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(ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018)

Με την παρέλευση του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους (2017 -  2018) της 
θητείας μου ως προέδρου (2016 -  2018) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, υποβάλω τον απολογισμό των δράσεων του Τμήματος, όπως προβλέπει ο 
νόμος, εν όψει μάλιστα και της λήξης της διετούς προεδρικής μου θητείας, στις 31 
Αυγούστου 2018:

1. Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων: Στο διάστημα αυτό συνεκλήθησαν 13 
συνεδριάσεις της Συνέλευσης και 7 της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
Τμήματος. Έγιναν διορθωτικές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο 
επικαιροποιημένο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ, και λειτούργησαν 
όλες οι ετητροπές του Τμήματος, που παρήγαν έργο: εμπλουτίστηκε με πολλά 
νέα βιβλία η βιβλιοθήκη του Τμήματος, ενώ συγκροτήθηκαν και νέες 
επιτροπές για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος και την κάλυψη των 
αναγκών του. Επίσης με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία εσωτερικής 
αξιολόγησης του ΤΙΕ, και κατατέθηκε ηλεκτρονικά πλέον η σχετική έκθεση, 
ενώ η ειδική ετητροπή για την εξαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, 
ολοκλήρωσε αναρτώντας στην ιστοσελίδα του Τμήματος το τεύχος με τα 
σχετικά αποτελέσματα γύρω από το εττίπεδο και τη φυσιογνωμία των 
σπουδών στο Τμήμα.

2. Εξελίξεις και προκηρύξεις νέων θέσεων -  ζητήματα προσωπικού: Εντός 
του ακαδημαϊκού έτους 2017 -  2018 έγινα οι εξής κρίσεις εξελίξεων, 
μονιμοποιήσεων ή πλήρωσης νέων θέσεων στο ΤΙΕ: Εκλογή του κ. Ν. Χρύση 
σε νέα κενή θέση Επ. Καθηγητή στη «Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία» 
(27/9/2017). Ο κ. Χρύσης ήδη διορίστηκε - Εκλογή κας Χρ. 
Παπαγεωργοπούλου σε θέση Αν. Καθηγητή στη «Φυσική Ανθρωπολογία 
(εθνογενετικές διαδικασίες)» (εξέλιξη, 30/11/2017). Η κα Παπαγεωργοπούλου 
ήδη διορίστηκε - Μονιμοποίηση κας Ελεον. Ναξίδου σε θέση Επ. Καθηγητή 
στη «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ΝΑ Ευρώπης» (μονιμοποίηση, 
6/12/2017. Η και Ναξίδου ήδη διορίστηκε - Εκλογή κ. Μ. Μϊοΐΐο σε θέση Επ. 
Καθηγητή στην «Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου» (εξέλιξη, 17/5/2018) - 
Εκλογή κ. Αντ. Μπαρτσιώκα σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στη 
«Φυσική Ανθρωπολογία- Παλαιοανθρωπολογία» (εξέλιξη, 14/6/2018). Επίσης 
έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις από εξέλιξη των κ.κ. Ντ. Ούρεμ και Ελ. Βόγλη 
στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή και στα γνωστικά αντικείμενα «Προϊστορική
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Αρχαιολογία» και «Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία», αντίστοιχα, 
καθώς και η κενή νέα θέση της κατανομής θέσεων του 2018 στη βαθμίδα του 
