
 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε ΥΟΛΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ/ΩΝ 1/10/2017 (ΕΓΓΡΑΦΕ) 

 

Αγαπθτζσ φοιτιτριεσ, αγαπθτοί φοιτθτζσ, ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ. 

Ευχαριςτϊ για τα ςχόλιά ςασ. 

Θα ικελα να ςασ ενθμερϊςω με αφορμι τα ςχόλια/παράπονα κάποιων ςυμφοιτθτϊν ςασ ότι το Τμιμα 

αντιμετωπίηει πολλά προβλιματα ςτελζχωςθσ του διδακτικοφ του προςωπικοφ λόγω του ότι δεν γίνονται διοριςμοί 

με αποτζλεςμα να μθν αντικακίςτανται όςεσ/οι ςυνταξιοδοτοφνται ι/κ αποχωροφν από το Τμιμα. 

Τα τελευταία χρόνια ζχουν αποχωριςει από τθν υπθρεςία πάρα πολλοί ςυνάδελφοι κ, ωσ εκ τοφτου, το Τμιμα 

αδυνατεί, παρά τισ καλζσ προκζςεισ του, να ανταποκρικεί επαρκϊσ ςτισ επιλογζσ του. Τα επόμενα 2 χρόνια 

φεφγουν από το Τμιμα άλλα 8 (οκτϊ) μζλθ ΔΕΡ κ τα πράγματα κα χειροτερεφςουν.  

Σασ κυμίηω ότι το Τμιμα ςεβόμενο το δικαίωμά ςασ να επιλζγετε εςείσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντα κ τισ κλίςεισ 

ςασ αλλά κ τα γνωςτικά αντικείμενα των μελϊν του, τα μακιματα που κα πάρετε εκτόσ των υποχρεωτικϊν, είχε 

φροντίςει να ςασ δίνει μια πλοφςια γκάμα μακθμάτων που δεν υπιρχαν ςε άλλα Τμιματα με διπλάςιο ι ακόμθ κ 

τριπλάςιο αρικμό διδαςκόντων. 

Σιμερα, οι επιλογζσ ςασ αυτζσ, λόγω ανεπάρκειασ του προςωπικοφ, τείνουν διαρκϊσ μειοφμενεσ κ τολμϊ να πω ότι 

με τθν αποχϊρθςθ κ των άλλων 8 ςυναδζλφων, κα γίνουν χειρότερεσ , κ πολφ φοβάμαι ότι κα καταλιξουμε να 

διδάςκουμε μόνον υποχρεωτικά μακιματα, όπωσ ςυμβαίνει ςε πολλά άλλα Τμιματα. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παραπάνω παραμζτρουσ κ το γεγονόσ ότι φζτοσ δεν ζχουν ζρκει από το Υπουργείο 

ζγκαιρα οι αποςπάςεισ των εκπαιδευτικϊν από τθν Ρρωτοβάκμια κ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ που επικουροφςαν 

το Τμιμα ςε οριςμζνα μακιματα, αναγκαςτικαμε τθν τελευταία ςτιγμι να αναμορφϊςουμε το Ρρόγραμμα 

μακθμάτων, να ελαττϊςουμε τον αρικμό τμθμάτων εργαςτθριακϊν μακθμάτων κ γενικά να προςπακιςουμε να 

λειτουργιςουμε εκ των ενόντων τθ χρονιά αυτι, όςο καλφτερα γίνεται. 

Ραρακάλεςα τισ/τουσ αρμόδιεσ/ουσ ςυναδζλφουσ να απαντιςουν ςτα παράπονα/υποδείξεισ ςασ. Δείτε τισ 

απαντιςεισ με το πρίςμα όςων ςασ κοινοποίθςα παραπάνω. 

Ππωσ ςασ ζχω πει κ ςε προθγοφμενα μθνφματά μου, θ κριτικι είναι καλοδεχοφμενθ, αρκεί να γίνεται αφοφ ζχετε 

λάβει υπόψθ κ τισ δφο απόψεισ. Οι άνκρωποι είμαςτε εγωκεντρικά πλάςματα. Δεν είμαςτε όμωσ πάντα ΕΜΕΙΣ που 

ζχουμε πάντα δίκιο οφτε είμαςτε το κζντρο του κόςμου οφτε διεκδικοφμε το αλάκθτο. 

Μερικά από τα ςχόλιά ςασ κα μποροφςαν να μθν είναι τόςο απόλυτα ζωσ προςβλθτικά. Λάβετε υπόψθ ότι, γενικά, 

τα «κυμωμζνα» ςχόλια χάνουν τθν προςλεκτικι τουσ αξία κ πολλζσ φορζσ κ το ίδιο το επιχείρθμα ακόμθ κ αν είναι 

ςωςτό. 

 

Να ευχθκϊ, με τθν ευκαιρία, ςε όλεσ κ όλουσ ςασ μια ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΟΝΙΑ με κατανόθςθ για τα όποια 

προβλιματα.  

