή Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Τσομή 
και υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής τον Καθηγητή κ. Γρηγόριο 
Παπαγιάννη, τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μαυρέλο και την Επ. Καθηγήτρια κ. Άννα 
Μαστρογιάννη.  

 

6. Επιτροπές του Τμήματος   

Διατηρήθηκαν και ενδυναμώθηκαν με περισσότερα μέλη όλες οι υπάρχουσες 
Επιτροπές του Τμήματος, ενώ η ίδια συμμετέχω ενεργά στις περισσότερες από αυτές.  

 

7. Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου φοιτητών 

 Εφαρμόστηκε και κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, 
μετά την έγκρισή του από την 1η/9-10-2019 Συνέλευση του Τμήματος, ο Κανονισμός 
του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Η 
Συνέλευση του Τμήματος, στην υπ’ αριθμ. 3/10-11-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε 
ομόφωνα να ορίσει Συμβούλους Καθηγητές για τους πρωτοετείς φοιτητές τα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό, με τυχαία και κατά το 
δυνατόν ισάριθμη κατανομή των φοιτητών στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος (με την με 
αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/22417/1209/07-12-2021 απόφαση της Συνέλευσης). Επίσης 
αναρτήθηκαν από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώσεις για την ενημέρωση των 
πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών του Τμήματος (για τους οποίους εφαρμόζεται ο 
θεσμός αυτός) σχετικά με τους ακαδημαϊκούς τους συμβούλους και την επικοινωνία 
τους με αυτούς. 

 



5 
 

 
8.  Βιβλιοθήκη του Τμήματος 

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος υπό την διεύθυνσή μου εμπλουτίστηκε και στο διάστημα 
από τις 12.6.2021 έως σήμερα με πολλά νέα βιβλία και δωρεές, όπως αυτές της 
Καθηγήτριας του Α.Π.Θ. κ. Καλλιόπης-Άντειας Φραντζή (99 βιβλία και περιοδικά), 
του φιλολόγου, συγγραφέα και υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Γιάννη 
Στρούμπα (28 βιβλία και περιοδικά), του συγγραφέα κ. Τόλη Νικηφόρου (38 βιβλία 
και περιοδικά), καθώς και μεμονωμένες δωρεές (106 βιβλία και περιοδικά), ενώ 
αναμένεται, ύστερα από δικές μου ενέργειες, και η δωρεά της πολύ πλούσιας (και σε 
σπάνια ανάτυπα) Βιβλιοθήκης του Δρ. Ανάργυρου Αναστασίου, συνεργάτη στο 
Ιπποκρατικό Λεξικό του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.  

Από τον «Εύδοξο» περιήλθαν στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος 128 βιβλία.  
               

12 ξενόγλωσσα και 7 ελληνόγλωσσα βιβλία αγοράστηκαν (από τον Αύγουστο μέχρι 
τον Δεκέμβριο του 2021) στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, στο πλαίσιο του Τακτικού 
Προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης για το έτος 2021 (ύστερα από υποβληθέντα σχετικά 
αιτήματα των μελών του Τμήματος). 

Επίσης συνεχίστηκε η καταλογογράφηση των βιβλίων της Βιβλιοθήκης από το μέλος 
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, βιβλιοθηκονόμο κ. Πασχάλη Κατσίκα. 

Ως Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Τμήματος, και σε άψογη συνεργασία με τα μέλη 
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος που υπηρετούν στη Βιβλιοθήκη, ενθάρρυνα και συνέβαλα στο 
να πραγματοποιηθoύν οι ακόλουθες δράσεις: 

Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου και λογαριασμού Facebook για τη Βιβλιοθήκη 
του Τ.Ε.Φ.  

Σεμινάρια σε πρωτοετείς φοιτητές 

Ξεναγήσεις διαδικτυακές και με φυσική παρουσία στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος για 
σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης  

 

9.  Εξελίξεις και προκηρύξεις νέων θέσεων – ζητήματα προσωπικού 

Από τον Ιούνιο του 2021 έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 έγιναν / 
αναμένονται να ολοκληρωθούν οι εξής κρίσεις εξελίξεων, μονιμοποιήσεων ή 
πλήρωσης νέων θέσεων στο Τ.Ε.Φ.: 

1. Εκλογή-εξέλιξη του κ. Χ. Μιχαλόπουλου στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία» (2η συνεδρίαση του 
Εκλεκτορικού Σώματος στις 2.9.2021, Φ.Ε.Κ. διορισμού 2923/Γ/30-11-2021) 

2. Εκλογή-εξέλιξη της κ. Σμ. Νικολαΐδου-Αραμπατζή στη βαθμίδα της Αν. 
Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (2η 
συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος στις 30.11.2021, Φ.Ε.Κ. διορισμού 
662/Γ/23-03-2022) 
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3. Εκλογή της κ. Ι. Δόση σε κενή οργανική θέση στη βαθμίδα της Επ. 
Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: 
Δίγλωσση Ανάπτυξη» (2η συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος στις 24-01-
2022, Φ.Ε.Κ. διορισμού 1320/Γ/06-06-2022) 

4. Εκλογή-εξέλιξη της κ. Μ. Μητσιάκη στη βαθμίδα της Αν. Καθηγήτριας στο 
γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας» (2η 
συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος την 1η Απριλίου 2022 (Αναμένεται το 
Φ.Ε.Κ. διορισμού.) 

5. Εκλογή-εξέλιξη της κ. Ει. Κορρέ στη βαθμίδα της Αν. Καθηγήτριας στο 
γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παιδαγωγική» (2η συνεδρίαση του Εκλεκτο-
ρικού Σώματος στις 04-04-2022 (Αναμένεται το Φ.Ε.Κ. διορισμού.) 
 

Επίσης έχει αποφασιστεί (στην 8η/08-03-2022 Συνέλευση του Τμήματος) και βρίσκεται 
σε εξέλιξη η προκήρυξη νέας θέσης στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».  

Παράλληλα καταρτίστηκε, εγκρίθηκε από την Κοσμητεία και τη Σύγκλητο και 
αναρτήθηκε στο ΑΠΕΛΛΑ το επικαιροποιημένο ενιαίο μητρώο αξιολογητών για τα 
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (και κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2021-2022, 
με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/1082/159/06-09-2021 (ορθή επανάληψη 14/09/2021) 
απόφαση της 13ης/31-08-2021 Συνέλευσης, τη με αριθμ. πρωτ. 
ΔΠΘ/ΣΚΑΕ/3985/18/17-09-2021 [ΔΠΘ/ΕΦ/3991/282/17-09-2021] απόφαση της 
Κοσμητείας της Σ.Κ.Α.Σ. και τη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/3991/147/12-10-2021 
[ΔΠΘ/ΕΦ/9776/620/12-10-2021] απόφαση της Συγκλήτου, και κατά το τρέχον εαρινό 
εξάμηνο, με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/36905/1873/28-02-2022 απόφαση της 7ης/16-
02-2022 Συνέλευσης, τη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΚΑΕ/39374/392/14-03-2022 
[ΔΠΘ/ΕΦ/39436/1986/14-03-2022] απόφαση της Κοσμητείας της Σ.Κ.Α.Σ. και τη με 
αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39436/1567/11-04-2022 [ΔΠΘ/ΕΦ/44586/2292/11-04-
2022] απόφαση της Συγκλήτου), για την προώθηση των διαδικασιών εκλογών και 
κρίσεων των συναδέλφων και της πλήρωσης των νέων θέσεων.  

