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ΠΡΟΣ: Τη Συνέλευση της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 

 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, 

 

         Τον Ιούνιο του 2021 εκλέχθηκα Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και 

Ανθρωπιστικών Σπουδών [ΣΚΑΣ], για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 / 2022-2023 / 

2023-2024). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, σας καταθέτω σήμερα τον απολογισμό 

του πρώτου έτους της κοσμητορικής θητείας μου, προς έγκριση και για την 

πληροφόρησή σας, καθώς η λογοδοσία αποτελεί βασικό θεσμό και ακρογωνιαίο λίθο 

ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και ανοικτού σε προκλήσεις και ευκαιρίες 

πανεπιστημίου. 

 

         Στο ήδη ολοκληρούμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έγιναν τα εξής: 

 

 

Α. Λειτουργία Ακαδημαϊκών Οργάνων - διοικητικά ζητήματα. 

 

       Καθιερώθηκαν, με αποφάσεις της Κοσμητείας, συγκεκριμένες συνεδριάσεις των 

συλλογικών οργάνων της ΣΚΑΣ, την πρώτη Τετάρτη κάθε μονού μήνα για την 

Κοσμητεία και τον Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς για τη Γενική Συνέλευση της 

Σχολής. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εννέα συνεδριάσεις της Κοσμητείας και 

ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των διοικητικών θεμάτων που διαβιβάστηκαν από τα 

Τμήματα της ΣΚΑΣ (εγκρίσεις μητρώων, εκπαιδευτικές άδειες, αναστολές φοίτησης 

κ.λπ.) και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Σχολής, με σκοπό την εύρυθμη 

λειτουργία της. 



        Ιδρύθηκαν και στελεχώθηκαν η Επιτροπή Διεθνών Ακαδημαϊκών Σχέσεων και 

Συνεργασιών και η Επιτροπή Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Τελετών της ΣΚΑΣ 

(Ιούνιος 2022) για την υποβοήθηση του έργου και των δραστηριοτήτων της Σχολής. 

Επίσης τον Ιούνιο του 2022 πραγματοποιήθηκε και η πρώτη Γενική Συνέλευση της 

Σχολής, στην οποία πήραν μέρος συνάδελφοι και των τριών Τμημάτων, και 

συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την λειτουργία, την φυσιογνωμία και το 

ακαδημαϊκό έργο της Σχολής. 

 

Β. Ζητήματα ταυτότητας, ενημέρωσης και επικοινωνίας της ΣΚΑΣ. 

 

       Θεσπίστηκε λογότυπο της ΣΚΑΣ και αναμορφώθηκε, ανακαινίστηκε, 

εμπλουτίστηκε και επικαιροποιήθηκε η ιστοσελίδα της ΣΚΑΣ, ώστε να είναι 

σύγχρονη, φιλική στον χρήστη και λειτουργική, σε συνεργασία με το μέλος ΕΔΙΠ του 

ΤΙΕ Κυριάκο Σγουρόπουλο (βλ. https://classic.duth.gr). 

        Παραλλήλως, με στόχο την αλληλογνωριμία των μελών της ΣΚΑΣ σε 

επιστημονικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, η Κοσμητεία κοινοποίησε και 

γνωστοποίησε σε όλους δράσεις συναδέλφων της Σχολής (συνέδρια, εκδηλώσεις, 

εκδόσεις και παρουσιάσεις βιβλίων και εργασιών, ομιλίες, βραβεύσεις, ακαδημαϊκές 

επιτυχίες κ.λπ.), ώστε να προωθηθεί η υπόθεση της καλλιέργειας και παγίωσης ενός 

ακαδημαϊκού «κλίματος Σχολής» μεταξύ των μελών της ΣΚΑΣ, που είναι 

απαραίτητο, δεδομένου ότι η Σχολή μας είναι σχετικά νεότευκτη. Η προσπάθεια αυτή 

θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο, γι’ αυτό και παρακαλούνται οι συνάδελφοι να 

κοινοποιούν τα σχετικά στην Κοσμητεία με μηνύματά τους, ώστε αυτά να 

προωθούνται καταλλήλως και να ενημερώνονται όλοι. 

 

Γ. Επιστημονικά Συνέδρια και εκδηλώσεις. 

 

       Προγραμματίστηκαν, σε συνεργασία με τα Τμήματα της ΣΚΑΣ, τα επιστημονικά 

συνέδρια και οι σχετικές επιστημονικές εκδηλώσεις της Σχολής για τις επετείους των 

100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή (2022), τη Συνθήκη της Λωζάννης 

(2023) και την Ανταλλαγή Πληθυσμών (2024), γεγονότα καθοριστικά που 

διαμόρφωσαν την πληθυσμιακή, οικονομική και πολιτισμική φυσιογνωμία της 

σύγχρονης Ελλάδας. 

           Μετά από σχετική συμφωνία, η ΣΚΑΣ συμμετείχε στους συνδιοργανωτές του 

Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Bloch Symposium ‘Utopie und Widerstand. 

