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Με την παρέλευση του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (2016 -  2017) 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, 
συμπεριλαμβάνοντας το διάστημα κατά το οποίο ήμουν αναπληρωτής προέδρου του 
Τμήματος, όπως αναλυτικά εκτίθεται στη συνέχεια:

Α. Περίοδος Ιανουάριου — Αυγούστου 2016.

Από τον Ιανουάριο του 2016 και ως τις 31 Αυγούστου 2016 είχα οριστεί 
αναπληρωτής πρόεδρος από τον Πρύτανη του ΔΠΘ κ. Αθ. Καραμπίνη, ο οποίος είχε 
οριστεί πρόεδρος του TIE με απόφαση της Συγκλήτου, λόγω της παραιτήσεως του κ. 
Αντ. Μπαρτσιώκα από την προεδρία του TIE. Τα πεπραγμένα της περιόδου αυτής, 
που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ακαδημαϊκού έτους 2015-2017 έχουν ως 
εξής:

1. Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων: Στο διάστημα αυτό συνεκλήθησαν 7 
συνεδριάσεις της ΓΣ και 8 της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Έγιναν διορθωτικές 
αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, και λειτούργησαν όλες οι επιτροπές του 
Τμήματος, που παρήγαν έργο: για παράδειγμα, εμπλουτίστηκε με πολλά νέα 
βιβλία η βιβλιοθήκη του Τμήματος, με μέριμνα της αντίστοιχης επιτροπής. 
Επίσης με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του 
TIE, και κατατέθηκε η σχετική έκθεση.

2. Εξελίξεις και προκηρύξεις νέων θέσεων — ζητήματα προσωπικού:
Προκηρύχθηκαν εξελίξεις τριών συναδέλφων και συγκροτήθηκαν τα ανάλογα 
τρία ΕΕΕ, ενώ προκηρύχθηκε και μία νέα θέση που δόθηκε από τη Σύγκλητο, 
στο αντικείμενο «Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία». Επίσης καταρτίστηκαν 
και επικαιροποιήθηκαν μητρώα για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, για την 
προοδθηση των σχετικών διαδικασιών. Επίσης το Τμήμα ολοκλήρωσε τις 
διαδικασίες επιλογής για τέσσερεις διδάσκοντες με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
«Απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για νέους επιστήμονες 
κατόχους διδακτορικού», οι οποίοι δίδαξαν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (βλ. 
παρακάτω), καθώς επίσης και για δύο θέσεις με το Π Δ 407, ενώ εγκρίθηκε και 
η απόσπαση εκπαιδευτικού από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που κάλυψε 
τη διδασκαλία των αγγλικών.

3. Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο: Η διδακτική διαδικασία εξελίχθηκε 
ομαλά, τόσο στους κανονικούς όσο και στους φοιτητές από κατατακτήριες 
εξετάσεις. Επίσης λειτούργησε ομαλά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών, οι οποίοι εργάστηκαν, μεταξύ άλλων, στα εργαστήρια 
του TIE, στα ΓΑΚ Κομοτηνής, 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 TIE. Τέλος να 
σημειωθεί ότι λειτούργησε χωρίς προβλήματα το πρόγραμμα Erasmus για τις 
ανταλλαγές φοιτητών, με τα πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής, με τα 
οποία έχουμε υπογράψει σχετικές συμφωνίες.

4. Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Λειτούργησε ομαλά το ΠΜΣ του
Τμήματος «Σπουδές στην τοπική ιστορία», με προσαρμογές στην ύλη των 
εξετάσεών του, και λήψη των απαραίτητων αποφάσεων από τη ΓΣΕΣ για την 
ομαλή λειτουργία του.

5. Διδακτορικές σπουδές: Έγιναν δεκτοί πέντε νέοι υποψήφιοι διδάκτορες και 
συγκροτήθηκαν οι σχετικές επιτροπές. Ένας από αυτούς τους υποψήφιους 
διδάκτορες, από το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας, έλαβε υποτροφία 
από το ΙΚΥ λαμβάνοντας υψηλή βαθμολογία στη σχετική προκήρυξη, τον 
Ιούνιο του 2016. Μία από τις διατριβές αυτές αποφασίστηκε, μετά από αίτηση 
της υποψήφιας, να γραφτεί στα αγγλικά. Συνεχίστηκε η εκπόνηση των 
διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων και υποβλήθηκαν οι σχετικές εκθέσεις 
προόδου, που εγκρίθηκαν από τη ΓΣΕΣ.