Επίσης το Τμήμα κίνησε και ολοκλήρωσε για το ακαδ. έτος 2021-2022 και αναμένεται 
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 να ολοκληρώσει και για το ακαδ. έτος 2022-2023 τις 
διαδικασίες επιλογής για τρεις κάθε φορά διδάσκοντες με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 
διδακτορικού». Οι τρεις επιλεγέντες τον Αύγουστο του 2021 (με τη με αριθμ. πρωτ. 
ΔΠΘ/ΕΦ/376/38/02-09-2021 (ορθή επανάληψη 08-09-2021) απόφαση της 13ης/31-08-
2021 Συνέλευσης του Τμήματος) δίδαξαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενώ οι 
τρεις που θα επιλεγούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 θα διδάξουν το ερχόμενο 
ακαδημαϊκό έτος.  

Τον Οκτώβριο του 2021 έγινε προκήρυξη για δύο θέσεις διδασκόντων με το Π.Δ. 
407/80, οι οποίοι δίδαξαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ενώ ήδη στην 14η/11-
07-2022 Συνέλευση του Τμήματος θα αποφασιστεί η προκήρυξη για επίσης δύο θέσεις 
διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80, οι οποίοι, αν εγκριθούν τα σχετικά κονδύλια από τα 
αρμόδια Υπουργεία, θα διδάξουν το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Επίσης, και με δικές μου ενέργειες, δόθηκαν στο Τμήμα αρχικά 6 θέσεις και στη 
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συνέχεια με τη δεύτερη κατανομή και άλλη μία θέση μεταπτυχιακών υποτρόφων και 
υποψηφίων διδακτόρων, προκειμένου να παράσχουν ενισχυτική διδασκαλία     κατά το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδ. έτος 2021-2022 με την 
ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (MIS 
5162230). Η 9η/15-03-2022 και η 11η/15-04-2022 Συνέλευση του Τμήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά αξιολόγησης και τους πίνακες των επιτυχόντων που 
κατέθεσαν οι αρμόδιες τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης, αποφάσισε ομόφωνα να 
επιλέξει δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και έξι υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος, 
για να συνεπικουρήσουν στη διδασκαλία εννέα (9) συνολικά μαθημάτων του τρέχοντος 
εαρινού εξαμήνου. 
 
 

10.  Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο – Πρακτική Άσκηση 

Η διδακτική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, με φυσική παρουσία, στους προπτυχιακούς 
φοιτητές του Τμήματος. 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 (κυρίως από τον Νοέμβριο μέχρι και τον 
Ιανουάριο) παρουσιάστηκαν αρκετά κρούσματα COVID-19 ανάμεσα στους 
προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και τους διδάσκοντες. Σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης 
των κρουσμάτων έγιναν διεξοδικές ενημερώσεις και υπήρξε διαρκής καθοδήγηση από 
εμένα ως Πρόεδρο του Τμήματος και Υπεύθυνη στο Τμήμα για τη διαχείριση 
κρουσμάτων προς το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του Τμήματος (μέλη 
Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, διδάσκοντες με ΕΣΠΑ και με το Π.Δ. 407/80). Όποτε υπήρχε 
ανάγκη, επικοινωνούσα τηλεφωνικά με μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων 
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας στο Δ.Π.Θ. και με τον Πρύτανη του Δ.Π.Θ., Καθηγητή 
Χειρουργικής, κ. Αλέξανδρο Πολυχρονίδη. Μάλιστα στη διαδικτυακή τελετή 
υποδοχής πρωτοετών φοιτητών και στην ενημέρωση των φοιτητών για τη Β΄ Ζώνη του 
Προγράμματος Σπουδών κάλεσα τους δύο λοιμωξιολόγους της Επιτροπής, για να 
ενημερώσουν το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του Τμήματος σχετικά με τα 
εμβόλια για τον COVID-19 και να λύσουν απορίες.   

Τόσο κατά το χειμερινό όσο και κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022, 
πραγματοποιήθηκε κανονικά η Πρακτική Άσκηση των τεταρτοετών φοιτητών του 
Τμήματος σε φορείς, ενώ οι φοιτητές παρακολούθησαν διά ζώσης όλα τα σεμινάρια 
της Πρακτικής Άσκησης και ολοκλήρωσαν, καταθέτοντας γραπτή εργασία σε ένα από 
αυτά, το υποχρεωτικό για τη λήψη πτυχίου μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. 

Η πρακτική τους άσκηση πραγματοποιήθηκε διά ζώσης σε ιδιωτικούς φορείς (ιδιωτικά 
Φροντιστήρια της Κομοτηνής, εφημερίδες, εκδοτικούς οίκους και τη 
Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.  Κομοτηνής) και σε δημόσιους φορείς (Κοινωνικό Φροντιστήριο και 
Σχολεία Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κομοτηνής, Χίου κ.λπ.) και ήταν χρηματοδοτούμενη 
μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.  Εμπλουτίστηκαν οι φορείς με το Κολλέγιο 
ΑΝΑΤΟΛΙΑ, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Ακαδημία Αθηνών. 

Και το τρέχον ακαδ. έτος το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας παρείχε υποχρεωτικά 
παιδαγωγικά μαθήματα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., τα οποία είναι 
απαιτούμενα για την απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας των φοιτητών του Τμήματος 
αυτού.  



8 
 

11. Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2022 

Κατά το ακαδ. έτος 2021-2022 μετακινήθηκαν οχτώ συνολικά φοιτητές του Τμήματος 
(τέσσερις το χειμερινό και άλλοι τέσσερις το εαρινό εξάμηνο) στο εξωτερικό, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πολλές 
μετακινήσεις μελών του διδακτικού προσωπικού για επιμόρφωση ή διδασκαλία, 
κυρίως στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας: συγκεκριμένα για επιμόρφωση, της 
Καθηγήτριας κ. Μαρίας Τζιάτζη και του Καθηγητή κ. Γρηγορίου Παπαγιάννη στο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (24.9.2021 – 4.10.2021). Για διδασκαλία 
μετακινήθηκαν ο Επ. Καθηγητής κ. Ασημάκης Φλιάτουρας στο Πανεπιστήμιο της 
Γρανάδας (16-24.10.2021) και στο Πανεπιστήμιο Logos των Τιράνων της Αλβανίας 
(23-30.01.2022), η Καθηγήτρια κ. Ζωή Γαβριηλίδου στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου 
των Η.Π.Α. (28.11. έως 7.12.2021), ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Μαυρέλος στο 
Πανεπιστήμιο της Resistencia της Αργεντινής (18.3.2022 έως 4.4.2022), η Καθηγήτρια 
κ. Μαρία Τζιάτζη και ο Καθηγητής κ. Γρηγόριος Παπαγιάννης στο Πανεπιστήμιο των 
Τιράνων της Αλβανίας (15-21.05.2022), ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Τσομής και η Επ. 
Καθηγήτρια κ. Άννα Μαστρογιάννη στο Πανεπιστήμιο Logos των Τιράνων της 
Αλβανίας (15-21.05.2022), ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί η μετακίνηση της Επ. 
Καθηγήτριας κ. Άννας Μαστρογιάννη για επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari 
της Βενετίας (8-15.10.2022) και του Καθηγητή κ. Γεωργίου Τσομή στο ίδιο 
Πανεπιστήμιο για διδασκαλία (22-30.10.2022). Το Τμήμα έχει υπογράψει σχετικές 
συμφωνίες με 41 Ιδρύματα σε 13 χώρες του εξωτερικού.  