Ideologiekritik – Politische Musik - Bildung», διοργανώθηκε από το Paris – Lodron 

Universität, και ειδικότερα το  Τμήμα Εκπαιδευτικών Επιστημών, του Salzburg της 

Αυστρίας (8-10 Ιουνίου 2022).  

          Επίσης, Η ΣΚΑΣ συμμετείχε στους διεθνείς συνδιοργανωτές της συναυλίας της 

Μαρίας Φαραντούρη με τίτλο «Τραγούδια που έγραψαν ιστορία» (Αυστρία, 

Salzburg, Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου, 8 Ιουνίου 2022, 20:00), στα πλαίσια 

του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Bloch Symposium 2022), με πρωτοβουλία 

του Καθηγητή Βασίλειου Μπάρου – Καθηγητή και στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας 

και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών της ΣΚΑΣ - με τραγούδια για τις δημοκρατικές 

αξίες, την κοινωνία και τον άνθρωπο: θέματα διαχρονικά και απολύτως επίκαιρα όχι 

μόνο στο πλαίσιο της σύγχρονης μαζικής μετανάστευσης και προσφυγιάς που 

προκαλούν ξενοφοβία και εθνικιστική έξαρση αλλά και, προσφάτως, της 

θανατηφόρου εξάπλωσης των ιών που επιφέρει νέα δεδομένα στην ανθρώπινη 

μετακίνηση, διαβίωση και συμβίωση. 

 

https://classic.duth.gr/


Δ. Ίδρυση και έκδοση Επιστημονικής Επετηρίδας της ΣΚΑΣ 

 

       Ιδρύθηκε η Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 

Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με επιστημονικό εκδότη και 

διευθυντή της (editor) τον εκάστοτε Κοσμήτορα, και μέλη της επιστημονικής – 

κριτικής επιτροπής τους Προέδρους των Τμημάτων και ένα εκπρόσωπο των ΕΔΙΠ 

της Σχολής.  

        Ο πρώτος τόμος της Επετηρίδας, που καλύπτει το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

έχει τίτλο Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 

Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 1 (2021 – 2022). Ζωή 

Γαβριηλίδου – Ν. Μαθιουδάκης – Μαρ. Μητσιάκη – Ασημ. Φλιάτουρας (επιμ.), 

Γλωσσανθοί. Μελέτες αφιερωμένες στην Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, και 

περιλαμβάνει τιμητικό αφιέρωμα επ’ ευκαιρία  της συνταξιοδότησής  της πρώην 

Κοσμήτορος της ΣΚΑΣ ομ. Καθηγήτριας Πην. Καμπάκη-Βουγιουκλή. 

Παρουσιάστηκε επίσημα και επιδόθηκε σε ειδική εκδήλωση, στο πλαίσιο του 

2ου Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και 

Μεταδιδακτορικών Ερευνητών της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος 

Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ (Κομοτηνή, 27 Μαΐου 2022).  

        Ο πρώτος τόμος της Επετηρίδας μας είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή 

στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας (βλ. https://classic.duth.gr). Δεδομένου δε ότι 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού, 

παρακαλούνται οι συνάδελφοι των Τμημάτων της ΣΚΑΣ που επιθυμούν να 

αποστείλουν τις προς έκδοση μελέτες τους για τον επόμενο τόμο, ως και τα τέλη 

Οκτωβρίου 2022. 

 

Ε. Ακαδημαϊκά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. 

 

          Τέθηκε σε επιστημονικό – ακαδημαϊκό διάλογο το ζήτημα και οι βάσεις και 

ξεκίνησε ο σχετικός διάλογος μεταξύ των συναδέλφων και των Τμημάτων της ΣΚΑΣ 

για την καθιέρωση του θεσμού των κοινών μαθημάτων μεταξύ των Τμημάτων, κατά 

την διαδικασία αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών τους. 

           Τον Μάιο 2022 η Κοσμητεία της ΣΚΑΣ μετά από σχετική πρότασή μου, με 

ομόφωνη απόφασή της, εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο 

υπολογισμού του ερευνητικού και συγγραφικού έργου των μελών ΔΕΠ των 

επιστημών που θεραπεύονται στη Σχολή, αλλά και με την θέση των κλασικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών στον τρόπο υπολογισμού της ακαδημαϊκής αριστείας από 

την ΕΘΑΑΕ, την οποία κοινοποίησε και δημοσίευσε σε πανελλαδικό επίπεδο, 

ασκώντας κριτική και διατυπώνοντας προτάσεις για τα καίρια αυτά ζητήματα. 

 

Στ. Βραβεία Αριστείας της ΣΚΑΣ. 

 

          Αναμορφώθηκε, με πρόταση του Κοσμήτορα και απόφαση της Κοσμητείας, ο 

κανονισμός των βραβείων της ΣΚΑΣ, που απονέμονται σε μέλη της σε ετήσια βάση, 

με στόχο την βελτίωση και τη συνέχιση αυτού του ακαδημαϊκού θεσμού αριστείας. 