6. Μεταδιδακτορικές ερευνητικές σπουδές: Συντάχθηκε για πρώτη φορά 
κανονισμός μεταδιδακτορικών σπουδών στο TIE, και μετά την έγκρισή του 
έγινε δεκτός και ο πρώτος μεταδιδακτορικός ερευνητής. Μάλιστα το σχετικό 
πρόγραμμα υποβλήθηκε για αξιολόγηση στο ΙΚΥ και ήρθε τρίτο, αποσπώντας 
ανάλογη υποτροφία, γεγονός που συνιστά διάκριση αριστείας για το Τμήμα.

7. Έρευνα: Λειτούργησε και οργανώθηκε το «Εργαστήριο νεότερης και 
Σύγχρονης Ιστορίας» του TIE, με την εκλογή διευθυντή και των ένταξη 
μελών. Επίσης λειτούργησαν και τα υπόλοιπα τρία εργαστήρια, παράγοντας 
ερευνητικό έργο, όπως φαίνεται από τους σχετικούς απολογισμούς των 
διευθυντών τους, στο βαθμό που αυτοί έχουν συνταχθεί και κατατεθεί στη ΓΣ. 
Το Τμήμα συνδιοργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο με το ΤΓΦΠΠΧ του ΔΠΘ και 
ένα τοπικό συνέδριο με το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. 
Υποβλήθηκαν από μέλη του TIE προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. 
στον άξονα Interreg V-A Greece -  Bulgaria 2014 -  2020), στη διμερή 
διακρατική συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας, στην πράξη ΕΔΒΜ34 με τίτλο 
«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC- European Research Council). 
Συνολικά υποβλήθηκαν πέντε ερευνητικές προτάσεις, ενώ άλλα μέλη του TIE 
πήραν μέρος σε ερευνητικές ομάδες διεθνών και πανελληνίων ερευνητικών 
προγραμμάτων. Επίσης υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση συνεργασίας 
με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

8. Κτιριακά ζητήματα: Συγκροτήθηκε επιτροπή κτιρίου, έγινε καταγραφή των 
αναγκών και των ζημιών, έγινε διανομή χώρων του κτιρίου για την καλλίτερη 
λειτουργία του TIE και πραγματοποιήθηκαν περιορισμένης κλίμακας 
αναγκαίες επισκευές (μονώσεις, ελαιοχρωματισμοί, μικροεπισκευές κ.λπ.) σε 
συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΠΘ.



9. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Εγκαινιάστηκε η νέα ιστοσελίδα του TIE, και 
υποστηρίχθηκε η λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τους φοιτητές και την οργάνωση των σπουδών στο Τμήμα.

Β. Ακαδημαϊκό έτος 2016 -  2017.

Τον Ιούνιο του 2016 εκλέχθηκα Πρόεδρος του TIE με διετή θητεία, και ανέλαβα 
καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Τα πεπραγμένα της περιόδου αυτής έχουν ως 
εξής:

1. Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων: Στο διάστημα αυτό συνεκλήθησαν 10 
συνεδριάσεις της ΓΣ και 8 της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Έγιναν διορθωτικές 
αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, και λειτούργησαν όλες οι επιτροπές 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 TIE, και 
κατατέθηκε η σχετική έκθεση, ενώ συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για την 
εξαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που αναμένεται να 
ολοκληρώσει το έργο της στην αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, 
αναρτώντας στο διαδίκτυο τα σχετικά αποτελέσματα σχετικά με το επίπεδο 
και τη φυσιογνωμία των σπουδών στο Τμήμα.