 

12. Κατατακτήριες εξετάσεις 2021-2022 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2021-2022 διεξήχθησαν διά ζώσης 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις 6.12.2021. Από τις τρεις πτυχιούχους που 
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής παρέστησαν και εξετάστηκαν με επιτυχία και οι τρεις 
για κατάταξη στο 1ο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Το 
Πρακτικό με τα αποτελέσματα διαβιβάστηκε από την Επιτροπή Κατατακτηρίων 
Εξετάσεων 2021-2022 προς τη Συνέλευση του Τμήματος και επικυρώθηκε στην 
4η/15.12.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα και την ύλη των εξετάσεων για την 
κατάταξη στο 1ο και στο 5ο εξάμηνο σπουδών, την Επιτροπή Κατατάξεων, τον ορισμό 
βαθμολογητών και αναβαθμολογητών παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος:  
https://helit.duth.gr/undergraduate/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b
1%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-
%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/ 
 

13. Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

Το Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» λειτούργησε παράλληλα με το παλαιό Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος. Το τελευταίο δεν έχει λάβει από το ακαδ. έτος 2018-2019 νέους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς ουσιαστικά έχει καταργηθεί. Η διδασκαλία διεξήχθη 
ομαλά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός». 
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Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τον νόμο τα παλαιά Π.Μ.Σ. θα λειτουργούν μέχρι να 
αποφοιτήσουν οι φοιτητές που εισήχθησαν σε αυτά μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017. 

Στο διάστημα της προεδρικής μου θητείας από τις 12.6.2021 έως και σήμερα  
ολοκληρώθηκαν και κρίθηκαν δεκατρείς (13) διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες 
του παλαιού Π.Μ.Σ. του Τμήματος (των Φ. Αρβανίτη, Ε. Νεδέλκου, Χ. Λειβαδίτου, Ο. 
Πορτοκαλίδου, Ε. Μακρίδου, Ι. Μπουγατζέλη , Γ. Παρασίδη, Α. Βρέττα, Ε. Γουγούση, 
Μ. Πολίτου, Μ. Τσεκμέζογλου, Α. Γυφτοπούλου και Τ. Τσιτλακίδου) και είκοσι μία 
(21) του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» (των Α. Παληκίδου, Δ. Κώστα, Μ. 
Παναγιώτου, Σ. Γιαπαντζαλή, Α. Στυλιανίδη, Χ. Χρηστίδου, Μ.-Ε. Δοϊτσίδου, Χ. 
Κουλίδου, Ι. Μυταυτσή, Ν. Νάκου, Α.-Ε. Αθιανά, Ε. Ζλατίνη, Β. Παπαμιχαήλ, Ε. 
Αφρούδα, Ν. Μουρδικούδη, Α. Κουτσίδου, Χ. Νεστορίδου, Ρ.-Μ. Παπαευαγγέλου, Α.-
Σ. Καλαμπάκα, Γ. Λένου και Σ. Καρακίτσου).  

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εισήχθησαν και εγγράφηκαν στο Π.Μ.Σ. «Κείμενα 
και Πολιτισμός» είκοσι τέσσερα (24) άτομα (10 στην Ειδίκευση «Κλασική 
Φιλολογία», 4 στην Ειδίκευση «Βυζαντινή Φιλολογία - Παλαιογραφία» και 10 στην 
Ειδίκευση «Νεοελληνική Φιλολογία»), από τα οποία διαγράφηκε ένα (Maria-Sofia 
Anastasiou), μετά από αίτησή του, με απόφαση της 4ης/15.12.2021 Συνέλευσης. 

 

14. Διδακτορικές σπουδές 

Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εισήχθησαν 13 υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα. Στο 
διάστημα της προεδρικής μου θητείας από τις 12.6.2021 μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν 
και κρίθηκαν 5 διδακτορικές διατριβές (των Π. Ασημόπουλου, Μ. Παπαγεωργίου, Σ. 
Ντινούδη, Χ. Οταμπάση και Α. Καραφωτιά). 

Ορκίστηκαν δύο (2) διδάκτορες του Τμήματος, ο κ. Π. Ασημόπουλος στις 20.10.2021, 
στο πλαίσιο της 2ης Συνέλευσης του ακαδ. έτους 2021-2022 και η κ. Μ. Παπαγεωργίου 
στις 15.12.2021 στο πλαίσιο της 4ης Συνέλευσης του ακαδ. έτους 2021-2022, ενώ 
επίκειται η ορκωμοσία της κ. Σ. Ντινούδη και του κ. Χ. Οταμπάση στις 11.7.2022, στο 
πλαίσιο της 14ης Συνέλευσης του ακαδ. έτους 2021-2022. 

 

15. Μεταδιδακτορικές σπουδές 

Με βάση τον κανονισμό μεταδιδακτορικών σπουδών του Τ.Ε.Φ. συζητήθηκαν από τη 
Συνέλευση και έγιναν δεκτές οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την εκπόνηση 
μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα του κ. Κωνσταντίνου Σαμπάνη υπό την 
επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Α. Φλιάτουρα (στη 13η/31.8.2021 Συνέλευση 
του ακαδ. έτους 2020-2021), της κ. Αλεξάνδρας-Μαρίνας Δαπουδάνη υπό την 
επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ι. Πετρόπουλου (στη 2η/20.10.2021 Συνέλευση του ακαδ. 
έτους 2021-2022), του κ. Εμμανουήλ Κοσκινά υπό την επίβλεψη της  Καθηγήτριας κ. 
Ζ. Γαβριηλίδου (στην 3η/10.11.2021 Συνέλευση του ακαδ. έτους 2021-2022), της κ. 
Δέσπως Κυπριανού υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μ. Μητσιάκη 
(στην 4η/15.12.2021 Συνέλευση του ακαδ. έτους 2021-2022), της κ. Ευαγγελίας 
Κοψαλίδου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γ. Τσομή (στην 5η/19.1.2022 
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Συνέλευση του ακαδ. έτους 2021-2022), του κ. Alessandro Rolim de Moura υπό την 
επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ι. Πετρόπουλου (στην 9η/15.3.2022 Συνέλευση του ακαδ. 
έτους 2021-2022), της κ. Παρθένας Καρατζόγλου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. 
Γ. Τσομή και τη συνεπίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Στ. Χελιδώνη (στην 
9η/15.3.2022 Συνέλευση του ακαδ. έτους 2021-2022) και της κ. Giselle Marques 
Camara υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ι. Πετρόπουλου (στη 13η/3.6.2022 
Συνέλευση του ακαδ. έτους 2021-2022). 