Επ. Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία: Λαϊκή Τέχνη». 
Επίσης καταρτίστηκε, εγκρίθηκε από την Κοσμητεία και τη Σύγκλητο και 
αναρτήθηκε στο ΑΠΕΛΛΑ το ετηκαιροποιημένο ενιαίο μητρώο των 
γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, για την προώθηση των σχετικών 
διαδικασιών εκλογών και κρίσεων των συναδέλφων και των νέων θέσεων. 
Επίσης το Τμήμα έχει κινήσει και αναμένεται εντός του καλοκαιριού να 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής για πέντε διδάσκοντες με το 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για νέους 
ετηστήμονες κατόχους διδακτορικού», οι οποίοι θα διδάξουν το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος, ενώ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος δίδαξαν οι πέντε 
επιλεγέντες το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, τόσο στο χειμερινό, όσο και 
στο εαρινό εξάμηνο. Έγινε προκήρυξη για τέσσερεις θέσεις διδασκόντων με 
το ΠΔ 407 του επομένου ακαδημαϊκού έτους, ενώ σχηματίστηκαν οι 
επιτροπές κρίσης και έγινε η επιλογή για τις τέσσερεις θέσεις του ΠΔ 407 που 
δόθηκαν στο ΤΙΕ φέτος, ώστε οι επιλεγέντες να διδάξουν κανονικά στα 
εαρινά εξάμηνα σπουδών. Εγκρίθηκε η απόσπαση τριών εκπαιδευτικών από 
την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα καλύψουν τη 
διδασκαλία των Η/Υ και τη γενικότερη υποστήριξη του διδακτικού έργου του 
ΤΙΕ, έγινε προκήρυξη για την μετάταξη εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια 
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ΕΔΙΠ και ΕΕΠ στο Τμήμα. Τέλος 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αρχίσει στο προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος, για την μετάταξη στο ΤΙΕ δύο εκπαιδευτικών από την 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατόχων διδακτορικού 
διπλώματος, σε θέσεις ΕΔΙΠ, οι οποίοι από τον παρελθόντα Οκτώβριο 
τοποθετήθηκαν και υπηρετούν στο Τμήμα. Επίσης η Συνέλευση προχώρησε 
σε προγραμματισμό επιστημονικών αδειών των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
του ακαδημαϊκού έτους 2Θ18-2019, και εισηγήθηκε σχετικά στην Κοσμητεία 
της Σχολής, ώστε τα μέλη του ΤΙΕ να μπορούν να ασκήσουν και το 
ερευνητικό τους έργο, το οποίο είναι απαραίτητο για την πληρέστερη άσκηση 
του διδακτικού τους έργου, καθώς στον ακαδημαϊκό χώρο έρευνα και 
διδασκαλία αποτελούν χώρους επιστημονικής δράσης σύμφυτους και 
ανατροφοδοτούμενους. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018 το ΤΙΕ ανακήρυξε τον πρώτο ομότιμο καθηγητή του, καθώς με 
πρόταση της Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ απονεμήθηκε 
ο τίτλος αυτός στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή κ. Κων. Χατζόπουλο, ο 
οποίος διετέλεσε Αναπλ. Πρόεδρος και πρόεδρος του ΤΙΕ, αλλά και πρώτος 
Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ.

3, Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο: Η διδακτική διαδικασία εξελίχθηκε 
ομαλά, τόσο στους κανονικούς όσο και στους φοιτητές από κατατακτήριες 
εξετάσεις. Εττίσης λειτούργησε ομαλά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών, οι οποίοι εργάστηκαν, μεταξύ άλλων, στα εργαστήρια



του ΤΙΕ, στο Δήμο Κομοτηνής, στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, στο αρχείο και 
τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως καθώς και σε αρχαιολογικές 
ανασκαφές, δεδομένου ότι το Τμήμα συνδιοργανώνει με το ΑΠΘ 
πανεπιστημιακή ανασκαφή στη δυτική Μακεδονία. Επίσης λειτούργησε 
ομαλά το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης του ΤΙΕ, με ορισμένες 
αναγκαίες προσαρμογές ώστε να είναι λειτουργικό, και πραγματοποιήθηκαν 
εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία στην Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη. Τέλος να σημειωθεί ότι λειτούργησε χωρίς 
προβλήματα το πρόγραμμα Ετ&δπιυδ και το Εταδπιυδ + για τις ανταλλαγές 
φοιτητών, με τα πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής, με τα οποία έχουμε 
υπογράψει σχετικές συμφωνίες. Την εβδομάδα 21 -  25 Μάΐου 2018 
επισκέφθηκε το ΤΙΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταδπιυδ + ο Καθηγητής 
Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μττίλεφελντ της Γερμανίας κ. 
θετά ΒοΗπετ. Κατά τη διάρκειά της εττίσκεψής του στο Τμήμα μας 
πραγματοποίησε διαλέξεις στο πλαίσιο των μαθημάτων του κ. Επ. Καθηγητή 
κ. Ευθ. Ααμπρίδη με θέματα τα στερεότυπα για την επιθετική συμπεριφορά 
κατά των γυναικών και τη μελέτη των στάσεων και την αλλαγή τους. Μάθημα 
σχετικά με το λαϊκό μυθιστόρημα πραγματοποίησε στο Τμήμα και ο Ομότιμος 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης κ. Ηεητγ Τοηηεΐ, στις 24 
Μαΐου 2018. Η Συνέλευση συγκρότησε ειδική επιτροπή με έργο την 
ετηκαιροποίηση του «Οδηγού Σπουδών» του ΤΙΕ, ο οποίος μετά την 
ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, με στόχο την διευκόλυνση των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών φοιτητών του, αλλά και όσων θέλουν να 
έχουν πλήρη εικόνα του ΤΙΕ, της επιστημονικής και διδακτικής φυσιογνωμίας 
και του έργου του. Τέλος, με απόφαση του Τμήματος αναμορφώθηκε η ύλη 
και το σύστημα των κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμφωνα με όσα ειδική επιτροπή 
εισηγήθηκε και η Συνέλευση αποφάσισε, με τρόπο εκσυγχρονισμένο και 
ανάλογο με τις σημερινές συνθήκες και εττιταγές της επιστήμης.

4. Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Επανιδρύθηκε, μετά από επίπονη 
διαδικασία επικαιροποίησης και προσαρμογής στα δεδομένα του νέου νόμου, 
το ΠΜΣ του Τμήματος, με προσαρμογές στην ύλη των εξετάσεών του, και 
λήψη των απαραίτητων αποφάσεων από τη ΓΣΕΣ για την ομαλή λειτουργία 
του. Το ΠΜΣ αυτό εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή μεταπτυχιακών 
σπουδών του ΑΠΟ και από το Υπουργείο, ενώ κατά την φετινή μεταβατική 
περίοδο λειτούργησε ομαλά, με νέους φοιτητές και με ολοκλήρωση των 
σπουδών των παλαιοτέρων, τόσο με την ολοκλήρωση και κρίση 
μεταπτυχιακών διατριβών, όσο και με την πρόσκληση επτσκεπτών καθηγητών 
από διάφορα ελληνικά ΑΕΙ. Ορίστηκε από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης το 
τυπικό της ορκωμοσίας των αποφοίτων του ΠΜΣ και στις 25 Απριλίου 2017 
έγινε η τελετή ορκωμοσίας των πρώτων. Εγκρίθηκε επίσης η επανίδρυση του 
ΠΜΣ «Ιστορία της ιατρικής και βιολογική ανθρωπολογία, υγεία, νόσος και



φυσική επιλογή» της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, στο οποίο το ΤΙΕ 
συμμετέχει, άρα έπρεπε να πάρει μέρος και στη διαδικασία επανίδρυσής του, 
το οποίο ήδη λειτουργεί. Για την υποστήριξη της λειτουργίας των 
μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΙΕ σχεδιάστηκε το έργο «Σχεδιασμός βάσης 
δεδομένων για την τήρηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διδασκόντων 
του ΠΜΣ», και ετηλέχθηκε προσωππ,κό για τη στελέχωση και τη λειτουργία 
του.