2. Εξελίξεις και προκηρύξεις νέων θέσεων -  ζητήματα προσωπικού:
Προκηρύχθηκαν εξελίξεις και μονιμοποιήσεις έξι συναδέλφων και 
συγκροτήθηκαν τα ανάλογα ΕΕΕ. Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και 
ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις για εξέλιξη ή μονιμοποίηση οκτώ συναδέλφων, 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετακίνησης στο TIE ενός συναδέλφου από το 
ΤΓΦΠΠΧ και έφτασε ως τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής η διαδικασία για 
τη νέα θέση που προαναφέρθηκε, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στην 
αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Επίσης καταρτίστηκε, εγκρίθηκε από 
την Κοσμητεία και τη Σύγκλητο και αναρτήθηκε στο ΑΠΕΛΛΑ το ενιαίο 
μητρώο των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, για την προώθηση των 
σχετικών διαδικασιών. Επίσης το Τμήμα ολοκλήρωσε τις διαδικασίες 
επιλογής για πέντε διδάσκοντες με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Απόκτησης 
ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για νέους επιστήμονες κατόχους 
διδακτορικού», οι οποίοι θα διδάξουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ενώ κατά 
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος δίδαξαν οι τέσσερεις επιλεγέντες το προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος, τόσο στο χειμερινό, όσο και στο εαρινό εξάμηνο. Έγινε 
προκήρυξη για τέσσερεις θέσεις διδασκόντων με το ΠΔ 407, εγκρίθηκε η 
απόσπαση τριών εκπαιδευτικών που θα καλύψουν τη διδασκαλία των 
αγγλικών και των Η/Υ, και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την μετάταξη 
στο TIE δύο εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, σε θέσεις ΕΔΙΠ, οι οποίοι 
αναμένεται να τοποθετηθούν στο Τμήμα το αργότερο στην αρχή του



επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Ακόμη τροποποιήθηκε, μετά από αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων, το γνωστικό αντικείμενο τεσσάρων συναδέλφων, στα 
πλαίσια της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό και ομογενοποίηση της 
επιστημονικής φυσιογνωμίας του TIE.

10. Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο: Η διδακτική διαδικασία εξελίχθηκε 
ομαλά, τόσο στους κανονικούς όσο και στους φοιτητές από κατατακτήριες 
εξετάσεις. Επίσης λειτούργησε ομαλά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών, οι οποίοι εργάστηκαν, μεταξύ άλλων, στα εργαστήρια 
του TIE, 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 TIE και 
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία στην 
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τέλος να σημειωθεί ότι λειτούργησε 
χωρίς προβλήματα το πρόγραμμα Erasmus και το Erasmus + για τις 
ανταλλαγές φοιτητών, με τα πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής, με τα 
οποία έχουμε υπογράψει σχετικές συμφωνίες.

3. Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Λειτούργησε ομαλά το ΠΜΣ του
Τμήματος, με προσαρμογές στην ύλη των εξετάσεών του, και λήψη των 
απαραίτητων αποφάσεων από τη ΓΣΕΣ για την ομαλή λειτουργία του. 
Εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του TIE στο ΠΜΣ «Ιστορία της 
ιατρικής και βιολογική ανθρωπολογία, υγεία, νόσος και φυσική επιλογή» της 
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, το οποίο ήδη λειτουργεί.

4. Διδακτορικές σπουδές: Έγιναν δεκτοί δύο νέοι υποψήφιοι διδάκτορες και 
συγκροτήθηκαν οι σχετικές επιτροπές. 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.

5. Μεταδιδακτορικές ερευνητικές σπουδές: Συντάχθηκε για πρώτη φορά 
κανονισμός μεταδιδακτορικών σπουδών στο TIE, και μετά την έγκρισή του 
έγινε δεκτός και ο πρώτος μεταδιδακτορικός ερευνητής. Μετά τη σύνταξη και 
έγκριση κανονισμό μεταδιδακτορικής έρευνας για όλο το ΔΠΘ, που 
στηρίχθηκε στους αντίστοιχους κανονισμούς του TIE και του ΤΕΦ, η 
μεταδιδακτορική έρευνα του Τμήματος εντάχθηκε ομαλά στα προβλεπόμενα 
από αυτόν. Στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
εγκρίθηκε, μετά από σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένου, η 
πραγματοποίηση της επιστημονικής άδειας μίας ερευνήτριας του Institute of 
Ethnography, της Σερβικής Ακαδημίας και μίας ερευνήτριας του Κέντρου 
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών.