 

16. Επιστημονικό  Colloquium του Τμήματος 

Το Επιστημονικό Colloquium του Τμήματος διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία και κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. 
έτους και μέχρι τον Ιούνιο του 2022, με επισκέπτες ομιλητές από συναφή Τμήματα 
ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και από άλλους 
φορείς και συγκεκριμένα τους εξής: 

1. Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού - Ερευνήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας και 
συγγραφέας μελετών 

2. Aglae Pizzone – Επίκουρη Καθηγήτρια του Department of History, Centre for 
Medieval Literature του Πανεπιστημίου University of Southern Denmark  

3. Ανδρέας Φουντουλάκης – Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας και 
Θεατρικής Παιδείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

4. Λίζυ Τσιριμώκου – Ομότιμη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

5. Μαρίνα Λουκάκη – Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας 
του  Ε.Κ.Π.Α. 

6. Αγγελική Ρούμπου – Ειδική Επιστήμονας διδασκαλίας Λατινικών του Τμήματος 
Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

7. Χρήστος Ζαφειρόπουλος – Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

8. Ανδρέας Μιχαλόπουλος – Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας του Τμήματος 
Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 

9. Δημήτριος Αποστολόπουλος – Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών 

 
 
17. Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και 

Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τ.Ε.Φ. 

Το 7ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τ.Ε.Φ. διεξήχθη διαδικτυακά με πολύ μεγάλη 
επιτυχία στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2022 και με μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών του 
Τμήματος: 36 ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, σε αυτό το Colloquium παρουσίασαν τις 
ερευνητικές τους εργασίες πέντε (5) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, είκοσι τέσσερις 
(24) Υποψήφιοι Διδάκτορες και επτά (7) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος, ενώ 
έδωσαν επιστημονική διάλεξη τέσσερις (4) προσκεκλημένοι ομιλητές, από τους 
οποίους τρεις (3) από Πανεπιστήμια της ημεδαπής, ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Βάσσης 
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από το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για τη Βυζαντινή Φιλολογία, η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια κ. Αγγελική Σύρκου από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών για την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και η Καθηγήτρια κ. Κατερίνα Κωστίου 
από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τη Νεοελληνική Φιλολογία, 
και ένας (1) από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής κ. Γαβριήλ Ευαγγέλου για τη Λατινική 
Φιλολογία. 

18. e-Colloquium Ειδίκευσης Γλωσσολογίας  

Το e-Colloquium Ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος διοργανώθηκε και 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο 
του τρέχοντος ακαδ. έτους, με επισκέπτες ομιλητές από συναφή Τμήματα ελληνικών 
Πανεπιστημίων και από άλλους φορείς και συγκεκριμένα τους εξής: 

1. Κατερίνα Χατζοπούλου – Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Σικάγου 
2. Σταμάτης Μπέης – Ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών 
3. Νίκος Παντελίδης – Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του 

Ε.Κ.Π.Α. 
4. Αργύρης Αρχάκης – Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών 
5. Γεώργιος Ανδρουλάκης – Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
6. Γεωργία Φραγκάκη – Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
7. Αναστασία Στάμου – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
 
 
19. e-Colloquium Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 

Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών 
Γλωσσολογίας  

Το 2ο e-Colloquium Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων 
Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Γλωσσολογίας διεξήχθη διά ζώσης με 
μεγάλη επιτυχία στις 27 έως 29 Μαΐου 2022 και με ικανοποιητική συμμετοχή των 
φοιτητών του Τμήματος: 17 ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, σε αυτό το Colloquium 
παρουσίασαν τις ερευνητικές τους εργασίες δύο (2) μεταδιδακτορικοί ερευνητές, επτά 
(7) υποψήφιοι διδάκτορες, επτά (7) μεταπτυχιακοί φοιτητές και ένας (1) προπτυχιακός 
φοιτητής του Τμήματος, ενώ έδωσε επιστημονική διάλεξη μία (1) προσκεκλημένη 
ομιλήτρια, η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, 
και παρουσίασαν σε στρογγυλή τράπεζα το τρέχον ερευνητικό τους έργο τα μέλη της 
Ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος.  

 

20.  Έρευνα 

Τα τέσσερα Εργαστήρια του Τμήματος, στα οποία εντάχθηκαν νέα μέλη, λειτούργησαν 
ομαλά και μάλιστα υπήρξαν ιδιαίτερα δραστήρια παράγοντας πλούσιο ερευνητικό και 
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εκπαιδευτικό έργο, όπως φαίνεται από τους απολογισμούς των Διευθυντών των 
Εργαστηρίων αυτών. 

Όσον αφορά την ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, στο 
διάστημα από τις 12.06.2021 έως σήμερα:  

Ολοκληρώθηκε το έργο «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στη διδασκαλία της Ελληνικής 
ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς για διδάσκοντες της ομογένειας» στο 
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ., με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Ζωή 
Γαβριηλίδου (Διάρκεια έργου: από 1.02.2021 έως 31.12.2021).  

Συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
ερευνητικής πρότασης mis1099: «Η εικόνα του κυβερνήτη στη μέση βυζαντινή 
περίοδο» (με την εξής ερευνητική ομάδα: Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Γ. Παπαγιάννης, 
Αν. Ακαδημαϊκή Σύμβουλος: Μ. Τζιάτζη, Δ1: Α. Νικολάου & Δ2: Α.-Β. Κόλιας), στο 
πλαίσιο του Προγράμματος ΕΔΒΜ103 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους 
νέους ερευνητές-κύκλος Β΄» (Διάρκεια έργου: από 8.04.2020 έως 5.02.2022), με τη 
δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Studia Ceranea 11 (2021) 1-23 κοινού άρθρου των 
Grigorios Papagiannis, Maria Tziatzi-Papagianni, Vasileios-Alexandros Kollias, 
Anastasia Nikolaou με τίτλο «Observations on the Portrayal of the Ruler in the Novels 
of Leo VI».  

Επίσης συνεχίστηκαν οι ερευνητικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο των εξής έργων: 

Α. Της ερευνητικής πρότασης «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη» (ΕΠΑνΕΚ, Δράση «Περιφερειακή Αριστεία», της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη θεματική προτεραιότητα «Τουρισμός – 
Πολιτισμός» [MIS 5047101]), με Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου τον κ. Ιωάννη 
Ντεληγιάννη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος, και Αν. Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ.  
Άννα Μαστρογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος (Διάρκεια έργου: από 
16.12.2020 έως 19.05.2023): Συγκεκριμένα στις 5.4.2022 πραγματοποιήθηκε στην 
Κομοτηνή Βιωματικό Εργαστήριο (Workshop) Κοινωνικής και Συναισθηματικής 
Αγωγής με τίτλο «Παρέα με έναν Μύθο! Καλλιεργώντας την Κοινωνική και 
Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών και των Εφήβων», ενώ στις 10-16 Ιουλίου 
2022 θα λάβει χώρα στη Θάσο το Θερινό Σχολείο «Μυθολογικές Διαδρομές στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων διάχυσης 
των αποτελεσμάτων της έρευνας του Υποέργου 2: «Δράσεις Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)» (ΚΕ: 82630), 
του Ερευνητικού Προγράμματος «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη» (ΟΠΣ: 5047101). 

