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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΙΟΥ 

Νοέμβριος 2015-Αύγουστος 2018 

Στις 21 Οκτωβρίου 2015 εκλέχτηκα Πρόεδρος του Τμήματος σύμφωνα με την Πράξη με αριθμό 

πρωτοκόλλου 619/26027/29.10.2015 της Πρυτάνεως κ. Βενετσιάνας Κυριαζοπούλου. Η θητεία μου 

ξεκίνησε με τη συμμετοχή μου στην Εξωτερική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Πατρών, που 

πραγματοποιήθηκε από Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2015.  

Στις 6 Iουνίου 2016 εκλέχτηκα ξανά Πρόεδρος του Τμήματος σύμφωνα με την Πράξη με αριθμό 

πρωτοκόλλου  480/15782/17.6.2016 της Πρυτάνεως κ. Βενετσιάνας Κυριαζοπούλου. 

Το τέλος της θητείας μου (31.8.2018) συνέπεσε με τη διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών από την ΑΔΙΠ, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, διαδικασία που είχε 

ξεκινήσει από τον Μάιο της ίδιας χρονιάς και ολοκληρώθηκε κατά τη θητεία του επόμενου προέδρου 

Αναπληρωτή καθηγητή κ. Γεωργίου Ξυδόπουλου. 

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και παρά τις 

ασφυκτικές περικοπές στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά το διάστημα 2-15-2018 το Τμήμα 

πέτυχε τους στόχους του. 

Παρακάτω συνοψίζω τις δράσεις και τις επιστημονικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια της θητείας μου. 

Αναβάθμιση υπηρεσιών της Τμηματικής Βιβλιοθήκης και του Υπολογιστικού Κέντρου 

Μία από τις βασικές μου μέριμνες ήταν η αναβάθμιση των υπηρεσιών  της Τμηματικής Βιβλιοθήκης και 

του Υπολογιστικού Κέντρου προς τους φοιτητές. Η θητεία μου στην προεδρία του Τμήματος συνέπεσε με 

τη θητεία μου ως Αντιπροέδρου στην Εφορεία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του 

Πανεπιστημίου Πατρών, όπου ανέλαβα να κάνω έρευνα και να καταθέσω πρόταση σχετική με τη 

λειτουργία των τμηματικών βιβλιοθηκών. Τα δεδομένα οδήγησαν στην υλοποίηση παλαιότερης σκέψης 

της ΓΣ περί μεταφοράς της βασικής συλλογής βιβλίων και περιοδικών της Τμηματικής μας βιβλιοθήκης 

στη ΒΚΠ. Έτσι, μετά από απόφαση της ΓΣ, οι συλλογές βιβλίων και περιοδικών μεταφέρθηκαν τον 

Ιούλιο στην ΒΚΠ, ώστε να είναι προσβάσιμα περισσότερες ώρες, σε μεγαλύτερο χώρο με περισσότερες 

θέσεις αναγνωστών και κυρίως διαθέσιμα προς δανεισμό. Συγχρόνως, το Υπολογιστικό Κέντρο, το οποίο 

λόγω έλλειψης προσωπικού είχε κλείσει, μεταφέρθηκε στην Τμηματική Βιβλιοθήκη, όπου ιδρύθηκε το 

«Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας και Μελέτης» με 30 θέσεις δικτύου. Την οικονομοτεχνική μελέτη εκπόνησε 

ο κ. Σπύρος Νικολάου—μέλος ΕΤΕΠ του ΤΕΑΠΗ—ο οποίος και ανέλαβε την υλοποίησή της. Κατά το 

εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018 και έπειτα από συνεννόηση με τη ΒΚΠ, την οποία ευχαριστώ 

ιδιαίτερα για την υποστήριξη, λειτούργησε στο ΚΕΨΕΜ πιλοτικό πρόγραμμα σεμιναρίων εξοικείωσης με 

την ψηφιακή έρευνα, για τους τελειόφοιτους και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Παράλληλα, δημοσίευσα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέλους ΕΔΙΠ με συγκεκριμένο επιστημονικό προσανατολισμό, 

επαρκούς για να αναλάβει το Κέντρο και την εκπαίδευση των φοιτητών (βλ. παρακάτω «Αύξηση 

ανθρώπινου δυναμικού»). 