6. Έρευνα: Λειτούργησαν ομαλά τα τέσσερα εργαστήρια, στα οποία 
εντάχθηκαν 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. Άλλαξε ο τίτλος ενός εργαστηρίου, 
στα πλαίσια της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό και ομογενοποίηση της 
επιστημονικής φυσιογνωμίας του TIE. Το Τμήμα διοργάνωσε τα τακτικά 
συνέδριά του για την ψυχολογία και το εθνολογικό-ανθρωπολογικό έργο των 
φοιτητών του. Υποβλήθηκαν από μέλη του TIE προτάσεις ερευνητικών 
προγραμμάτων, ενώ άλλα μέλη του TIE πήραν μέρος σε ερευνητικές ομάδες 
διεθνών και πανελληνίων ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης υπογράφτηκε 
προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με το Institute of Ethnography της 
Serbian Academy of Sciences and Arts, με την Ακαδημία Επιστημών της 
Βουλγαρίας και την Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Τέλος, στα πλαίσια της καταγραφής των κειμηλίων και του πολιτιστικού 
πλούτου της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, σχηματίστηκε ειδική ερευνητική ομάδα από μέλη ΔΕΠ και 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, που από το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα ασχοληθεί με την καταγραφή και μελέτη 
κειμηλίων, έργων τέχνης, αρχείων, χειρογράφων και εντύπων βιβλίων των 
ναών και μονών της Μητροπόλεως αυτής, με χρηματοδότηση του ΕΛΚΕ, 
μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ. Για το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος έχει ήδη αποφασιστεί η διοργάνωση συνεδρίων σχετικών με 
τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα, το λαϊκό μυθιστόρημα του 19ου 
αιώνα, την αρχαιοκαπηλία και την αντιμετώπισή της και την ανθρωπολογική 
αποτίμηση και κριτική του τουρισμού.

7. Κτιριακά ζητήματα: Με συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια της 
επιτροπής κτιρίου, έγινε καταγραφή των αναγκών και των ζημιών, έγινε 
διανομή χώρων του κτιρίου για την καλλίτερη λειτουργία του TIE και 
πραγματοποιήθηκαν περιορισμένης κλίμακας αναγκαίες επισκευές (μονώσεις, 
ελαιοχρωματισμοί, μικροεπισκευές κ.λπ.) σε συνεργασία με την Τεχνική 
Υπηρεσία του ΔΠΘ.

8. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Λειτούργησε και εμπλουτίστηκε η νέα ιστοσελίδα 
του TIE, και υποστηρίχθηκε η λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
που σχετίζονται με τους φοιτητές και την οργάνωση των σπουδών στο Τμήμα.

9. 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 TIE συμμετείχε ενεργά, με ένα μέλος 
ΔΕΠ, στην επιτροπή για τα προγράμματα σπουδών της ιστορίας, αλλά και 
υπέβαλε ανάλογες προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας.

10. Εκδοτικό έργο: Συνεχίστηκε η εργασία για την έκδοση του αναμνηστηρίου 
επιστημονικού τόμου για τον εορτασμό των 25 χρόνων του Τμήματος, ενώ 
εκδόθηκε ο τόμος για την αναγόρευση της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
κ. Ιερωνύμου σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής. Για την επόμενη χρονιά 
προγραμματίζεται η δρομολόγηση της διαδικασίας για έκδοση επιστημονικής 
επετηρίδας του Τμήματος, ενώ αυτοτελείς και περιοδικές εκδόσεις 
παρουσίασαν το Εργαστήριο Παλαιογραφίας και το Εργαστήριο Λαογραφίας



και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του TIE, τα οποία ήδη έχουν προχωρήσει τη 
διαδικασία για την ολοκλήρωση και άλλων σχετικών εκδόσεων, μέσα στο 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Γ. Εορτασμός των 25 χρόνων λειτουργίας του TIE.

Με απόφαση της ΓΣ, τα έτη 2016-2017 διοργανώθηκαν μια σειρά εκδηλώσεων για 
τον εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυση του TIE. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν οι 
εξής εκδηλώσεις, οι οποίες εντάσσονται στο έργο του TIE κατά την περίοδο αυτή:

1. Κατασκευή ειδικής αναμνηστικής πλακέτας των 25 χρόνων, που 
προσφέρθηκε τιμητικά σε προσκεκλημένους, τιμώμενους και επίλεκτα μέλη 
της ακαδημαϊκής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου.

