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∞π£OY™A 1

ﬂÚ·

∞›ıÔ˘Û· 1
∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ˆ˜ ÌËÙÚÈÎ‹ (ÚÒÙË)
ıÂÌ·ÙÈÎ‹: °ÏˆÛÛÔÏÔÁÈÎ¿/¡¤Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∞. ¡¿Î·˜ - ™. Ã·Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜

9.00-9.30

¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ «ÌÂ ÓﬁËÌ·» ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ∞ã Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÂÚ›ÛÙ·ÛË
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
∂. ΔÔÎÌ·Î›‰Ô˘
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9.30-9.50

∏ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·ﬁ ·ÏÏﬁÁÏˆÛÛÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙË˜ μ/μ¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜: ÌÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË
∫. ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘

∫∂¡Δƒπ∫∂™ √ªπ§π∂™
1. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÔÌ·˝‰Ë˜, √ÌﬁÙ. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞.¶.£.
2. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡¿Î·˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.Δ.¢.∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
3. ¡·ÔÏ¤ˆÓ ª‹ÙÚË˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.™. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜
4. ™ˆÊÚﬁÓË˜ Ã·Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶.™. ∞.¶.£.
14.00-17.00 °Â‡Ì·
15.00-17.00 ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·
£ÂÌ·ÙÈÎ‹: KÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: °. ΔÛÈ¿Î·ÏÔ˜ - ∂. £ˆÌ·‰¿ÎË
17.00-17.20 ¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈËÌ¤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜
ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜

°. ™Ù·˘ÚÈ·Óﬁ˜

9.50-10.10 ™Ù¿ÛÂÈ˜ Î·È ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· Ù· Ó¤· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ∂ã & ™Δã
∫. ∞Ì·Ú·ÓÙ›‰Ô˘

17.20-17.40 ∏ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙË˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏
ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜

10.10-10.30 ∂ÈÎÔÈÓˆÓÒ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÌÂ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜: ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹
‰È·‰ÈÎ·Û›·
π. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘-∫ÚËÙÈÎÔ‡

17.40-18.00 ¶ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›· ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ Í¤ÓË˜Ø ÌÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÚˆÛÈÎ‹˜

Õ. Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ë

Δ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, ∂. £ˆÌ·‰¿ÎË

10.30-10.45 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Î·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜
ÚÒÙË˜/ÌËÙÚÈÎ‹˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÔ ÁÏˆÛÛÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Â˘Î·ÈÚ›·˜
ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
¶. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘

18.00-18.20 ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ Í¤ÓË˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜: ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙÂ˜ Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜

10.45-11.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ∫·Ê¤˜

18.40-19.20 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ª. ™Ô˘ÏÈÒÙË˜, ∫. ¡Ù›Ó·˜, ∞. Ã·Ù˙Ë·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ë

ª. ª·ÚÁ·ÚÒÓË
18.20-18.40 ™˘˙‹ÙËÛË

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∫. ΔÛÈÔ‡ÌË˜ - π. μ·Ì‚·Î›‰Ô˘

11.30-14.00 ∂›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË
∂›‰ÔÛË ÙÈÌËÙÈÎ‹˜ Ï·Î¤Ù·˜ ÛÙÔÓ √Ì. ∫·ıËÁËÙ‹ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ
ΔÔÌ·˝‰Ë

19.20-19.40 ∞Ê‡ÓÈÛË ÛÙÈ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜: ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
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∞π£OY™A 1