Πρόγραμμα Σπουδών 
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Το ΤΦΠΠ προσέφερε επαρκές ΠΠΣ και στο Γενικό κύκλο και στις Ειδικεύσεις παρά τις περικοπές σε 

έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό. Συνέχισε να κάνει βελτιώσεις σύμφωνα με τις προτάσεις των 

αξιολογητών κατά την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος (2011). Ο αριθμός των διδακτορικών 

φοιτητών αυξήθηκε, ανανεώνοντας έτσι και την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος. Το 

ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΦΠΠ προσέφερε διδακτικό έργο υψηλής ποιότητας, όπως επιβεβαιώνεται 

από τις αξιολογήσεις εκ μέρους των φοιτητών.  

Με πρότασή μου, η οποία έγινε δεκτή από τη ΓΣ του Τμήματος, προστέθηκαν στο ΠΠΣ τα μαθήματα 

«Χρήση νέων τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ι» και «Χρήση νέων τεχνολογιών στις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΙΙ», με το σκεπτικό ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος θα κληθούν να εργαστούν 

σε ψηφιακά απαιτητικό περιβάλλον. 

Ένα από τα ζητήματα για τα οποία υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα ήταν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας. Μετά από συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της ΣΑΚΕ καταρτίστηκε πρόγραμμα 

το οποίο κάλυπτε τις προϋποθέσεις του νόμου για το ΠΔΠΠ, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο και κατατέθηκε 

στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το οποίο μας πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Παιδείας ανέστειλε την 

εφαρμογή του νόμου και ανατέθηκε η λύση του ζητήματος του ΠΠΔΕ σε επιτροπή προς συζήτηση 

(https://www.esos.gr/arthra/48549/ypoyrgeio-dieykriniseis-gia-tin-paidagogiki-eparkeia) 

Το 2018 αναθεωρήθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ιδρύθηκαν δύο μεταπτυχιακά 

προγράμματα με τίτλο «Γλωσσολογία: γλώσσα και επικοινωνία» και «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα 

κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» (ΦΕΚ ιδρύσεως των ανωτέρω μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

1715/17.5.2018 τ. Β΄ και 2951/20.7.2018 τ. Β΄ αντιστοίχως). 

Εξελίξεις μελών ΔΕΠ 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου μονιμοποιήθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή ή 

εξελίχθηκαν στην επόμενη ακαδημαϊκή βαθμίδα τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ: 

1) Οικονομοπούλου Αικατερίνη  

2) Αρχάκης Αργύριος  

3) Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία 

4) Παπαργυρίου Ελένη (εκλογή σε νέα θέση) 

5) Σύρκου Αγγελική 

6) Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος 

7) Νούσια Φεβρωνία 

8) Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

Αύξηση διδακτικού δυναμικού 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου προκηρύχθηκε μία θέση επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό 

αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία» και στο διδακτικό δυναμικό του Τμήματος προστέθηκε η 

επίκουρη καθηγήτρια κ. Ελένη Παπαργυρίου. 

Επίσης, έγινε μετάταξη τριών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

κατόχων διδακτορικού σε θέσεις ΕΔΙΠ: του κ. Γιάννη Μεσσήνη με αντικείμενο «Χρήση λογισμικών στην 

Εκπαιδευτική διαδικασία», του κ. Νίκου Παπαχριστόπουλου με αντικείμενο «Ψυχανάλυση και 

Λογοτεχνία» και της κ. Θάλειας Ιερωνυμάκη με αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία». Ακόμη, 

https://www.esos.gr/arthra/48549/ypoyrgeio-dieykriniseis-gia-tin-paidagogiki-eparkeia
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εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση με θετική εισήγησή μου το αίτημα μετακίνησης στο Τμήμα μας του 

Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γιάννη 

Παπαθεοδώρου. 

Κατά το διάστημα αυτό συνεργάστηκαν με το Τμήμα μας μέσω του Προγράμματος «Απόκτηση εμπειρίας 

σε νέους ερευνητές» οι παρακάτω διδάκτορες: 

1) Χρυσόγελος Κωνσταντίνος 

2) Μελισσαροπούλου Δήμητρα 

3) Καραχάλιου Ουρανία 

4) Φαλαγκάς Νικόλαος 

5) Σερμαμόγλου-Σουλμαΐδη Γεωργία 

6) Παπαναγιώτου Χρήστος 

7) Βασιλείου-Δαμβέργης Αλέξανδρος-Νεκτάριος 

8) Βλάχος Χρήστος 

9) Χατζοπούλου Βενετία 

10) Αντωνόπουλος Ανδρέας 

 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Η βελτίωση της κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής του ΤΦΠΠ, που ο προηγούμενος Πρόεδρος 

