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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
 

     Το διπλό εκδοτικό του έργο παρουσίασε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν.Σερρών τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 

2016 στο Αμφιθέατρο «Γ.Καφταντζής» της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, συνδιοργανώτριας 

της εκδήλωσης.   

     Το κοινό καλωσόρισε η Αντιπρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΔΚΒΣ και φιλόλογος του 

4ου ΓΕΛ Σερρών, κ. Αθηνά Χριστοδούλου, η οποία συνεχάρη το ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων για την 

αξιέπαινη προσπάθεια έκδοσης του επιστημονικού του περιοδικού και του Συλλογικού Τόμου και τόνισε την 

προτεραιότητα που δίνει η Βιβλιοθήκη στη στήριξη προτάσεων που προάγουν τον πνευματικό πολιτισμό της 

πόλης, όπως αυτές που οργανώνει τα τελευταία χρόνια ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Σερρών. 

     Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε η  Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Σύλια Ζέττα, η οποία προλογίζοντας τη 

σπουδαία για την ιστορία του Συνδέσμου εκδήλωση, τόνισε πως: «το ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Σερρών 

τολμά σε μια εποχή οικονομικής δυσπραγίας και πνευματικής στασιμότητας να προχωρά στην έκδοση του 

επιστημονικού του περιοδικού μετά από αρκετά χρόνια εκδοτικής σιωπής, δίνοντας το μήνυμα της προσφοράς 

του Συνδέσμου στην τοπική και επιστημονική κοινότητα. Όπως είναι γνωστό σε όλους, από το 1982 ο Σύνδεσμος 

εκδίδει δικό του επιστημονικό περιοδικό, ένα έργο που ελάχιστοι επιστημονικοί Σύλλογοι μπορούν να επιδείξουν 

σε πανελλαδικό επίπεδο». Χαρακτήρισε την έκδοση επιστημονικών περιοδικών ως «ένα μαραθώνιο αντοχής, που 

απαιτεί πολύχρονη εθελοντική προσπάθεια, πίστη σ΄ ένα υψηλό όνειρο, εμμονή στην έννοια της κοινωνικής 

προσφοράς και στην ανάδειξη του επιστημονικού έργου των φιλολόγων της τοπικής κοινωνίας», και ευχαρίστησε 

τους συγγραφείς των άρθρων αλλά ιδιαίτερα τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής που με την επιστημονική τους 

θωράκιση συνέβαλαν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της έκδοσης.  

     Την παρουσίαση του 8
ου

 τόμου του επιστημονικού περιοδικού του Συνδέσμου, που εκδίδεται από το 1982, 

του Σίρις, έκανε ο κ.Άγγελος Παληκίδης, λέκτορας Διδακτικής της Ιστορίας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού, ο οποίος τόνισε τη δυσκολία 

έκδοσης παρόμοιων πονημάτων σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας ακόμα και από φορείς με πανελλήνια 

εμβέλεια, αναγνώρισε ότι το περιοδικό έδωσε βήμα όχι μόνο σε άρθρα που προέκυψαν από μεταπτυχιακές 

εργασίες αλλά και σε εργασίες φιλολόγων που από προσωπικό ενδιαφέρον εντρύφησαν σε θέματα των 

ανθρωπιστικών επιστημών, πρότεινε για τις μελλοντικές εκδόσεις του Σίρις άπλωμα του περιοδικού σε ένα 

ευρύτερο συγγραφικό κοινό και σε θέματα που άπτονται της τοπικής ιστορίας και καλλιτεχνικής παραγωγής με 

την σύγχρονη οπτική της μικρής ιστορίας και όχι μόνο των επίσημων φορέων.  

     Το δεύτερο έργο, το 2
ο
 θεματικό τεύχος του Σίρις, τον Συλλογικό Τόμο με τον τίτλο «Έν φαντασίᾳ καί 

λόγῳ. Οι φιλόλογοι δημιουργούν και επικοινωνούν» που συμπεριλαμβάνει τα πρακτικά των φιλολογικών 

Ημερίδων 2013-14, παρουσίασαν οι επιστημονικά υπεύθυνοι, συνδιοργανωτές των Ημερίδων και επιμελητές του 

Τόμου, οι Συμβούλοι Φιλολόγων Ν.Σερρών, ο κ.Ιωάννης Κιορίδης και η κ.Πηνελόπη Τζιώκα.  

     Ειδικότερα, ο κ.Κιορίδης περιηγήθηκε ψηφιακά σε παλιότερες Ημερίδες, παρουσίασε τις εργασίες του 

παρόντος τεύχους, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εκπαιδευτική παρουσία των φιλολόγων του νομού, που 

εκπορεύεται από την υποστηρικτική παρουσία των Συμβούλων και την αντίστοιχη ενεργοποίηση των 

συναδέλφων.  

     Στη συνέχεια η κ.Πηνελόπη Τζιώκα με εμφανή συναισθηματική φόρτιση λόγω του ειδικού βάρους της 

εκδήλωσης εστίασε στο οξύμωρο μεταξύ κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας και του ζήλου των 

φιλολόγων, διατύπωσε την επιμονή της σε μια ολιστική θεώρηση της εκπαίδευσης και ευχαρίστησε τους 

φιλολόγους για την παρουσία τους στα εκπαιδευτικά σεμινάρια των Συμβούλων.  

     Η εκδήλωση έκλεισε με τη δωρεά από το Σύνδεσμο ενός τόμου του Σίρις στους παρόντες συγγραφείς 

άρθρων και ένα σύντομο χαιρετισμό του τέως προέδρου του Συνδέσμου, κ. Σαμσάρη Πέτρου, ο οποίος 

ευχαρίστησε την Πρόεδρο για την τιμητική αναφορά στο πρόσωπο του και συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο 

για τη συνέχιση της εκδοτικής παραγωγής του Συνδέσμου Φιλολόγων.  

     Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν το Σύνδεσμο Φιλολόγων με την παρουσία τους : ο κ. 

Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, λέκτορας στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης, ο Δήμαρχος Σερρών, κ.Πέτρος Αγγελίδης, ο Γενικός Σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ, κ. Γιάν. Μετόκης, ο 

αιρετός εκπρόσωπος του ΠΥΣΔΕ Σερρών, κ.Βασίλης Παπαχρήστου και η Αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Σερρών, 

κ.Ελένη Κατσαρίδου.  

     Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά τους ξεχωριστούς συναδέλφους και φιλολόγους  που παρευρέθηκαν στην 

εκδήλωση. 

 
  

  

  

 



  

  

  