Έτσι, λειτούργησε η Επιτροπή Αριστείας και απονεμήθηκαν τα προβλεπόμενα 

βραβεία: για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 η απονομή έγινε  στους χώρους της 

Τσανακλείου Σχολής, στο πλαίσιο του 2ου Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 

Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών της Ειδίκευσης 

Γλωσσολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ (Κομοτηνή, 27 Μαΐου 

2022).  

https://classic.duth.gr/


 

Ζ. Τιμητικοί τίτλοι και σχετικές εκδηλώσεις. 

 

        Καθιερώθηκε η απονομή του τιμητικού τίτλου του «Φίλου της Σχολής 

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών», καθώς επίσης και συντάχθηκε και 

εγκρίθηκε από την Κοσμητεία ο σχετικός κανονισμός. Επίσης καθιερώθηκε η 

πραγματοποίηση τιμητικών τελετών για τους ομότιμους καθηγητές της ΣΚΑΣ, με την 

ευκαιρία απονομής του τίτλου, αλλά και ειδικών τελετών για τα αφυπηρετίσαντα 

μέλη της Σχολής (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διοικητικό προσωπικό) που 

επέδειξαν ιδιαίτερες ικανότητες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και 

προσέφεραν στη Σχολή και στα Τμήματά της. Το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 ο 

τίτλος του «Φίλου της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών» 

απονεμήθηκε, με ομόφωνη απόφαση της Κοσμητείας, μετά από εισήγησή μου, στον 

κ. Σπυρίδωνα Καμαλάκη. 

       Καθιερώθηκε, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το τιμητικό μετάλλιο της 

Σχολής, που άρχισε να απονέμεται με απόφαση της Κοσμητείας από τον Μάρτιο του 

2022, αρχής γενομένης από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο. Το μετάλλιο 

αυτό αποφασίστηκε και καθιερώθηκε στο πλαίσιο της επετείου των δέκα χρόνων 

λειτουργίας της ΣΚΑΣ, με στόχο την προβολή του έργου μας σε σημαίνοντα στελέχη 

της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας. Ήδη αποφασίστηκαν και έγιναν οι 

απονομές του μεταλλίου στον Καθηγητή Eusebi Ayensa i Pratt, στον ομ. Καθηγητή 

και Ακαδημαϊκό Πασχάλη Κιτρομηλίδη, στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 

και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στον Θρακιώτη ζωγράφο Ιωάννη Μητράκα, και 

στην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. 

        Τέλος, η ΣΚΑΣ, με ομόφωνη απόφαση της Κοσμητείας που επικυρώθηκε από 

την Σύγκλητο του ΔΠΘ, απένειμε τον τίτλο της Επίτιμης Καθηγήτριας στην ομ. 

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κύπρου και Ακαδημαϊκό της Κυπριακής 

Ακαδημίας Επιστημών και τεχνών κα Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου. Η 

σχετική τελετή πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή (24 Μαΐου 2022). 

 

Η. Διεθνείς συνεργασίες και ακαδημαϊκή εξωστρέφεια. 

 

         Δρομολογήθηκε, σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 

Ιστορίας και Εθνολογίας Andew Farrington η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας 

με το George Mason University της Πολιτείας της Virginia των ΗΠΑ (Νοέμβριος 

2021). Παραλλήλως, σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής 

Φιλολογίας Νικόλαο Μαυρέλο η Σχολή υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας 

(Memorandum of Understanding) με το El-Mergib University (جامعة ب ل مرق  της (ال

Λιβύης. Συγκεκριμένα, το σύμφωνο προβλέπει ανάπτυξη κοινών ακαδημαϊκών 

δράσεων ανάμεσα στα Τμήματα της ΣΚΑΣ και τις Σχολές Αρχαιολογίας και Τεχνών 

του πανεπιστημίου El-Mergib, καθώς και ανταλλαγές φοιτητών και διδακτικού 

προσωπικού, ώστε να συμβάλει στην ακαδημαϊκή εξωστρέφεια της Σχολής και του 

ΔΠΘ γενικότερα. 

          

          Όσα παραπάνω αναφέρθηκαν είναι τμήματα ενός συνολικότερου 

προγραμματισμού για την ανάδειξη της Σχολής μας, των Τμημάτων της και του 

ακαδημαϊκού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται σε αυτά. 

Δεδομένου ότι η ΣΚΑΣ μετρά μόλις δέκα χρόνια από την δημιουργία της, αν και τα 

Τμήματά της είναι σαφώς παλαιότερα, έχει ανάγκη από αυτήν την προβολή και την 

ανάδειξη, όπως επίσης και από την δημιουργία ενός πνεύματος ακαδημαϊκής 



συνεργασίας και συνέργειας, που συχνά χρειάζεται ενίσχυση. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, πέρα από τον αυτονόητο στόχο της σύννομης και εύρυθμης λειτουργία, 

κινούνται όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, και με την συνεργασία και την βοήθεια όλων 

μας ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστούν και θα εδραιωθούν και κατά το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. 
 
 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

 
 

Καθηγητής Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 

Κοσμήτωρ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ 
 

 