Β. Της ερευνητικής πρότασης «ΕΛΕΦΥΣ: Δημιουργώντας Κόμβους Έρευνας & 
Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη 
Βασική Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και 
Κοινωνία, Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με 
Επιστημονικά Υπεύθυνη του ως άνω έργου την Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος κ. 
Μαρία Μητσιάκη (Διάρκεια έργου: από 20.10.2021 έως 19.10.2023). 

Συνεχίζεται η συμμετοχή της Επ. Καθηγήτριας του Τμήματος κ. Μαρίας Μητσιάκη 
στο Υποέργο 8 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση 
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της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» (MIS 5049099, Ε.Υ.: Ευθύμιος Λαμπρίδης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Δ.Π.Θ., Διάρκεια έργου: από 
1.4.2021 έως 31.5.2023) και συγκεκριμένα στα παρακάτω πακέτα εργασίας: Π.Ε.5 
Επιστημονική, διοικητική, τεχνική & οικονομική υποστήριξη για την υλοποίηση του 
φυσικού & οικονομικού αντικειμένου και Π.Ε.6 Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. 

Συνεχίζονται οι δράσεις για το έργο διάρκειας δύο ετών (από τον Απρίλιο του 2021 έως τον 
Απρίλιο του 2023), στο πλαίσιο  του προγράμματος Εrasmus+, "Culture heritage and 
Gamification in Education (CultGamEdu)", στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας με τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Τσομή ως Επιστημονικά Υπεύθυνο. Το έργο 
αυτό αφορά στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης και σχετίζεται με την αξιοποίηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Εκπαίδευση, με ενσωμάτωση της στρατηγικής του 
gamification (παιχνιδοποίηση) στο σύγχρονο σχολείο. Ο Καθηγητής κ. Γεώργιος 
Τσομής μετακινήθηκε από τις 8.10.2021 έως και τις 18.10.2021 στην Τενερίφη της 
Ισπανίας, προκειμένου να συμμετάσχει στη διά ζώσης συνάντηση όλων των εταίρων 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ «Πολιτιστική Κληρονομιά και 
Παιχνιδοποίηση στην Εκπαίδευση» ως Επιστημονικά υπεύθυνος για το Δ.Π.Θ. 
 
Συνεχίστηκαν, τέλος, οι δράσεις στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων συνεργασίας που έχει 
ήδη υπογράψει το Τμήμα, ενώ προστέθηκαν τα εξής νέα πρωτόκολλα συνεργασίας: 

Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ του Τ.Ε.Φ. και του Centro interdipartimentale di 
Ricerca sull’Adriatico e il Mediterraneo (“CiRAM”) του Πανεπιστημίου της Macerata 
(Ιταλία), η οποία υπογράφηκε στα μέσα Μαρτίου του 2021 και ενεργοποιήθηκε το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Έρευνας για τη Νεοελληνική 
και Συγκριτική Φιλολογία και του “The Early Modern Greek Culture Program” at the 
“The Medici Archive Project” (Florence, Italy). 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δ.Π.Θ. (Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και 
Ελληνικής Φιλολογίας) με το University Logos College. 

Διμερές Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την 
επωνυμία «Πολιτιστικό Δίκτυο για την Ντοπιολαλιά» και του Εργαστηρίου 
Γλωσσολογίας +ΜορΦωΣη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. 

Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Δ.Π.Θ. και του Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ» για την 
υλοποίηση της Πράξης «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη» (ΟΠΣ 5047101), Υποέργο 2 «Δράσεις Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (ΚΕ 82630), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
Κωδικό 111 και τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +ΜορΦωΣη του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής και του Κέντρου Νεολαίας και Εθελοντισμού του 
Δήμου Κομοτηνής. 
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Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Έρευνας για τη Νεοελληνική και 
Συγκριτική Φιλολογία και της Βιβλιοθήκης Κοραή της Χίου. 

Με ενέργειές μου ως Προέδρου του Τμήματος έχει συνταχθεί και πρόκειται σύντομα 
να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
του Δ.Π.Θ. και του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Σχολής Ξένων Γλωσσών του 
Πανεπιστημίου των Τιράνων της Αλβανίας, το οποίο αποφασίστηκε από κοινού με την 
Πρόεδρο του Τμήματος αυτού κ. Σοφία Δεληγιώργη. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
του Μνημονίου αυτού από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του 
Δ.Π.Θ., κ. Ελένη Μαυρίδου, και το τελικό κείμενο του Μνημονίου έχει ήδη αποσταλεί 
για περαιτέρω έλεγχο στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου των Τιράνων. 
Η συνεργασία αυτή, αφού εγκριθεί και από τις Συγκλήτους των δύο Πανεπιστημίων, 
μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα Τμήματα, κυρίως στα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, καθώς το Πανεπιστήμιο Τιράνων έχει Τμήμα 
Βαλκανικών Γλωσσών, αλλά και Τμήμα Φιλολογίας και Ιστορίας. 
 

21. Εκδηλώσεις του Τμήματος στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών 
από την επανάσταση του 1821  

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, το Εργαστήρι 
Βυζαντινής Δημώδους και Μεταβυζαντινής/Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας 
Hans & Niki Eideneier συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Δ.Π.Θ. και του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας για τον εθνικό εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την έναρξη 
της Επανάστασης του 1821, με τη διοργάνωση κύκλου τεσσάρων διαδικτυακών 
διαλέξεων υπό τον γενικό τίτλο: «φως το χέρι, φως το πόδι / κι όλα γύρω σου είναι φως. 
Συναπαντήματα με αφορμή το ’21. Από την Άλωση έως σήμερα». Οι διαλέξεις 
πραγματοποιήθηκαν μέσω της ειδικής τηλε-αίθουσας που διατηρεί το Εργαστήρι στην 
πλατφόρμα Microsoft Teams, κατά το χειμερινό εξάμηνο (μεταξύ της 22ας Νοεμβρίου 
και της 20ής Δεκεμβρίου του 2021). 
 
 

22. Εξοπλισμός σε έπιπλα και συσκευές  
 

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας έλαβε για το οικονομικό έτος 2021 συνολικά 11.000 
ευρώ στον τακτικό του προϋπολογισμό (σύμφωνα με την αριθμ. 2/45/04-03-2021 με 
αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/37760/1469/04-03-2021 απόφαση της Συγκλήτου του 
Δ.Π.Θ.).  

