
Πέμπτη 22 Ιουνίου - Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 

18.00-18.30: Προσέλευση-εγγραφές συνέδρων 

• 18.30-19.00: Χαιρετισμός της διευθύντριας του Π.Μ.Σ. «Ετερότητα και παιδαγωγική 
του θεάτρου» Μαρίας Βεργέτη, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης - Κήρυξη έναρξης του διεθνούς συνεδρίου από τον πρύτανη 
του Δ.Π.Θ. καθηγητή Αθανάσιο Καραμπίνη 

• 19.00-19.20: Αθανάσιος Καραμπίνης: "Τέχνες, επιστήμη και εκπαίδευση" 

• 19.20-19.40: Natalya Voyevutko, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Mariupol State 
University, Ουκρανία: "Ελληνική γλώσσα και ελληνικός πολιτισμός στην Ουκρανία" 

• 19.40-19.50: Χαιρετισμός του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου 
Σίμου Παπαδόπουλου, επίκουρου καθηγητή Δ.Π.Θ. 

• 19.50-20.00: Τιμητικές διακρίσεις 

• 20.00-20.40: «Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ - Σκηνική σπουδή 
βασισμένη στο ομώνυμο έργο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

• 21.00: Επίσημο δείπνο. 

Παρασκευή 23 Ιουνίου - Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 

08.30-09.00: Προσέλευση-εγγραφές συνέδρων. Προεδρείο: Μαρία Βεργέτη, Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, Michel Bruneau. Θέμα: "Θράκη και σύγχρονος ελληνικός 
πολιτισμός". Εισηγήσεις: 

• 09.00-09.20: Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών: "Ο πολιτισμός σε κίνδυνο" 

• 09.20-09.40: Αθανάσιος Καραφύλλης, καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 
"Οι σπουδές παιδαγωγικής στη Θράκη (από τον Θεόδωρο Κάστανο στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο)" 

• 09.40-10.00: Μαρία Βεργέτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης: "Παρουσίαση του έργου του Ιωάννη Μητράκα" 

• 10.00-10.20: Ιωάννης Μητράκας, άρχων αγιογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
"Η παγκόσμια συναυλία του Ορφέα" 

• 10.20-10.40: Michel Bruneau, επίτιμος διευθυντής ερευνών,CNRS, Γαλλία: 
"géohistoire de la mémoire gréco-thrace" 

• 10.40-11.00: Δρ.Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου: "Θρακική πολιτισμική ταυτότητα και 
παιδιά" 

• 11.00-11.20 Μαρία Βεργέτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης - Κυριακή Καρατζούνη, υποψήφια διδάκτωρ: "Διατροφικές συνήθειες, 
κοινωνική συνοχή και συλλογική ταυτότητα Ελλήνων καταγωγής από την ανατολική 
Ρωμυλία (νότια Βουλγαρία)" 



• 11.20-11.40: Διάλειμμα-καφές 

Προεδρείο: Αθανάσιος Καραφύλλης, Σίμος Παπαδόπουλος, Natalya Voyevutko, 
Θέμα: "Παιδαγωγική του θεάτρου, παραστατικές τέχνες". Εισηγήσεις: 

• 11.40-12.00: Σίμος Παπαδόπουλος, επίκουρος καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης: "Τα «Ηθικά» του Πλουτάρχου: πλήρης οδηγός εκπαίδευσης στην τέχνη της 
ζωής" 

• 12.00-12.20: Τηλέμαχος Μουδατσάκις, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης: "Το 
θέατρο ως μέσο για τη γλωσσική εκπαίδευση των νέων" 

• 12.20-12.40: Σταύρος Καμαρούδης, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας: "Το θέατρο στο ραδιόφωνο: προτάσεις για διδακτική αξιοποίησή του" 

• 12.40-13.00: Σταμάτης Γαργαλιάνος, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας - Θωμάς Αγραφιώτης, εκπαιδευτικός: "Τεχνικές εκμάθησης θεάτρου σκιών 
σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων" 

