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ΤΝΣΟΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΟΜΗΣΔΙΑ 

ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2019-2020 

 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020, ε Κνζκεηεία ηεο ρνιήο Κιαζηθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ ΓΠΘ αλέπηπμε πινχζηα δξάζε αθαδεκατθή θαη 

θνηλσληθή θπξίσο δξάζε,  φπσο   άιισζηε ην επηβάιιεη θαη ν ξφινο ηεο. 

 

Α. Ακαδημαϊκό –διοικητικό έργο  

 

Α1. πλεδξηάζεηο  

Οη ζπλεδξηάζεηο, κεληαίεο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο,  ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο 

Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΚΑ), ηνπ  Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο (ΓΠΘ) γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020 έγηλαλ θαλνληθά ζηηο παξαθάησ 

εκεξνκελίεο: 02/09/2019, 13/09/2019, 26/09/2019, 08/10/2019, 16/01/2020, 

17/02/2020, 20/03/2020. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη έγηλαλ φιεο νη ζπλεδξηάζεηο 

θαλνληθά αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ην γεγνλφο φηη  ε γξακκαηέαο καο θ. Ιζπηθνχδε απφ 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019 απαζρνιείην,  θαζ’ ππέξβαζηλ  θαη παξά ηελ ζέιεζή κνπ θαη 

ηηο επαλεηιεκκέλεο δηακαξηπξίεο κνπ, γηα ηξεηο κέξεο ηελ εβδνκάδα ζηε Ννκηθή 

ρνιή θαη κφλν δχν ζηε γξακκαηεία ηεο ΚΑ φπνπ θαη ε ζέζε ηεο. Απηφ ζέισ λα 

ην ηνλίζσ δηακαξηπξφκελε αιιά θαη γηα λα ζπγραξψ ηελ θ. Ιζπηθνχδε  πνπ 

αληαπνθξίζεθε κε ζπλέπεηα. Γπζηπρψο ηα πξνβιήκαηα ηεο πγείαο ηεο 

επαλήιζαλ  δξηκχηεξα θαη απφ ην Φεβξνπάξην ε Κνζκεηεία ιεηηνχξγεζε κε 

αληηθαηαζηάηξηα ηελ ήδε θνξησκέλε γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο 



Φηινινγίαο (ΣΔΦ) θ. Μαξνχδα, ηελ νπνία επίζεο επραξηζηψ γηα ηελ 

εμαηξεηηθή  ζπλεξγαζία. Οη αηπρίεο φκσο δε ζηακάηεζαλ. Η θ.  Μαξνχδα ηνλ Μάην 

έζπαζε ην ρέξη ηεο κε απνηέιεζκα ε γξακκαηέαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηνπ ΣΔΦ  θ. 

Μαίξε Παπαβαζηιείνπ λα αλαιάβεη (α)  ηελ γξακκαηεία ηνπ ΣΔΦ θαη (β) ηε 

γξακκαηεία ηεο Κνζκεηείαο ΚΑ. πσο αληηιακβάλεζηε ην έξγν ηεο 

Κνζκεηφξηζζαο έγηλε πνιχ πην βαξχ θαη πην δχζθνιν παξφια απηά  λνκίδσ φηη 

αληαπνθξηζήθακε κε αμηνπξέπεηα φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ απνινγηζκφ πνπ 

αθνινπζεί.  

 

Α2. Δπηηηκνπνηήζεηο  

Η Κνζκεηεία ΚΑ, θαηφπηλ πξνηάζεσλ κειψλ ΓΔΠ ησλ ηκεκάησλ ηεο, απεθάζηζε 

λα ηκήζεη δχν εθιεθηνχο επηζηήκνλεο θαη θίινπο ζηεο ρνιήο καο απνλέκνληαο: 

1. Σνλ ηίηιν ηνπ επίηηκνπ δηδάθηνξα ζηνλ  Αθαδεκατθφ θαη Οκφηηκν Καζεγεηή 

ηνπ ΔΚΠΑ θ. Μελά Αι. Αιεμηάδε,  ζηηο 15 Ματνπ 2019.  

2. Σνλ ηίηιν ηνπ επίηηκνπ Καζεγεηή ζηελ νκφηηκε Καζεγήηξηα ηνπ ΑΠΘ, θ. 

Άλλα Αλαζηαζηάδε πκεσλίδε, ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2019.  

 

Α3. Νέν θηίξην ρνιήο Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 

Η Κνζκεηφξηζζα  παξαθνινπζεί απφ θνληά ην θηίξην ηεο ΚΑ  θαη ήηαλ παξνχζα 

ζηα εγθαίληα απφ ηνλ ππνπξγφ θ. Γηγαιάθε. πσο γλσξίδεηε, ηα έξγα ζηακάηεζαλ 

γηα θάπνην θαηξφ ιφγσ θνξνλντνχ ηψξα φκσο ζπλερίδνληαη θαη ειπίδνπκε φια λα 

πάλε θαιά. 

 

Α4.  Ίδξπζε πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ  

ζνλ αθνξά ην πνιχ ζνβαξφ ζέκα ηεο ίδξπζεο πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ έρσ λα πσ φηη 

ήκαζηαλ ζην ζεκείν λα ηεο ππνγξαθήο πεηξακαηηθνχ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ήδε 

είρακε εληνπίζεη ην ζρνιείν πνπ ζα ζηεγαζηεί ζηελ Κνκνηελή κε ηελ εμαηξεηηθή 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε κε ηε Γηεπζχληξηα ηεο Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Ρνδφπεο,  θ. 

Μαίξε- Μαξηγνχια Κνζκίδνπ φκσο  ε  αιιαγή θπβέξλεζεο θαη νη δηαδηθαζίεο 

νξηζκνχ  λέαο θεληξηθήο δηνίθεζεο  πεηξακαηηθψλ  θαη πξνηχπσλ ζρνιείσλ καο 

θαζπζηέξεζε. Δπηπιένλ εθθξεκνχζε θαη ε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ πεξί παηδείαο  ε νπνία 

κφιηο   νινθιεξψζεθε. Διπίδνπκε φηη ζα είκαζηε κέζα ζηα πξψηα πεηξακαηηθά ζνπ 

πνπ  ζα ηδξπζνχλ. 



 

Β. Κοινωνική δράση  

Β1. Δθδφζεηο 

Η Κνζκεηεία ηεο ρνιήο Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ ΓΠΘ θέηνο, 

ζπκκεηέρνληαο ζηνπο ενξηαζκνχο ηεο επεηείνπ ησλ εθαηφ ρξφλσλ  απφ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Θξάθεο ζηνλ εζληθφ θνξκφ, ρξεκαηνδφηεζε, απφ ηνλ  πεληρξφ 

θεηηλφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Κνζκεηείαο, ηελ έθδνζε δχν βηβιίσλ  πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηε Θξάθε επεηδή ηφζν νη ζπγγξαθείο φζν ε ζεκαηνινγίαο είλαη απφ ηε 

Θξάθε.  

1. Θπακιώηκα μαϊπέμαηα, ηεο πηπρηνχρνπ ηνπ ΣΔΦ, θ. Χξπζνχιαο Μακνχγθα, 

Δθδφζεηο ΠΑΝΙΓΗ, Ξάλζε 2020, 

2. Σο λεξικό ηος Ιάζμος, ηνπ Γεσξγίνπ Μπαηδάθα, Δθδφζεηο ΠΑΝΙΓΗ, Ξάλζε 2020. 

 

Β2. Δθδειψζεηο 

Ήδε  απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 2018-2019  ε Κνζκεηφξηζζα είρε μεθηλήζεη ζεηξά 

εθδειψζεσλ ζε δχν άμνλεο: α. Σα λαογπαθικά ηηρ Θπάκηρ, κε ζεκαηνινγία απφ ηνλ 

ιατθφ καο πνιηηηζκφ,  και β\. Νεόηεπερ Θπάζζερ  ςγγπαθείρ,  φπνπ, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηνλ ηίηιν παξνπζηάδνληαη πξσηνεκθαληδφκελεο γπλαίθεο ζπγγξαθείο κε 

θαηαγσγή είηε απφ ηε Θξάθε είηε κε ζξαθηψηηθε ζεκαηνινγία, ή θαη κε ηα δχν.  Γηα 

ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο είρε πξνγξακκαηηζηεί ζεηξά εθδειψζεσλ  ζε Ξάλζε- 

Κνκνηελή θαη Έβξν. Γπζηπρψο , ε βαξηά ζθηά ηνπ θνξνλντνχ, νπζηαζηηθά καηαίσζε 

κηα νιφθιεξε  ζεηξά εθδειψζεσλ απφ Μάξηην κέρξη Ινχλην. Παξφια 

απηά  θαηαθέξακε λα νινθιεξψζνπκε ηηο εμήο  εθδειψζεηο.  

 

ηελ Ξάλζε νη βηβιηνπαξνπζηάζεηο καο ηέζεθαλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ Θξαθηθψλ 

Λανγξαθηθψλ Γηνξηψλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη έιαβαλ ρψξα ζηελ αίζνπζα ‘Βηξγηλία 

Σζνπδεξνχ’ ηνπ Ιδξχκαηνο  Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο, ζε ζπλεξγαζία κε 

πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηεο πφιεο. Σα δχν βηβιία ήηαλ:  

 

1.  Σο οςθλί ηηρ ππώηηρ μος άνοιξηρ, ηνπ  Θνδσξή Μνπζίθα, ηε Γεπηέξα 17 

Φεβξνπαξίνπ, 2020   θαη   

2 Θπακιώηκα Μαϊπέμαηα, ηεο Χξπζνχιαο Μακνχγθα, έθδνζε ηεο ΚΑ ηνπ ΓΠΘ, 

ηελ Σεηάξηε, 26 Φεβξνπαξίνπ.  

 



ηελ Κνκνηελή θαη ζηελ Πνιηηηζηηθή Κίλεζε  Ρνδφπεο,  ζε ζπλεξγαζία κε πνιινχο 

πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηεο πφιεο ηεο Κνκνηελήο, παξνπζηάζηεθαλ ηα  βηβιία: 

1. ΒΙΚΣΩΡΙΑ, ηεο Βίθεο Γξάθνπ, ηελ Παξαζθεπή 28 Φεβξνπαξίνπ  θαη  

2. Σο ξένο βλέμμα θαη  Σων Αγίων Παπαζκεςήρ και Πανηελεήμονορ, ηεο 

 Διέλεο Αλδξένπ, ηελ Σεηάξηε 4 Μαξηίνπ 2020. 

   

Σέινο, ζηελ Οξεζηηάδα θαη ζην Ξελνδνρείν ΗΛΔΚΣΡΑ παξνπζηάδεηαη  ην βηβιίν  

Σα Καβαλιώηικα μικπά μος σπόνια, ηεο Γήκεηξαο  Καξαθαηζάλε, ζηηο 4 Ινπιίνπ 

2020. 

 

Δελ πξνιάβακε, ιφγσ θνξνλντνχ, λα παξνπζηάζνπκε ην βηβιίν  ηεο Διέλεο 

Δπθξαηκίδνπ ΓΚΕΡΑ,  πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν γηα ηηο 14 Μαξηίνπ θαη ην Λεξικό 

ηος Ιδιώμαηορ ηος Ιάζμος, ηνπ Γεσξγίνπ  Μπαηδάθα, έθδνζε ΚΑ πνπ ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλν γηα ηηο 23 Μαξηίνπ. Σέινο,  δελ παξνπζηάζηεθε ε δίγισζζε  

πνηεηηθή ζπιινγή ηεο Nilqioun Toursen Oglou, πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε θη απηή 

γηα ηνλ Μάξηε. 

 

Β3.  Δνξηαζκφο ησλ εθαηφ ρξφλσλ απφ ηελ απειεπζέξσζε/ελζσκάησζε ηεο Θξάθεο 

ζηνλ εζληθφ θνξκφ 

Η επηινγή κνπ απφ  ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλία θαη Θξάθεο σο κέινπο 

ηεο Δπηηξνπήο Δνξηαζκνχ ησλ Δθαηφ Χξφλσλ απφ ηελ Δλζσκάησζε ηεο 

Θξάθεο  ζηνλ Δζληθφ Κνξκφ ήηαλ  ηδηαηηέξσο  ηηκεηηθή θαη γηα 

κέλα  πξνζσπηθά  αιιά  θαη γηα ηε ρνιή καο. ην πιαίζην απηφ  νξγάλσζα ζπλέδξην 

γηα ηελ Ιζηνξία ηεο πεξηφδνπ  ηεο ελζσκάησζεο ηεο Θξάθεο κε ηίηιν «Η Θράκη ζηα 

χρόνια ηης ενζωμάηωζης με ηην Ελλάδα». ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ 

είρα  ηελ ακέξηζηε βνήζεηα  θαη ζπκπαξάζηαζε απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο 

Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο πνπ απεηέιεζαλ θαη κέιε ηεο νξγαλσηηθήο θαη 

επηζηεκνληθήο επηηξνπήο. Γπζηπρψο, ην ζπλέδξην είρε πξνγξακκαηηζζεί γηα ηηο 21-23 

Ματνπ 2020 αιιά αλαβιήζεθε επ’ αφξηζηνλ  ιφγσ θνξνλντνχ.  Διπίδνπκε ηνπ 

ρξφλνπ  ηέηνηα επνρή λα κπνξέζνπκε λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε. Δπεηδή ε 

πξνεηνηκαζία γηα ην ζπλέδξην  είρε νινθιεξσζεί κε ζθιεξή δνπιεηά απφ φινπο θαη 

φιεο,  ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ νλνκαζηηθά ηνπο αγαπεηνχο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ΣΙΔ Καηεξίλα Μάξθνπ, Διενλψξα Ναμίδνπ, Ισάλλε Μπαθηξηδή 



θαη Άγγειν Παιιεθίδε . Χσξίο ηελ επηζηεκνληθή  ηνπο ζπκβνιή θαη  ηε  γεληθφηεξε 

βνήζεηά ηνπο  ζηα νξγαλσηηθά. ηίπνηε δελ ζα ήηαλ εθηθηφ. 

 

Σέινο ήκνπλ ππεχζπλε ζην πλέδξην ηεο Γηαρξνληθήο Μνπζηθήο ζηε Θξάθε απφ ηελ 

αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θ. Χξηζηίλα  ηδεξνπνχινπ ηνπ 

Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ θαη κε ηελ 

εμαηξεηηθή ζπκβνιή ηνπ αγαπεηνχ ζπλαδέιθνπ ζην ΣΔΦ Αλ. Καζεγεηή θ. Γηψξγνπ 

Σζνκή, πνπ επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020 φκσο θη απηφ 

αλεβιήζε  γηα ην 2021 καδί κε ηνλ ζπλνιηθφ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ απφ ηελ ΠΑΜΘ. 

 

       Κνκνηελε΄29/07/2020 

Καζεγήηξηα Πελειφπε Κακπάθε Βνπγηνπθιή 

 

 

Κνζκεηφξηζζα ηεο ρνιήο Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 