Τα σχετικά είδη από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος για το έτος 2021 έχουν 
παραληφθεί όλα και αποδοθεί στα μέλη του Τμήματος που υπέβαλαν αίτηση γι’ αυτά 
(βλ. και τον οικονομικό απολογισμό της Προέδρου του Τμήματος για το οικονομικό 
έτος 2021, στην 5η /19.01.2022 Συνέλευση του Τμήματος).  

Από το κονδύλιο ΕΣΠΑ για το Δ.Π.Θ. από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης (στο πλαίσιο της κατανομής του ποσού των 100.000 ευρώ στο Τμήμα 
σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΚΑΕ/29314/317/21-01-2019 απόφαση της 
Κοσμητείας της Σ.Κ.Α.Σ.) παρελήφθησαν και τοποθετήθηκαν το δεδομένο χρονικό 
διάστημα πέντε 5 ξύλινα παγκάκια με μεταλλικό σκελετό στα ΠΡΟΚΑΤ και στο κτήριο 
της Γραμματείας του Τμήματος, δύο τηλεοράσεις με τροχήλατες βάσεις, από τις οποίες 
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η μία στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος και η άλλη στην Αίθουσα Ε του 
Τμήματος, είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Αίθουσα Υπολογιστών του Τμήματος 
(επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής υψηλών επιδόσεων με οθόνη και φορητός 
ηλεκτρονικός υπολογιστής υψηλών επιδόσεων), όπως και επιστημονικά όργανα και 
είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του 
Τμήματος (Συσκευή ρύθμισης σχετικής υγρασίας προθηκών, επιτραπέζια 
φωτοτράπεζα συντήρησης Α3, φορητό σύστημα φωτισμού UV-A με μεγεθυντικό 
φακό, ψηφιακό καταγραφικό RH/T/LUX/UV, αρχειακή τροχήλατη συρταριέρα, 
βιντεοπροβολέας, τηλεόραση, βιντεοκάμερα, τρίποδας και κυλιόμενη οθόνη 
προβολής). 
 

23. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Εμπλουτίστηκε και επικαιροποιήθηκε η ιστοσελίδα του Τμήματος, με την καθοδήγησή 
μου και σε άψογη συνεργασία με την Επιτροπή για την ιστοσελίδα του Τμήματος, και 
υποστηρίχθηκε η λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με 
την οργάνωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα.  

 

24. Αναγορεύσεις   

Με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., επί τη 
βάσει τεκμηριωμένης πρότασης, είχε αποφασιστεί η απονομή από το Τ.Ε.Φ. του τίτλου 
του Επίτιμου Διδάκτορα στον Boris Fonkic, επιφανή Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Λομονόσωφ της Μόσχας και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Μόσχας. Η 
αναγόρευση, που είχε αναβληθεί λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας για 
τον Οκτώβριο του 2021, ματαιώθηκε λόγω της εκδημίας του Boris Fonkic στις 
3.9.2021.  

Εγκρίθηκε στη 12η/16-06-2021 Συνέλευση του Τμήματος τεκμηριωμένη πρόταση 
αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα του 
Τμήματος, η οποία εγκρίθηκε και από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. Η αναγόρευση 
πραγματοποιήθηκε στις 2.3.2022 σε ιδιαίτερα λαμπρή τελετή. 

Εγκρίθηκε τόσο από την 5η/19.1.2022 Συνέλευση του Τμήματος όσο και από τη 
Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. τεκμηριωμένη πρόταση αναγόρευσης του κ. Δ. Αποστολό-
πουλου, Ομότιμου Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Προέδρου 
της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος. 
Η αναγόρευση θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2023. 

 

25. Διαδικτυακές και διά ζώσης τελετές και εκδηλώσεις του Τμήματος για 
τους φοιτητές και αποφοίτους του 
 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις: 

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση – Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών εγγραφής 
2021-2022 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft teams στις 13.10.2021, ώρα 
12:30 μ.μ.  
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Διαδικτυακή Ενημέρωση για τους Φοιτητές Β΄ Ζώνης (εγγραφής 2018-2019 και 2019-
2020) στις 13.10.2021, ώρα 6:00 μ.μ. 

Διαδικτυακή Ενημέρωση για την Ειδίκευση Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 
στις 12.10.2021 

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την Ειδίκευση της Γλωσσολογίας στις 
13.10.2021 

Διαδικτυακή Ενημέρωση για την Κλασική Ειδίκευση στις 25.10.2021 

Διαδικτυακή Ενημέρωση Φοιτητών Δ΄ Έτους στις 23.02.2022, ώρα 3:00 μ.μ.  

Ορκωμοσίες αποφοίτων Π.Π.Σ. και Π.Μ.Σ.:  

1η διά ζώσης ορκωμοσία αποφοίτων: 22.12.2021 

Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες για την πραγματοποίηση της 2ης διά ζώσης 
ορκωμοσίας αποφοίτων για το τρέχον ακαδ. έτος, η οποία θα λάβει χώρα στις 
25.07.2022. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η Τελετή επίδοσης παπύρων στους 
αποφοίτους του Τ.Ε.Φ. που ορκίστηκαν εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τη με αριθμ. 
πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/25484/1374/21-12-2021 απόφαση της 4ης/15-12-2021 Συνέλευσης του 
Τμήματος.  

Διαδικτυακή ορκωμοσία των αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος και του 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με τίτλο «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή - 
Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης»: 13.03.2022 

Πρώτη διαδικτυακή ορκωμοσία των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος «Κείμενα 
και Πολιτισμός»: 1η Ιουλίου 2021 

Δεύτερη διά ζώσης ορκωμοσία των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος «Κείμενα 
και Πολιτισμός» και των τελευταίων 14 αποφοίτων του Παλαιού Π.Μ.Σ. του 
Τμήματος: 25.05.2022 

Τελετή απονομής Βραβείων καλύτερης επίδοσης φοιτητών και αποφοίτων: 

Επί της προεδρίας μου, και ύστερα από δική μου πρόταση στη Συνέλευση του 
Τμήματος, εισήχθη, ο θεσμός της αριστείας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, το 
οποίο αποφάσισε ομόφωνα να θεσπίσει βραβεία καλύτερης επίδοσης για τους 
πρωτεύσαντες φοιτητές και αποφοίτους του. Στην 11η/17-05-2021 Συνέλευση του 
ακαδ. έτους 2020-2021 εγκρίθηκε ο Κανονισμός που θα διέπει τα Βραβεία αυτά με τη 
με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/50464/2574/20-05-2021 απόφαση της εν λόγω Συνέλευσης. 
Τον Κανονισμό και τα Παραρτήματά του συνέταξε τριμελής επιτροπή που ορίστηκε 
με πρότασή μου στην 8η/10-03-2021 Συνέλευση του ίδιου ακαδ. έτους και 
αποτελούνταν από τους Καθηγητές του Τμήματος Ζωή Γαβριηλίδου, Γρηγόριο 
Παπαγιάννη και Γεώργιο Τσομή.     