5. Διδακτορικές σπουδές: Συγκροτήθηκε από τη Συνέλευση ειδική επιτροπή, η 
οποία συνέταξε «Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών» του ΤΙΕ, ο οποίος 
εγκρίθηκε διαδοχικά από τη Συνέλευση, τη Σύγκλητο του ΔΠΘ και το 
Υπουργείο Παιδείας, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και ισχύει πλέον κανονικά. Πριν 
την έγκριση και εφαρμογή του έγιναν δεκτοί πέντε νέοι υποψήφιοι διδάκτορες 
και συγκροτήθηκαν οι σχετικές επιτροπές (μετά από σχετικές αιτήσεις των 
Παρθενόπης Κελτσίδου, Γ εώργιου Γ ούλα, Νικόλαου Κόκκα, Παύλου 
Εκουρνέλη και Βασιλικής Ζέττα). Μετά την έγκριση του κανονισμού 
εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, υποβλήθηκαν 
σχετικές υποψηφιότητες, συγκροτήθηκε ανάλογη ετητροπή, η οποία τηρώντας 
τις προβλέψεις του κανονισμού εισηγήθηκε στο Τμήμα την αποδοχή πέντε 
νέων υποψηφίων διδακτόρων, η οποία και έγινε δεκτή από τη Συνέλευση. 
Κρίθηκε επιτυχώς και καθομολογήθηκε ένας νέος διδάκτορας. Συνεχίστηκε η 
εκπόνηση των διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων και υποβλήθηκαν οι 
σχετικές εκθέσεις προόδου, που εγκρίθηκαν από τη ΓΣΕΣ. Επίσης επιλύθηκαν 
προβλήματα που κατά καιρούς ανέκυψαν με την εκπόνηση ορισμένων 
διατριβών, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχισή της.

6. Μεταδιδακτορικές ερευνητικές σπουδές: Με βάση τον κανονισμό 
μεταδιδακτορικών σπουδών του ΤΙΕ και του ΔΠΘ συζητήθηκαν από την 
Συνέλευση και έγιναν δεκτές οι αιτήσεις υποψηφιότητας της κας 
Αρχοντούλας Μαντζαρίδου για την εκπόνηση μεταδιδακτορική έρευνας στο 
Τμήμα υπό την ετπ'βλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Αγγέλου Παληκίδη, 
του κ. Διονύσιου Τσεντικόπουλου για την εκπόνηση μεταδιδακτορική έρευνας 
στο Τμήμα υπό την ετήβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γ. Τσιγάρα και 
του κ. Αλέξανδρου Καπανιάρη, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο 
Τμήμα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Μ. Γ. Βαρβούνη. Επίσης, στο 
Εργαστήριο Ααογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας συνεχίστηκε η 
πραγματοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας της ερευνήτριας του Ιηδΐίίυίο 
ο ί ΕίΙιηο§Γαρ1ιγ, της Σερβικής Ακαδημίας και του κ. Γ. Χρ. Κούζα, δ.φ., και 
υποβλήθηκαν οι σχετικές μεσοπρόθεσμες αναλυτικές εκθέσεις, όπως 
προβλέπονται από τον κανονισμό, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τη 
Συνέλευση του ΤΙΕ.



7. Υποτροφίες: Με απόφαση της Συνέλευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση 
αρμόδιας επιτροπής, απονεμήθηκαν φέτος για πρώτη φορά οι υποτροφίες 
«Δημόκριτος», σε φοιτητές του ΤΙΕ, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. Πρόκειται για θεσμό υποστήριξης των σπουδών, που 
σχεδιάζεται να συνεχιστεί σε ετήσια βάση.