1
Παρουσίαση του καθ. Δηµήτρη Τοµπαΐδη
Καταρχάς θα ήθελα να δηλώσω ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιµή και χαρά για
µένα να σας παρουσιάσω τον καθηγητή Δηµήτριο Τοµπαΐδη, τον οποίο τιµά
σήµερα το Συνέδριο µας.
Ο καθηγητής Τοµπαΐδης αποτελεί µια από τις εξέχουσες πνευµατικές
παρουσίες στον ελληνικό χώρο µε ευρεία απήχηση στη ακαδηµαϊκή κοινότητα
για το έργο του (επιστηµονικό - ερευνητικό, διδακτικό) και τη γενικότερη
προσφορά του στη γλώσσα και στον ευρύτερο χώρο των γραµµάτων.
Γεννήθηκε στην Κάτω Καλλινίκη Φλώρινας και είναι πτυχιούχος και
διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης.΄Εκανε επίσης µεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στο
Πανεπιστήµιο της Σορβόνης στο Παρίσι.
Υπηρέτησε ως συνεργάτης του Ιδρύµατος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ως
καθηγητής του Γυµνασίου Χρυσουπόλεως και του Διδασκαλείου Μέσης
Εκπαιδεύσεως, ως Εισηγητής του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και
Επιµορφώσεως (ΚΕΜΕ), ως Σύµβουλος στο ΚΕΜΕ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είχε την ευθύνη της σύνταξης των αναλυτικών
προγραµµάτων των γλωσσικών µαθηµάτων και τον συντονισµό της
συγγραφής των διδακτικών βιβλίων «Νεοελληνική γλώσσα για το γυµνάσιο».
Συµµετείχε σε πολλές επιτροπές, όπως η Επιτροπή για την καθιέρωση
του µονοτονικού συστήµατος, η Επιτροπή τ ου Υπουργείου Δικαιοσύνης για
την εισαγωγή της δηµοτικής γλώσσας στα νοµικά κείµενα, η Κεντρική
Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον έλεγχο της γλωσσικής µορφής των
νοµικών κειµένων, η Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη µεταγλώττιση
του Συντάγµατος στη δηµοτική κ.ά.
Είναι µέλος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (ΕΠΜ) και πρόεδρός
της ΕΠΜ καθώς και διευθυντής του περιοδικού «Αρχείον Πόντου» από το
1990 µέχρι σήµερα.
Το 1992 εκλέχτηκε καθηγητής της νεοελληνικής γλώσσας στο Τµήµα
Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., στο οποίο
διετέλεσε πρόεδρος για δύο θητείες. Το έτος 2000 µετά την αποχώρησή του
από το Πανεπιστήµιο του απονεµήθηκε ο τίτλος του Οµότιµου Καθηγητή.
Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, διετέλεσε κοσµήτορας του νεοϊδρυθέντος ιδιωτικού
Πανεπιστηµίου Frederick στη Λευκωσία Κύπρου και αντιπρύτανής του.
Ο κ . Τοµπαΐδης έχει σφραγίσει µε το έργο του ένα ευρύ φάσµα
γνωστικών αντικειµένων µε κοινό σηµείο αναφοράς τη γλώσσα. Το
συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει 15 βιβλία και πάνω από εκατό άρθρα και
µελέτες σε επιστηµονικά περιοδικά, Πρακτικά συνεδρίων, αφιερωµατικούς
τόµους κ .λπ. και ασχολείται µε θέµατα περιγραφής και ανάλυσης της
νεοελληνικής γλώσσας καθώς και των διαλέκτων της και κυρίως της
ποντιακής, της οποίας αποτελεί κράτιστο κάτοχο και µελετητή.
Από τη θέση του ως µέλους του ΔΕΠ και Προέδρου του τµήµατος
Νηπιαγωγών του ΑΠΘ συνέβαλε αποφασιστικά όχι µόνο στην άρτια
οργάνωσή του, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξή του, εµπνέοντας µε το
επιστηµονικό του κύρος, τη συνεργασιµότητα και την ακάµατη εργατικότητά
του και τα άλλα µέλη του στην έρευνα και καλλιεργώντας παράλληλα πνεύµα
συνεργασίας και γόνιµων συναδελφικών σχέσεων, αρετές µε τις οποίες
κατόρθωσε το Τµήµα να διακριθεί πανελλαδικά.
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2
Όσοι έχουν συνεργαστεί µαζί του ―και εδώ µπορώ να καταθέσω και
την προσωπική µου εµπειρία από τη συνεργασία µας στο Πανεπιστήµιο
Frederick της Λευκωσίας― µιλούµε για την ανιδιοτέλεια, την παροιµιώδη
εργατικότητά του, το πηγαίο χιούµορ του, τις δηµιουργικές του πρωτοβουλίες,
την αποφασιστικότητα, την αποτελεσµατικότητα και την ευθυκρισία του, τη
δικαιοσύνη, την έµφυτη ευγένειά του, τη διορατικότητα και τη σύνεση στη
λήψη κρίσιµων αποφάσεων, κυρίως όµως και πάνω απ’ όλα για το
υποδειγµατικό του ήθος.
Ο Δηµήτριος Τοµπαΐδης δεν είναι µόνον ο προικισµένος καθηγητής, ο
επιστήµων, ο ερευνητής, ο δάσκαλος. Είναι παράλληλα ένας τρυφερός
σύζυγος, µε αφοσίωση και αγάπη στην εκλεκτή σύντροφό του Μαρία, που
επίσης µας τιµά µε την παρουσία της.
Του ευχόµαστε όλοι από καρδιάς υγεία και δηµιουργικότητα για να
συνεχίσει για πολλά ακόµη χρόνια την επιστηµονική του πορεία µε το ίδιο
πάθος, την ίδια έµπνευση και την ίδια πάντα επιτυχία.
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
επ. καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Frederick
της Λευκωσίας
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