Η 1η τελετή απονομής Βραβείων καλύτερης επίδοσης φοιτητών και αποφοίτων του 
Τμήματος πραγματοποιήθηκε στις 9.3.2022 σε ένα σεμνό και έντονα συγκινησιακό 
κλίμα. Στην τελετή αυτή βραβεύτηκε και η πρωτοετής φοιτήτρια, η οποία εισήχθη τον 
Σεπτέμβριο του 2021 πρώτη στο Τμήμα, έχοντας συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια 
(18.713) στις πανελλήνιες εξετάσεις. Χορηγός αυτής της εκδήλωσης ήταν ο 
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Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο οποίος 
επέδωσε τιμητικό δώρο στους φοιτητές και αποφοίτους που βραβεύτηκαν. 

 
26. Διοργάνωση συνεδρίων και Θερινών Σχολείων  

Στο διάστημα από τις 12 Ιουνίου 2021 μέχρι σήμερα διοργανώθηκαν από το Τμήμα δύο 
διεθνή συνέδρια, διαδικτυακά λόγω των συνθηκών της πανδημίας: 

Το 19ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Λεξικογραφίας (XIX Euralex Conference) 
που διοργανώθηκε από τις 7 έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2021 από το Εργαστήριο 
Γλωσσολογίας  ΣυνΜορΦωΣη  του  Τμήματος. Το  θέμα  του συνεδρίου ήταν 
«Λεξικογραφία για την συμπερίληψη». 

Το Διεθνές Συνέδριο με θέμα «The Genre of Hymn in Antiquity», που διοργανώθηκε 
από τις 22 έως και τις 24 Οκτωβρίου 2021 από Καθηγητές Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με την 
Επ. Καθηγήτρια Μαρία Νούσια Fantuzzi από το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

Από τις 10 έως και τις 16 Ιουλίου 2022 θα λάβει χώρα στη Θάσο το Θερινό Σχολείο 
«Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», στο πλαίσιο 
υλοποίησης των δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας του Υποέργου 2: 
«Δράσεις Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (Δ.Π.Θ.)» (ΚΕ: 82630), του Ερευνητικού Προγράμματος «Μυθολογικές 
Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (ΟΠΣ: 5047101).  

Επιπλέον, θα ανασταλεί για δεύτερη χρονιά η διεξαγωγή του 5ου Θερινού Σχολείου 
«Αρχαίο Ελληνικό Δράμα»: «Το αρχαίο ελληνικό δράμα ως παραστατική τέχνη 
(14.9.2020 – 25.9.2020)», λόγω λήψης προληπτικών μέτρων ενάντια στη διάδοση του 
COVID-19. 
 

27. Έγκριση και έναρξη λειτουργίας Διϊδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς 
και περιεχόμενο» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και 
του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.  

Εγκρίθηκε και από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. (απόφαση 22/53/14-09-2021) η ίδρυση 
του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαία 
Ελληνική Γραφή: Φορείς και περιεχόμενο» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δ.Π.Θ. και του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
5848/Β/15.12.2021), όπως και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Επίσης εγκρίθηκε 
στην ίδια συνεδρίαση της Συγκλήτου (απόφαση 24/53/14-09-2021) και ο Κανονισμός 
λειτουργίας του. Το νέο αυτό Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος θα λειτουργήσει από το 
ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.   
 

28. Ίδρυση αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών  

Με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/23299/1247/16-12-2021 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και στη συνέχεια με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/24628/1104/29- 
12-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ (απόφαση 14/60/20-12-2021) εγκρίθηκε 
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η ίδρυση αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών με τίτλο BA in Hellenic Studies στο 
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.  

Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του Προγράμματος εστιάζει στην ελληνική γλώσσα, 
όψεις του ελληνικού πολιτισμού και την ελληνική ιστορία φωτίζοντας την πολιτισμική, 
πολιτική, και κοινωνική δραστηριότητα των Ελλήνων από την αρχαιότητα ως τις μέρες 
μας.  

Σκοπός: Σκοπός του Προγράμματος είναι α) η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού και 
της ελληνικής γλώσσας στη συγχρονία και τη διαχρονία τους, β) η θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση των πτυχιούχων του γύρω από ζητήματα μετάφρασης και 
διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας. 

 

29. Υλοποίηση Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης  

Στην προσεχή 14η/11.07.2022 Συνέλευση πρόκειται να εγκριθεί η υποβολή Πρότασης 
Υλοποίησης Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου Μάθησης (ΠΣΔΒΜ) με τίτλο 
«Μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας» και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή κ. Σταμάτιο Μπουσέ, καθώς και η χρήση της αίθουσας και του εξοπλισμού 
του Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τ.Ε.Φ. ως αίθουσας 
διδασκαλίας και μέσων διδασκαλίας. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το χειμερινό 
εξάμηνο του επόμενου ακαδ. έτους 2022-2023 και έχει ήδη εγκριθεί από το Πρυτανικό 
Συμβούλιο του Δ.Π.Θ. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε φιλολόγους ή άλλους 
μελετητές των αρχαίων ελληνικών κειμένων να εκπαιδευτούν στην ανάγνωση 
μεσαιωνικών (κυρίως) χειρογράφων και να γνωρίσουν σε βάθος την ιστορία της 
ελληνικής γραφής και των φορέων της. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους οποιουδήποτε Τμήματος ή 
Σχολής που σχετίζεται με αρχαιογνωσία (με την ευρεία έννοια που περιλαμβάνει και 
το Βυζάντιο), ή με τη μελέτη της ελληνικής γραφής, ή με την πολιτιστική κληρονομιά. 
Η συμμετοχή στα μαθήματα προϋποθέτει καλή γνώση της Αρχαίας Ελληνικής, και μια 
γενική ιστορική θεώρηση του αρχαίου και βυζαντινού κόσμου.  

 

30. Η Εισήγησή μου ως Προέδρου του Τμήματος, στο πλαίσιο της 
ακαδημαϊκής αναδιάρθρωσης του Δ.Π.Θ., υπέρ της διατήρησης του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας  
 

Η 9η/15-03-2022 Συνέλευση του Τμήματος ενέκρινε ομόφωνα τη με αριθμ. πρωτ. 
ΔΠΘ/ΕΦ/39222/1973/14-03-2022 διεξοδική και εκτενή (46 σελίδων) Εισήγησή μου 
ως Προέδρου του Τμήματος υπέρ της διατήρησης του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής αναδιάρθρωσης του Δ.Π.Θ., με τη με αριθμ. 
πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/39706/1999/15-03-2022 απόφασή της, η οποία απεστάλη στη 
Σύγκλητο και στον Πρύτανη του Δ.Π.Θ.  

Τα περιεχόμενα της Εισήγησης έχουν ως εξής: 
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31. Δράσεις μου ως Προέδρου της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος 

Συγκάλεσα τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. σε 1η συνεδρίαση στις 17.09.2021 με τα εξής θέματα:  

• Απολογισμός των δραστηριοτήτων της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος κατά το ακαδ. 
έτος 2020-2021 

Συντάχθηκε από εμένα, με τη συμβολή και των υπόλοιπων μελών της ΟΜ.Ε.Α., 
και διαβιβάστηκε στην 1η/22-09-2021 Συνέλευση του Τμήματος με συνημμένη 
την αναλυτική εισήγησή μου για τις αναφορές δεικτών ποιότητας του Τ.Ε.Φ. 
για τα ακαδ. έτη 2017-2018 και 2018-2019. Εγκρίθηκε από την εν λόγω 
Συνέλευση με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/9038/573/08-10-2021 απόφαση και 
κοινοποιήθηκε στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 

•  Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά εισακτέων στο Τμήμα κατά το ακαδ. 
έτος 2021-2022 
Ενημέρωσα διεξοδικά πρώτα τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. και στη συνέχεια τα μέλη 
της Συνέλευσης του Τμήματος κατά την 1η/22-09-2021 συνεδρίαση της 
Συνέλευσης, μέσω αναλυτικής προφορικής εισήγησης και παρουσίασης 
αρχείου power point, σχετικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
εισακτέων στο Τμήμα το ακαδ. έτος 2021-2022, όπως αυτά προκύπτουν από 
τους πίνακες επιτυχόντων που στάλθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στο Δ.Π.Θ. (βλ. τη 
με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/10022/651/12-10-2021 απόφαση της εν λόγω 
Συνέλευσης).  

Συγκάλεσα τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. σε 2η συνεδρίαση στις 14.01.2022 με τα εξής θέματα:  

• Εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για το ακαδ. έτος 2019-2020 από τη 
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 
Έγινε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος. 
 

• Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με πλάνο δράσεων και επικαιροποιημένη 
στοχοθεσία 
 
Η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τ.Ε.Φ. για το ακαδ. έτος 2019-
2020 καταρτίστηκε υπό τον συντονισμό και με την ενεργό συμμετοχή μου και 
διαβιβάστηκε από εμένα στην 11η/15-04-2022 Συνέλευση του Τμήματος, από 
την οποία και επικυρώθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/45496/2327/15-04-
2022 απόφασή της. 
 

• Ανάλυση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης διδακτικού έργου από τους 
φοιτητές για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 
 
Ανέλαβα και έφερα εις πέρας το επίμοχθο έργο να ενημερώσω διεξοδικά τα 
μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος αρχικά για τα αποτελέσματα της 
αποτίμησης του διδακτικού έργου στο Τ.Ε.Φ. από τους φοιτητές για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η αναλυτική αυτή ενημέρωση 
πραγματοποιήθηκε, με ταυτόχρονη παρουσίαση αρχείου power point, κατά την 
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7η/16-02-2022 Συνέλευση του Τμήματος και αποτυπώθηκε, μαζί με τη 
συζήτηση που επακολούθησε, στη με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/37621/1900/02-
03-2022 απόφαση της εν λόγω Συνέλευσης, η οποία διαβιβάστηκε στη 
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 

Επίσης τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος καταρτίσαμε υπό τον συντονισμό μου και 
με την ενεργό συμμετοχή μου την Έκθεση Παρακολούθησης του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 
ΔΠΘ/ΕΦ/53527/2914/06-06-2022 απόφαση της 13ης/03-06-2022 Συνέλευσης του 
Τμήματος και διαβιβάστηκε στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., η οποία και την υπέβαλε στην 
ΕΘ.Α.Α.Ε. 

 

32. Ενεργοποίηση της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος 
«Ροδόπη» με νέα ηλεκτρονική μορφή 

Με δικές μου ενέργειες και επίμονες προσπάθειες ενεργοποιήθηκε η Επιστημονική 
Επετηρίδα του Τμήματος «Ροδόπη» (η οποία ήταν ανενεργή από το 2013 που εκδόθηκε 
ο δεύτερος τόμος της) και μετατράπηκε σε ψηφιακή μορφή (απόφαση με αριθμ. πρωτ. 
ΔΠΘ/ΕΦ/59371/2995/06-07-2021 της 12ης/16-06-2021 Συνέλευσης του Τμήματος). 
Επίσης με δικό μου αίτημα στην 3η/10-11-2021 Συνέλευση του Τμήματος εγκρίθηκε η 
φιλοξενία της ιστοσελίδας της Επιστημονικής Επετηρίδας από το Κέντρο Διαχείρισης 
Δικτύων του Δ.Π.Θ. με διαχειριστές εμένα, τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος κ. 
Σταμάτη Μπουσέ, την Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Μαρία Κωνσταντινίδου και 
την Υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος κ. Ελπίδα Περδίκη (απόφαση με αριθμ. πρωτ. 
ΔΠΘ/ΕΦ/15079/942/12-11-2021). Στην ίδια Συνέλευση του Τμήματος εγκρίθηκε ο 
Κανονισμός της Επετηρίδας (απόφαση με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/15077/941/12-11-
2021), ο οποίος συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης της Επετηρίδας, που 
απαρτίζεται από τους Καθηγητές Μ. Τζιάτζη και Ν. Μαυρέλο, τους Επ. Καθηγητές R. 
Tocci και Α. Μαστρογιάννη και το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Σπ. Κιοσσέ, και 
ορίστηκε η Εκδοτική Επιτροπή της, η οποία απαρτίζεται από τους Καθηγητές Μ. 
Τζιάτζη, Φλ. Μανακίδου, Γρ. Παπαγιάννη και Ν. Μαυρέλο και τους Επ. Καθηγητές Α. 
Μαστρογιάννη και Α. Φλιάτουρα (απόφαση με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/17159/1029/15-
11-2021). Με ενέργειές μου δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επετηρίδας, 
στο οποίο έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη της Εκδοτικής Επιτροπής. Η ιστοσελίδα της 
Επετηρίδας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2022 με 
εντυπωσιακό αποτέλεσμα, καθώς έγινε ιδιαίτερα ελκυστική και κατατοπιστική 
περιλαμβάνοντας αναλυτικές οδηγίες για τους συγγραφείς. Στις 23.05.2022 απέστειλα 
εκ μέρους της Εκδοτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος 
«Ροδόπη», Πρόσκληση υποβολής επιστημονικών εργασιών για τον 3ο τόμο της 
Επετηρίδας, τόσο στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος όσο και στα 
μέλη  του διδακτικού προσωπικού των δύο αδελφών Τμημάτων της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ενώ η ίδια Πρόσκληση, με τη συνεργασία και των 
υπόλοιπων μελών της Εκδοτικής Επιτροπής, απεστάλη σε συναδέλφους 
Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων και σε Φιλολογικές Επιστημονικές 
Εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, και βέβαια αναρτήθηκε και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. Ήδη έχουν υποβληθεί στα μέλη της Εκδοτικής Επιτροπής 
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τέσσερις επιστημονικές εργασίες, οι οποίες έχουν αποσταλεί για κρίση σε εξωτερικούς 
κριτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επετηρίδας.  

Η αναβίωση της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος «Ροδόπη» ήταν ένας από 
τους στόχους της προεδρικής μου θητείας και συγκινούμαι πολύ που τον βλέπω να 
πραγματοποιείται! 

 

Κομοτηνή, 8.7.2022 

       Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη 

                                                                                             

  Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
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