• 13.00-13.20: Δρ. Αλεξία Παπακώστα: "Το θέατρο στο σύγχρονο σχολείο: δημιουργική 
πνοή στη μάθηση και χαρά της δημιουργίας" 

• 13.20-13.40: Μαριάννα Παυλίδου, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης: "Τέχνες και δημιουργική έκφραση στο σχολείο σήμερα" 

• 13.40-14.00: Αγνή Καραγιάννη, υποψήφια διδάκτωρ: "Διερευνητικά μουσειακά 
εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης" 

• 14.00-14.20: Γεωργία Κοσμά, υποψήφια διδάκτωρ: "The paradigm of the “Mantle of 
the Expert” approach to meaningful education" 

• 14.20-14.40: Αστέριος Τσιάρας, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου: "Το εκπαιδευτικό δράμα ως μέσο διδακτικής της φυσικής στο δημοτικό 
σχολείο" 

• 14.40-15.00: Ευτυχία Κατσιγαράκη, υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: "Διαπολιτισμικότητα και κοινωνική ενσωμάτωση" 

• 15.00-16.00: Μεσημβρινή διακοπή 

• 16.00-17.30: Βιωματικό εργαστήριο. Τηλέμαχος Μουδατσάκις, ομότιμος καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, σκηνοθέτης: "Η σωματική επιμέτρηση του θεατρικού λόγου". 

Προεδρείο: Μαρία Δημάση, Μαρία Βεργέτη, Άγγελος Μάρκος, Θέμα: "Πολιτισμός, 
εκπαίδευση, τέχνες του λόγου" 

• 18.00-18.20: Μαρία Δημάση, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης: "Η ελληνική γλώσσα ως πολιτισμικό αγαθό" 

• 18.20-18.40: Dr. Luigi Smimmo, Lifelong learning, research, and higher education in 
a EuroMediterranean perspective: "Examples of good practice between Italy and 
Greece" 



• 18.40-19.00: Fabrigio Manuel Sirignano, αντιπρύτανης, Πανεπιστήμιο Su or Orsola 
Benincasa, Νάπολη, Ιταλία: "Decolorizing the imaginary: Pedagogy, art and 
capitalism" 

• 19.00-19.20: Διάλειμμα-καφές 

• 19.20-19.40: Αγγελική Μουζακίτη, λέκτορας, Πανεπιστήμιο Alexandru Ioan CuzaofIasi, 
Ρουμανία: "The implementation of the communicative and inter cultural approach in 
the teaching of modern greek" 

• 19.40-20.00: Εύα Παπαδάτου, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού: "Η γλώσσα 
και ο πολιτισμός, η αόρατη γραμμή που συνδέει ομογένεια με πατρίδα" 

• 20.00-20.20: Άγγελος Μάρκος, επίκουρος καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης - Alfonso Iodice D’Enza, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Cassino, Ιταλία: 
"Από το κοινωνιόγραμμα στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων" 

• 20.20-20.40: Βασίλης Γραμματίκας, επίκουρος καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης: "Civilization as human right". 

Σάββατο 24 Ιουνίου - ξενοδοχείο "Alexander" 

• 08.45-09.15: Προσέλευση-εγγραφές συνέδρων. Προεδρείο: Μαρία Βεργέτη, Σίμος 
Παπαδόπουλος, Δημήτριος Θεοδώρου. Θέμα: 
"Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσιάζουν εργασίες τους" 

• 09.15-09.30: Χαριτωμένη Γκιούρογλου, υποψήφια διδάκτωρ: "Positive and negative 
effects of the financial crisis in schools of Eastern Macedonia-Thrace" 

• 09.30-09.45: Χρύσα Τελλίδου, υποψήφια διδάκτωρ: "Πολιτισμικά πρότυπα του 
ποντιακού ελληνισμού στο ελληνικό κράτος" 

• 09.45-10.00: Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Οι κοινωνικές 
αξίες στο εγχειρίδιο λογοτεχνίας στη γ' γυμνασίου" 