καθηγητής κ. Μενέλαος Χριστόπουλος σχεδίασε και οργάνωσε, ολοκληρώθηκε με τη μετεγκατάσταση 

των μελών ΔΕΠ στο νέο  κτίριο 580 τ.μ. (προέκταση Κτιρίου 33), στο οποίο, εκτός από  γραφεία 

περιλαμβάνονται αμφιθέατρο διδασκαλίας  χωρητικότητας 90 ατόμων, καθώς και αίθουσα σεμιναρίων 

χωρητικότητας 30 ατόμων. Στην πορεία διαπιστώθηκε πως η διάταξη των καθισμάτων στο αμφιθέατρο 

ήταν δυσλειτουργική γι’ αυτό και κατατέθηκε στη Διοίκηση του ΠΠ αίτημα αναδιάταξής τους. 

Το κτήριο Κ9, όπου στεγάζονταν γραφεία των μελών ΔΕΠ, αξιοποιήθηκε εν μέρει για την υποστήριξη 

των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς και για τη στέγαση των μελών ΕΔΙΠ. Παράλληλα, 

κατατέθηκε αίτημα στη Διοίκηση του ΠΠ για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, χωρίς τους 

οποίους είναι αδύνατη η πλήρης αξιοποίηση του κτιρίου. 

Εξαρχής καταβλήθηκε προσπάθεια για βελτίωση της ασφάλειας και της αισθητικής των κτιρίων: το νέο 

κτίριο εξοπλίστηκε με συναγερμό, πίνακες για ανακοινώσεις, καθώς και μάνταλα ασφαλείας σε 

αφύλακτους ηλεκτρικούς πίνακες. Επίσης, τοποθετήθηκε ένας λευκός πίνακας στην αίθουσα ΠΑΜ 14, 

ευπρεπίστηκε η είσοδος της Γραμματείας και η αίθουσα συνεδριάσεων η οποία επεκτάθηκε ώστε να 

καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Τμήματος και δημιουργήθηκε αρχείο με τις αφίσες των συνεδρίων 

και των ημερίδων του Τμήματος. 

Διοικητικές υπηρεσίες και Επιτροπές 

Η συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος υπήρξε άψογη και απολύτως αποτελεσματική. Η 

Γραμματεία ανέλαβε την κατάρτιση του Ωρολογίου Προγράμματος και του Προγράμματος εξετάσεων, το 

οποίο μέχρι τότε αναλάμβαναν μέλη ΔΕΠ. Αναβαθμίστηκε η ιστοσελίδα του Τμήματος, ανανεώθηκαν οι 

επιτροπές με συμπτύξεις και ανασυντάξεις και δημιουργήθηκε μια νέα επιτροπή, η Επιτροπή 

Εξωστρέφειας, η οποία ανέλαβε την επικοινωνία του Τμήματος με τη Μέση Εκπαίδευση και την 

οργάνωση επιστημονικών και πολιτισμικών δράσεων εκτός Πανεπιστημίου, συχνά με τη συμμετοχή των 

φοιτητών μας. Οι διοικητικές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης του ΤΦΠΠ λειτούργησαν με 
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αποτελεσματικότητα και κάλυψαν τις απαιτήσεις λειτουργίας του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα, παρά τις 

περαιτέρω δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό (της τάξεως του 50%).  

Καθιερώθηκε Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών από το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό. 

Τέλος, η συνεργασία με τους εκπροσώπους των φοιτητών υπήρξε πολύ λειτουργική, καθώς έπειτα από 

αρκετές συζητήσεις συμφωνήθηκε οι φοιτητές να καταθέτουν γραπτώς τα αιτήματά τους στην πρόεδρο η 

οποία στη συνέχεια τα συζητούσε μαζί τους καθώς και με τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.  

Έρευνα και επιστημονικό έργο—συνέδρια και ημερίδες--εργαστήρια 

Όπως προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις της ΟΜΕΑ, η ερευνητική και επιστημονική δράση των μελών 

ΔΕΠ του ΤΦΠΠ συνέχισε να είναι υψηλού επιπέδου σε όλα τα πεδία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Επίσης, όλες οι ειδικεύσεις του Τμήματος οργάνωσαν διεθνή συνέδρια και Ημερίδες με μεγάλη επιτυχία. 