2. Αναγόρευση των Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου -  Δημ. Μαυρίδη 
— Job. Koder σε επίτιμους διδάκτορες του Τμήματος, Ιω. Χασιώτη σε επίτιμο 
καθηγητή του Τμήματος και Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου -  Βασίλ. 
Κατσαρού -  Η. Eideneier σε επίτιμους διδάκτορες της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών.

3. Διοργάνωση τον Μάρτιο του 2017 του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «Οι 
ΓΙομάκοι της Θράκης: Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις / 
The Pomaks of Thrace: Multidisciplinary and Interdisciplinary Approach», 
από το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας και το Εγαστήριο Λαογραφίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του TIE.

4. Διοργάνωση διακυβερνητικού συνεδρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την Ιστορική Εκπαίδευση, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη 
(10-11 Οκτωβρίου 2016) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

5. Έκδοση αναμνηστηρίου επιστημονικού τόμου για τον εορτασμό των 25 
χρόνων του Τμήματος, με μελέτες των μελών ΔΕΠ και υποψηφίων 
διδακτόρων ή διδασκόντων του Τμήματος.

6. Στα πλαίσια του εορτασμού για την επέτειο των 25 χρόνων λειτουργίας του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ το Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ανέλαβε την έκθεση της λαογραφικής συλλογής 
του ΔΠΘ. Για το λόγο αυτό συστήθηκε επιτροπή, από τον πρόεδρο του TIE 
την κα Β. Κράββα, Λέκτορα του ΔΠΘ, την κα Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, 
διδάσκουσα στο TIE και την κα Νάγια Δαλακούρα, μουσειολόγο του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής, η οποία επέλεξε τα εκθέματα, 
σχεδίασε και εκτέλεσε την έκθεση, αλλά και προέβη στην τεκμηρίωση των 
εκθεμάτων και στη συγγραφή των σχετικών συνοδευτικών κειμένων. Τα 
εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Η διαδρομή της Λαογραφικής Συλλογής του 
ΔΠΘ. Από το σκοτάδι της αποθήκης στο φως του εκθέτειν και επικοινωνείν» 
έγιναν στην Κομοτηνή (28 Σεπτεμβρίου 2016), και ως τον Απρίλιο του 2017 η 
έκθεση ήταν ανοικτή συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, υποδεχόμενη 
πολλούς επισκέπτες, αλλά και φοιτητές και σχολεία της Ροδόπης, ώστε να 
λειτουργεί και εκπαιδευτικά. Το κύριο μέρος της έκθεσης αυτής



παρουσιάστηκε επίσης στο περίπτερο του ΔΠΘ στην «24η Έκθεση 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Κομοτηνή, 25 -  27 Νοεμβρίου 2016), 
αλλά και σε διεθνές συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ 
(Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2017).

Στα πλαίσια των αναγορεύσεων που προαναφέρθηκαν, το TIE διοργάνωσε 
επίσης τις ακόλουθες εόρτιες επιστημονικές ημερίδες: Επιστημονική Ημερίδα 
«Μοναστική ζωή και εκκλησιαστική παράδοση στη Θράκη -  Αφιέρωμα τιμής 
στην Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β'» 
(Κομοτηνή, 16 Απριλίου 2016) - Επιστημονική Ημερίδα «Οικουμενικό 
Πατριαρχείο: όψεις της διαχρονικής πορείας, της διακονίας και της προσφοράς 
του — Έκφραση τιμής στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. 
Ιάκωβο» (Κομοτηνή, 4 Νοεμβρίου 2016) - Επιστημονική Ημερίδα «Η Θράκη 
στη νεότερη και σύγχρονη εποχή: σπουδές στην ιστορία και στον πολιτισμό» 
(Κομοτηνή, 1 Μαρτίου 2017) - Επιστημονική Ημερίδα «Πτυχές Βυζαντινής 
Φιλολογίας, Τέχνης και Ιστορίας» (Κομοτηνή, 24 Μάί'ου 2017) -  Επιστημονική 
Ημερίδα «Οι βυζαντινολογικές σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης» (Κομοτηνή, 7 Μαΐου 2017).

Κομοτηνή, 4 Ιουλίου 2017

Καθηγητής Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας


