
  

Θέμα: Ανάκληση της πρότασης του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»  για την 
«απορρόφηση»/συγχώνευση των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και 
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.  
 
Αξιότιμα μέλη της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων,  
Στα ψηφίσματα που σας επισυνάπτουμε διατυπώνεται το αίτημα προς το ΥΠΑΙΘΠΑ 
να μην προχωρήσει στην «απορρόφηση»/συγχώνευση των Τμημάτων Αγγλικής, 
Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και να 
διατηρήσει την αυτονομία τους στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής. Η άποψη 
αυτή εκφράζεται και από τη σύγκλητο του ΑΠΘ στη με αριθμό 2855/13-2-2013 
συνεδρίασή της και σε αντίστοιχα ψηφίσματα που αφορούν στο ΕΚΠΑ.  
 
Συνοψίζοντας τα κυριότερα επιχειρήματα:  
Η  «απορρόφησης»/συγχώνευση των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών: 
1          Δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό ή ακαδημαϊκό όφελος.  
2          Δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα (βλ. τρόπος εισαγωγής, επαγγελματικά 

δικαιώματα κ.ά.) λόγω παντελούς έλλειψης σχεδιασμού και των 
ασφυκτικών  χρονικών περιθωρίων που θέτει.   

3          Καταστρέφει συθέμελα ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία εμβαθύνουν 
το κάθε ένα σε διαφορετική γλώσσα και διαφορετικό πολιτισμό μέσα από 
τη μελέτη όλων των διακριτών αντικειμένων της εκάστοτε  φιλολογίας.  

4          Υποβαθμίζει την παρεχόμενη παιδεία και μετατρέπει τα πτυχία σε 
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας περιορίζοντας τις πολλαπλές προοπτικές 
επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. Στερεί δε  από την 
ελληνική κοινωνία όχι μόνο πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτικούς της 
ξένης γλώσσας αλλά και εξειδικευμένους επιστήμονες.  

5 Αντιβαίνει στην υπάρχουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι οι αλλαγές 
των προγραμμάτων και οι συνεργασίες των τμημάτων συντονίζονται από το 
πανεπιστήμιο (Ν. 4076/12, άρθρο 1, παρ. 1).  

 
Να τονίσουμε, επίσης, ότι συνεργασίες προκύπτουν όχι μόνο ανάμεσα στα 
ξενόγλωσσα τμήματα αλλά και στα υπόλοιπα τμήματα της φιλοσοφικής σχολής 
λόγω της διεπιστημονικότητας των αντικειμένων τους. Από τις συνέργειες αυτές 
έχουν προκύψει ήδη διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία 
λειτουργούν με επιτυχία. Τα τμήματα, σύμφωνα με το ψήφισμα  της κοινής 
συνεδρίασης του διδακτικού προσωπικού των ξενόγλωσσων τμημάτων του ΑΠΘ, 
 αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να επεξεργαστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα 
προτάσεις και να οργανώσουν συνέργειες στο ευρύτερο πλαίσιο της Φιλοσοφικής 
Σχολής, με σκοπό την εξασφάλιση ανταγωνιστικών πτυχίων στις εκάστοτε συνθήκες 
και τη βέλτιστη αξιοποίηση της διεπιστημονικότητας των αντικειμένων που 
θεραπεύουν. 
 
 
Επιπλέον επιχειρήματα αναφέρονται στα επισυναπτόμενα ψηφίσματα:    
Α) Ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ,  
Β) Ψήφισμα των Προέδρων και Αναπληρωτών  Προέδρων των Τμημάτων Αγγλικής, 
Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΑΠΘ,  



Γ) Ψήφισμα της ανοιχτής κοινής συνεδρίασης του διδακτικού προσωπικού των 
Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. 
  
Ελπίζοντας στη συμπαράστασή σας! 
Με εκτίμηση  
  
Ελένη Μπουτουλούση 
Πρόεδρος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ 
  
  
Eleni Butulussi 
Assoc. Prof. of Applied Linguistics 
Aristotle University of Thessaloniki 
Head of German department 
Faculty of Philosophy 
GR 541 24, Thessaloniki 
  
Phone: ++30 2310 997546, ++30 2310 997557 
Fax: ++30 2310 997542 
email:butulusi@del.auth.gr  
homepage: http://users.auth.gr/butulusi/ 
German Department-homepage: http://www.del.auth.g 
 