Εξίσου επιτυχώς συνέχισαν τη δραστηριότητά τους τα Εργαστήρια του Τμήματος. 

Επίσης, τον Αύγουστο του 2016 με εισήγησή μου ιδρύθηκε το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και 

Τύπου στο οποίο ξεκίνησαν σημαντικές δράσεις υποδομής για τη συλλογή αρχειακών τεκμηρίων (βλ. 

http://eatt.philology.upatras.gr/index.php/2018/10/23/newarchives/) 

Πολιτιστικές δράσεις και εξωστρέφεια 

Όπως προκύπτει από τις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις της ΟΜΕΑ στο πεδίο των σχέσεων με 

πολιτιστικούς ή άλλους φορείς παρατηρήθηκε έντονη δρατηριοποίηση του ΤΦΠΠ σε τοπικές, εθνικές και 

διεθνείς δράσεις, συχνά με τη συμμετοχή και φοιτητών μας.  

Υποστήριξη διδακτορικών διατριβών 

Κατά το εν λόγω διάστημα υποστηρίχθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας 5 διδακτορικές διατριβές. 

Παράλληλα, ανατέθηκαν 28 διατριβές: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. ΚΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 15. ΜΑΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

2. ΓΚΟΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 16. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 

3. ΚΑΡΔΑΜΑΣ ΤΙΜΩΝ 17. ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

4. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 18. ΚΑΤΣΑΝΤΑ ΞΑΝΘΗ 

5. ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19. ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

6. ΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΜΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 21 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 

8. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 22. ΑΖΛΕΜ ΑΤΑΥ 

9. ΜΠΑΛΑΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ 23. ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

10. ΜΑΓΙΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΗΑΖΕΜ ALI HUSSEIN 

11. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25. ΣΤΑΜΑΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΝΟΣ 26. ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13. ΑΛΕΞΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 27. ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 28. ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

 

Αναγόρευση Επιτίμων Διδακτόρων 

http://eatt.philology.upatras.gr/index.php/2018/10/23/newarchives/
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Με πρότασή μου που έγινε ομόφωνα δεκτή από την Ειδίκευση και τη Γενική Συνέλευση στις 23.5.2018 

αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας ο συγγραφέας Θανάσης Βαλτινός. 

Επίσης, κατά την αναγόρευση της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος 

Ιατρικής τη laudatio εκφώνησε, έπειτα από αίτημα της Πρυτάνεως να την αναλάβει το Τμήμα 

Φιλολογίας, η επίκουρη καθηγήτρια κ. Ειρήνη Κιαπίδου. 

 

Αποτίμηση 

Με βάση τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω και τα στοιχεία των απογραφικών εκθέσεων της ΟΜΕΑ, μπορεί 

κανείς βάσιμα να υποστηρίξει ότι το διάστημα Νοέμβριος 2015-Αύγουστος 2018 υπήρξε γόνιµο και 

δηµιουργικό, με παραγωγή ποιοτικού επιστημονικού έργου, µε σηµαντικές δραστηριότητες ακαδημαϊκής 

και κοινωνικής δράσης και εξωστρέφειας, και με αναβάθμιση των υπηρεσιών του Τμήματος και της 

υλικοτεχνικής του υποδομής.  

Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Προέδρου Αναπληρωτή καθηγητή κ. Γιώργο Ξυδόπουλο για τη  γπονιμη 

συνεργασία μας και τη συμβολή του στη διοίκηση του Τμήματος, καθώς και τις/τους συναδέλφους που 

συνέβαλαν στην αναβάθμιση της ποιότητας του Τµήµατος αναλαμβάνοντας υπεύθυνα διάφορες δράσεις.  

Ευχαριστώ τον Καθηγητή κ. Αργύρη Αρχάκη που ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Προέδρου 

κατά το διάστημα από 19/2/2018 μέχρι 1/6/2018 κατά το οποίο ο κ. Ξυδόπουλος έλειπε με εκπαιδευτική 

άδεια.  

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Γραμματείας κ. Φώτη Κασπίρη και τα µέλη της 

Γραµµατείας. Όλοι τους συνέβαλαν µε τον καλύτερο τρόπο στην εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και 

ανταποκρίθηκαν με προθυμία στις αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις τους και την εξυπηρέτηση 

διδασκόντων και φοιτητών. 

Τέλος, σε όλους τους συναδέλφους που με αγαθή προαίρεση και καλή πίστη υποστήριξαν το διοικητικό 

μου έργο, ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 

 

 