8. Έρευνα: Ιδρύθηκε «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Έρευνας και 
Εφαρμογών» στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, και εκλέχθηκε, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, διευθυντής του. Επίσης εξελέγησαν 
διευθυντές στο «Εργαστήριο Παλαιογραφίας - Συντηρήσεως χειρογράφων και 
παλαιοτύπων βιβλίων» και στο «Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης» του Τμήματος, μετά από προκήρυξη 
του προέδρου του ΤΙΕ, όπως προβλέπει ο νόμος. Στα πλαίσια της 
ομογενοποιήσεως της επιστημονικής φυσιογνωμίας του Τμήματος το 
«Εργαστήριο Παλαιογραφίας - Συντηρήσεως χειρογράφων και παλαιοτύπων 
βιβλίων» μετονομάσθηκε σε «Εργαστήριο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Ερευνών». Έτσι το ερευνητικό έργο του Τμήματος βρίσκεται πλέον σε πλήρη 
εξέλιξη, με την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, δηλαδή δύο εργαστηρίων 
σε κάθε κατεύθυνση και ενός εργαστηρίου που υποστηρίζει το ερευνητικό 
έργο, και δραστηριοποιείται σε ζητήματα εκπαίδευσης και εφαρμογών σε 
αυτήν των νέων τεχνολογιών. Λειτούργησαν ομαλά τα εργαστήρια αυτά, στα 
οποία εΐ'τάχθηκαν και νέα μέλη, παράγοντας ερευνητικό έργο, όπως φαίνεται 
από τους σχετικούς απολογισμούς των διευθυντών τους, στο βαθμό που αυτοί 
έχουν συνταχθεί και κατατεθεί στη ΓΣ. Όσον αφορά την ερευνητική 
δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ εγκρίθηκαν τα υποβληθέντα αιτήματα για 
παροχή άδειας υποβολής πρότασης, στο πλαίσιο της προκήρυξης ερευνητικών 
έργων ΕΑΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, καθώς και η συμμετοχή 
του Τμήματος στο ΜΑΖΕόοοΙί Ρτο]εοΐ, και πραγματοποιήθηκαν από τη 
Συνέλευση οι αντίστοιχοι ορισμοί επιστημονικών υπευθύνων κάθε δράσης. 
Υποβλήθηκαν επίσης από μέλη του ΤΙΕ προτάσεις ερευνητικών 
προγραμμάτων, ενώ άλλα μέλη του ΤΙΕ πήραν μέρος σε ερευνητικές ομάδες 
διεθνών και πανελληνίων ερευνητικών προγραμμάτων. Συνεχίστηκαν οι 
δράσεις στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων συνεργασίας που έχει ήδη υπογράψει 
το Τμήμα, ενώ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, και στο πλαίσιο της 
εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει την ερευνητική πολιτική και την 
επιστημονική φυσιογνωμία του Τμήματος, υπογράφτηκαν επιπροσθέτως και 
τα ακόλουθα μνημόνια και πρωτόκολλα συνεργασίας: Μνημόνιο συνεργασίας 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης της Θεσσαλονίκης με σκοπό τη μελέτη 
του οστεολογικού υλικού από τις ανασκαφές του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, 
Μνημόνιο συνεργασίας του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας με την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας 
Βόλου - Μνημόνιο συνεργασίας του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» με το «Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς» - 
Πρωτόκολλο συνεργασίας του Τμήματος με το Τμήμα Βυζαντινής και



Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Λομονόσωφ - Πρωτόκολλο συνεργασίας του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Τμήματος με το «Επιστημονικό και 
Εκπαιδευτικό Κέντρο Σλαβικών Σπουδών» του Ινστιτούτου Σλαβολογίας της 
Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας.

9. Κτιριακά ζητήματα: Με συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια της 
επιτροττής κτιρίου, έγινε καταγραφή των αναγκών και των ζημιών, έγινε 
διανομή χώρων του κτιρίου για την καλλίτερη λειτουργία του ΤΙΕ και 
πραγματοποιήθηκαν περιορισμένης κλίμακας αναγκαίες επισκευές (μονώσεις, 
ελαιοχρωματισμοί, μικροεπισκευές κ.λπ.) σε συνεργασία με την Τεχνική 
Υπηρεσία του ΔΠΘ. Για το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2018, σε 
συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και την διοίκηση του ΔΠΘ έχει 
σχεδιαστεί και προγραμματιστεί γενικός ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών 
χώρων του κτηρίου μας και επισκευή των σεσαρθρωμένων κονιαμάτων, ώστε 
η λειτουργία του ΤΙΕ να διευκολυνθεί και να υποστηριχθεί, δεδομένου ότι ο 
τελευταίος ελαιοχρωματισμός έγινε το έτος 2010, και από τότε οι φθορές είναι 
πολλές και ευδιάκριτες, κάποτε δε και επικίνδυνες για την ακεραιότιιτα 
διδασκόντων και διδασκομέ-νων.