• 10.00-10.15: Θεοδώρα Ελευθεριάδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Κομοτηνή: θεσμοί και 
κτίρια" 

• 10.15-10.30: Βιργινία Καραβοκύρη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "1ο πειραματικό 
δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης: Μελέτη αρχείου" 

• 10.30-10.45: Κατερίνα Μπίρμπα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Ετερότητα και 
στιγματισμός/περιθωριοποίηση της Κασσάνδρας (Ευριπίδης)" 

• 10.45-11.00: Ευδοκία Παπαχρηστίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Πολιτιστικοί σύλλογοι 
Ελλήνων καταγωγής από την ανατολική Ρωμυλία στον νομό Έβρου" 

• 11.00-11.15: Αμαλία Σαουλίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Προσεγγίζοντας την έννοια 
της ετερότητας" 

• 11.15-11.30: Ερμιόνη Σταμάτη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Εννοιολογική 
προσέγγιση/αποσαφήνιση του «ασυνόδευτου παιδιού-πρόσφυγα» με τη βοήθεια του 
νομικού πλαισίου" 



• 11.30-12.00: Διάλειμμα-καφές 

Προεδρείο: Μαρία Βεργέτη, Σίμος Παπαδόπουλος, Άγγελος Μάρκος. Θέμα: "Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσιάζουν εργασίες τους" 

• 12.00-12.15: Βασιλική-Ιλιάννα Γιαννακίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Προσεγγίζοντας 
τη διαφορετικότητα μέσω θεάτρου στην προσχολική ηλικία" 

• 12.15-12.30: Ελευθερία Κανατέλια, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Προσεγγίζοντας την 
ποίηση στο λύκειο με τη χρήση θεατρικών τεχνικών" 

• 12.30-12.45: Ελένη Κουτρούλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Η διερευνητική 
δραματοποίηση στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας" 

• 12.45-13.00: Φοίβος Ιωάννης Μαρκαντώνης, μεταπτυχιακός φοιτητής: "Η συνεισφορά 
του θεατρικού παιχνιδιού στην ολιστική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση του παιδιού" 

• 13.00-13.15: Σμαρώ Μελαδιανού, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Έκτωρ και Ανδρομάχη: 
μια προσέγγιση του ιλιαδικού έπους με τη χρήση θεατρικών τεχνικών" 

• 13.15-13.30: Αθηνά Νυχταράκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Η συμβολή της 
καλλιτεχνικής ψιμυθίωσης στις παραστατικές τέχνες" 

• 13.30-13.45: Παναγιώτης Παπάζογλου, μεταπτυχιακός φοιτητής: "Διδακτική 
προσέγγιση με τη χρήση θεατρικών τεχνικών στον «Μικρό πρίγκιπα»" 

• 13.45-14.00: Θεοδώρα Παππά, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Παραμύθι και θεατρικό 
παιχνίδι" 

• 14.00-14.15: Κυριακή Σπυριδωνίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: "Η ανάληψη ηγετικών 
ρόλων στο θεατρικό παιχνίδι" 

• 14.15-14.30: Αικατερίνη-Φρίντα Χαμουκαρίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: 
"Προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία στη στ’ δημοτικού με τη χρήση θεατρικών τεχνικών" 

• 14.30-17.30: Μεσημβρινή διακοπή 

• 17.30-19.00: Βιωματικό εργαστήριο. Σίμος Παπαδόπουλος, επίκουρος καθηγητής, 
Δ.Π.Θ., εμψυχωτής θεάτρου: "Υπαρξιακές αναζητήσεις στο έργο του Νίκου 
Καζαντζάκη" 

• 19.00: Καλλιτεχνική δράση (αύλειος χώρος). Γιάννης Βουλτσίδης, μουσικός, 
σκηνοθέτης: "Σύντομη μουσική γεωγραφία Θράκης". 

Κυριακή 25 Ιουνίου - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

• 09.00-10.00: Απολογισμός εργασιών συνεδρίου 

• 10.00-18.00: Εκδρομή στον βόρειο Έβρο. 

  

 