10. Εξοπλισμός σε έπιπλα και συσκευές: Πραγματοποιήθηκε από τη Συνέλευση 
αιτημάτων για την προμήθεια Επιστημονικού, Εργαστηριακού και λοιπού 
εξοπλισμού στα πλαίσια του προϋπολογισμού του Τμήματος για το έτος 2018. 
Τα σχετικά είδη έχουν αποδοθεί στα μέλη ΔΕΠ. Επίσης, στο πλαίσιο των 
έκτακτων ενισχύσεων σε έπιπλα και συσκευές από τον ΕΛΚΕ του ΔΠΘ, 
ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις για τον εξοπλισμό γραφείων, της 
γραμματείας, εργαστηριακών χώρων, της βιβλιοθήκης και της αίθουσας 
συνεδριάσεων του Τμήματος, ώστε να εκσυγχρονισθούν εν μέρει οι υποδομές 
μας, και να διευκολυνθεί όχι μόνο το ερευνητικό και ετηστημονικό έργο των 
μελών του Τμήματος, αλλά και η διδακτική διαδικασία. Το σύνολο των 
σχετικών ειδών, σε συνεργασία με την διοίκηση του ΔΠΘ, αναμένεται να 
παραδοθεί στο Τιε και τα μέλη του ως τα τέλη του 2018.

11. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Λειτούργησε και εμπλουτίστηκε η νέα ιστοσελίδα 
του ΤΙΕ, και υποστηρίχθηκε η λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
που σχετίζονται με τους φοιτητές και την οργάνωση των σπουδών στο Τμήμα. 
Υποστηρίχθηκε επίσης και καθιερώθηκε η ηλεκτρονική αξιολόγηση από τους 
φοιτητές και τους διδάσκοντες, ενώ η «Αίθουσα Υπολογιστών» λειτούργησε 
ανελλιπώς, με στόχο την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 
διοικητικού έργου του ΤΙΕ.

12. Συνεργασία με άλλους φορείς: Συμφωνήθηκε και προωθήθηκε η συνεργασία 
με τον Δήμο Κομοτηνής, που αφορά τη συγγραφή και έκδοση επιστημονικού 
έργου σχετικά με την ιστορία και το λαϊκό πολιτισμό της Κομοτηνής και της



ευρύτερης περιοχής της. Επίσης το 'Ι’ΙΕ συμμετείχε ενεργά, με ένα μέλος 
ΔΕΠ, στην επιτροπή για τα προγράμματα σπουδών της ιστορίας, αλλά και 
υπέβαλε ανάλογες προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και σε 
επιστημονική εκδοτική προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, με στόχο την ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων της 
Κομοτηνής, αλλά και της πολιτισμικής φυσιογνωμίας της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής της.

13. Εκδοτικό έργο: Εκδόθηκε ο αναμνηστήριος επιστημονικός τόμος για τον 
εορτασμό των 25 χρόνων του Τμήματος, με τίτλο Διεπιστημονικές διαδρομές 
από το παρόν στο παρελθόν. Αφιερωματικός τόμος για τα 25 χρόνια του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας /  Αη Ιηΐβνάί^οίρΙίηανγ Αοηνηβγ β-οιη ίΗβ 
Ρνβ8βηί ίο ίΗβ Ρα5ί. Τ\νβηίγ-ββΗ αηηίνβτ^ακγ νοίιιιηβ οβ ίΗβ Όβρανίτηβηί οβ 
ΗΕίοτγ αηά ΕίΗηοΙο§γ. Θεσσαλονίκη / ΤΕεεδ&ΙοηϊΙίϊ 2017 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σσ. 510) και με ετηστημονική επιμέλεια 
των Μ. Γ. Βαρβούνη, Γ. Τσιγάρα και Ελπ. Βόγλη, όπου δημοσιεύονται 
πρωτότυπες μελέτες όλων σχεδόν των μελών ΔΕΠ του ΤΙΕ, οι οποίες μάλιστα 
βρίσκονται σε έναν φαντασιακό επιστημονικό διάλογο μεταξύ τους, 
αναδεικνύοντας τόσο την διεπιστημονικότητα του έργου που επιτελείται στο 
Τμήμα, όσο και τις μελλοντικές προοπτικές του. Επίσης, με πρόταση του 
προέδρου, εισήγηση σχετικής επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του 
ΤΙΕ ιδρύθηκε το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας του ΔΠΘ, με τίτλο ΑοιιεηαΙ οβΗΕίοήβαΙ αηά ΑηίΗνοροΙοββαΙ 
Κβ5βαεβΗ /  Δελτίο Ιστορικών και Ανθρωπολογικών Ερευνών, το οποίο 
εκδίδεται ηλεκτρονικά από το 2018 κ.εξ. Τέλος, αυτοτελείς εκδόσεις 
παρουσίασε το «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» 
του ΤΙΕ, που είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του σε ηλεκτρονική 
μορφή, το οποίο ήδη έχει προχωρήσει τη διαδικασία για την ολοκλήρωση και 
άλλων σχετικών εκδόσεων, μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

14. Αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων: Με αποφάσεις της Συνέλευσης, 
ύστερα από σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις, αποφασίστηκε η απονομή 
από το ΤΙΕ του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στους εξής ετηφανείς 
πανετηστημιακούς καθηγητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής: στον Αν. 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου κ. Τυάοτ Πίπα, η 
αναγόρευση του οποίου έγινε στις 27 Μάΐου 2018, στον Ομότιμο Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, η αναγόρευση του 
οποίου έγινε στις 8 Μαρτίου 2018 και στον Ομότιμο Τακτικό Καθηγητή του 
Πανετηστημίου του Γιοχάνεσμπουργκ, κ. Βοιή&τηΐη Ηεικίποΐίχ, η αναγόρευση 
του οποίου αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2018. Επίσης το Τμήμα, 
δια του προέδρου του, συμμετείχε και συνυπέγραψε τις προτάσεις για την 
απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών στον πρύτανη του κρατικού Πανεπιστημίου της



Μαριούπολης κ. Κ. Βδΐ&ύ&ηον, η αναγόρευση του οποίου έγινε στις 25 
Μάϊου 2018, και του Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οταπαύα κ. Μόσχο 
Μορφακίδη-Φυλακτό, η αναγόρευση του οποίου αναμένεται να γίνει το 
Νοέμβριο του 2018.

15. Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων: Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
2017-2018 διοργανώθηκαν τα ακόλουθα συνέδρια, διημερίδες και ημερίδες, 
που στηρίχθηκαν στο ερευνητικό έργο του ΤΙΕ: Ημερίδα με θέμα 
«Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας 
στο Νομό Ροδόπης» στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας «Τοπική ιστορία -  Διεπιστημονικές προσεγγίσεις», από τον Επ. 
Καθηγητή κ. Αγγ. Παλληκίδη -  Επιστημονική Ημερίδα «Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός: ελληνικές και βαλκανικές διαδρομές» (Κομοτηνή, 8 Μαρτίου 
2018) - Διεθνές Συνέδριο «Το ελληνικό ’λα ϊκό’ μυθιστόρημα του 19°'' αιώνα: 
θεωρητικά ζητήματα. Αφιερωμένο στον Ηβηή ΤοηηβΙ» (Κομοτηνή, 25-27 
Μαΐου 2018 / Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) -  
Πανελλήνιο Επιστημονικού Συνέδριο «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα 
της οικονομικής κρίσης» (Κομοτηνή, 6 - 8  Οκτωβρίου 2017, με τη 
συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών) - Ετηστημονικής 
Διημερίδας «Αρχαιοκαπηλία: ιστορία, πολιτιστική, πολιτική και νομική 
διαχείριση» (Κομοτηνή, 25 -  26 Νοεμβρίου 2017, με τη συνεργασία του 
Ιδρύματος Οΐυδερρε δεΐαοεα) -  Επιστημονικού Συνεδρίου «Όταν η περιφέρεια 
ερμηνεύει το κέντρο: Έλληνες ιστορικοί ευρωπαϊκής ιστορίας» (Κομοτηνή, 4-5 
Μαΐου 2018) -  Επιστημονικού Συνεδρίου «Ταυτότητες και Ετερότητες σε 
περιόδους κρίσης» (Κομοτηνή, 1 8 - 2 0  Μαΐου 2018 / Εργαστήριο Λαογραφίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας / «Ένωση Προφορικής Ιστορίας»). Εττίσης το ΤΙΕ κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συνδιοργάνωσε την εκδήλωση «Ψηφιακοί πόροι 
στην υπηρεσία της ελληνικής εκπαίδευσης: προσβάσιμα ψηφιακά αποθετήρια 
και η εκπαιδευτική τους αξιοποίηση» (Κομοτηνή, 11 Ιανουαρίου 2018, με τη 
συνεργασία του Συλλόγου Φιλολόγων Νομού Ροδόπης, του Εργαστηρίου 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας), καθώς και το «Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας» (Κομοτηνή, 19-20 
Απριλίου 2018 / Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / 
ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας / «Ένωση Προφορικτ'ις 
Ιστορίας»). Τέλος, για το πρώτο εξάμηνο του επομένου ακαδημαϊκού έτους
2018-2019, η Συνέλευση του Τμήματος έχει ήδη εγκρίνει την πραγματοποίηση των 
ακολούθων συνεδρίων, που βρίσκονται στη διαδικασία της διοργάνωσης: του 
διεθνούς εταστημονικού συνεδρίου με τίτλο «Ελλάδα -  Βουλγαρία: 
Παράλληλοι δρόμοι και διασταυρώσεις στην ιστορία και τον πολιτισμό», το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Οκτωβρίου 2018 - του διεθνούς 
εταστημονικού συνεδρίου με τίτλο «Όψεις των βαλκανικών πόλεων από το 
1990 μέχρι σήμερα: χώρος και άνθρωποι, πολιτισμός και τουρισμός», το οποίο 
θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Οκτωβρίου 2018 - της διημερίδας με τίτλο «Η



'λησμονημένη’ πολιτική ιστορία τον στην επικαφότητα: Ανανεωμένες
θεωρητικές αναγνώσεις και νέα μεθοδολογικά εργαλεία στον διεπιστημονικό 
διάλογο για το παρελθόν», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Νοεμβρίου 
2018 -  του Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου «Εκκλησιαστικά κειμήλια: 
από την λειτουργική χρήση στην μουσειακή προβολή» (Βόλος, 22-23 
Σεπτεμβρίου 2018, σε συνεργασία με τον Φορέα Πολιτισμού «Μαγνήτων 
Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού). Τα συνέδρια και οι ημερίδες αυτές 
παρακολουθήθηκαν από τους φοιτητές μας και από σημαντικό κοινό, 
συντελώντας τόσο στην προβολή του έργου που επιτελείται στο Τμήμα μας, 
όσο και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας στις δράσεις και τους 
επιστημονικούς, ερευνητικούς και διδακτικούς σχεδιασμούς μας.

16. Στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός του ΤΙΕ και των 
εκδηλώσεων του: Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από 
σχετική εισήγηση του προέδρου, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ο «Πενταετής 
(2018-2023) στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος», ο οποίος απεστάλη 
στην Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, και 
αναρτήθηκα στην ιστοσελίδα του ΤΙΕ. Επίσης έγινε η ένταξη τοιν 
εκδηλώσεων του Τμήματος στο «Πρόγραμμα εκδηλώσεων της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.», με στόχο τον 
πληρέστερο και λειτουργικότερο προγραμματισμό των δράσεών μας στη 
διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στα κείμενα αυτά φαίνεται τόσο η 
ερευνητική, διδακτική και εν γένει επιστημονική φυσιογνωμία του ΤΙΕ, όσο 
και η θέση του Τμήματος σχετικά με την μελλοντική ανάπτυξή του, σε όλους 
τους τομείς της ακαδημαϊκής δράσης του.

Κομοτηνή, 11 Ιουνίου 2018

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
Πρόεδρος τδ^Τ^ήμάιας& ίβίρ και Εθνολογίας
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