 

ΥΟΛΙΑ 

28/9/2017 8:43:03 πμ 
Από: Ιωάννα Σσιλιγκιρίδου (tsiligkiridou@gmail.com ) 

Καιεκέξα! Με αθνξκή ηελ αλαθνίλωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάηωλ γηα ην θαηλνύξην εμάκελν ζα ήζεια λα 

ζαο ξωηήζω γηα πνηνλ ιόγν είλαη ηόζν ιίγα ηα πξνζθεξόκελα καζήκαηα θαηεγνξίαο γι4?Υαξαθηεξηζηηθά 

ζπκάκαη όηη θαηά ην πξνεγνύκελν εμάκελν θνηηεηέο γθξίληαδαλ θαη πάιη γηα ηα ιηγνζηά πξνζθεξόκελα 

καζήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Χζηόζν, ηόηε είραλ ηνπιάρηζηνλ ηελ επηινγή αλάκεζα ζε 4 



καζήκαηα, ελώ θαηά ην ηξέρνλ εμάκελα πξνζθέξνληαη κόλν 2 γι4!Γε λνκίδεηε όηη πεξηνξίδεηε ππεξβνιηθά ηηο 

επηινγέο καο θαη καο θαηεπζύλεηε κνλάρα πξνο ζπγθεθξηκέλα γλωζηηθά αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα κελ 

αληαπνθξίλνληαη θαλ ζ 

 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα καο, αιιά είκαζηε αλαγθαζηηθά ππνρξεωκέλνη λα ηα δειώζνπκε;Τπάξρεη 

κήπωο πεξίπηωζε λα πξνζηεζνύλ θη άιια καζήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο;Γηαηί όπωο θαηαιαβαίλεηε 

ηα δύν απηά καζήκαηα ζα έρνπλ κεγάιε δήηεζε θαη κπνξεί θάπνηνη θνηηεηέο λα κείλνπλ εθηόο;Δπραξηζηώ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ γηα ηνλ ρξόλν ζαο!ΥΟΛΙΑ 

 

Δπραξηζηώ γηα ην επώλπκν ηνπ παξαπόλνπ ζαο. Βξίζθω ππεξβνιηθό ην: 

…θαη καο θαηεπζύλεηε κνλάρα πξνο ζπγθεθξηκέλα γλωζηηθά αληηθείκελα…  

 

Γείηε ηελ απάληεζε ηνπ αξκόδηνπ ζπλαδέιθνπ: 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
 
Σφμφωνα με όλουσ τουσ νόμουσ αλλά και τθν κοινι λογικι, τα μακιματα επιλογισ προςφζρονται ανάλογα με τισ 
δυνατότθτεσ του κάκε Τομζα:  ακριβϊσ επειδι ΕΙΝΑΙ μακιματα επιλογισ, δεν ζχει κανείσ υποχρζωςθ οφτε να τα 
προςφζρει (ςυνζχεια) οφτε να τα επιλζξει (ποτζ). Θεωρθτικά, κα μποροφςαμε να προςφζρουμε και μόνο ζνα 
μάκθμα τθσ κατθγορίασ αυτισ.  
  
Ρρόβλθμα κα ιταν αν δεν προςφζραμε κανζνα Γλ2- και κανζνα Γλ4- και κανζνα Γλ5- (και άρα αν κακυςτεροφςαμε 
το πτυχίο κάποιου που κα ικελε να ορκιςτεί αυτό το εξάμθνο). 
 
Υποχρζωςθ για Γλ4- δεν βλζπω να ζχει κανείσ (ςίγουρα από το 2015-16 και μετά): μπορεί και να πάρει πτυχίο χωρίσ 
κανζνα Γλ4-. Αν κάποιον δεν τον ικανοποιοφν τα προςφερόμενα Γλ4-, ασ πάρουν κάποιο Γλ2- ςε αυτό το εξάμθνο ι 
αλλιϊσ κάποιο άλλο Γλ4- ι Γλ5- ςε άλλο εξάμθνο. Το "Ενδεικτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν" είναι ςαφζσ ότι είναι απλϊσ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ:  ςτο εϋ και ςτο ηϋ εξάμθνο μπορεί κανείσ να πάρει ζνα μάκθμα επιλογισ Γλωςςολογίασ - αλλά μπορεί 
και να μθν πάρει: μπορεί άνετα να πάρει κάτι άλλο ςτθ κζςθ του ςτο τρζχον εξάμθνο και να πάρει το Γλ που κα του 
λείπει ςε κάποιο άλλο εξάμθνο - όταν τα προςφερόμενα κα τον ικανοποιοφν περιςςότερο: θ ευελιξία του 
προγράμματοσ το επιτρζπει αυτό (και είναι κι αυτό μζςα ςτθν ζννοια τθσ επιλογισ). 
 
Σε κάκε περίπτωςθ, υπάρχουν ΕΞΙ προςφερόμενεσ επιλογζσ Γλ2- και Γλ4-, που μάλιςτα τυχαίνει να ζχουν πολφ 
μεγάλο εφροσ: μορφολογία, φωνολογία, τυπολογία, ςυγκριτικι ςφνταξθ / μετάφραςθ, κοινωνιογλωςςολογία και 
γνωςτικι γλωςςολογία: τι άλλο αντικείμενο κα ικελαν και δεν το βρίςκουν; ακόμα κι αν υπάρχουν ζνα-δφο ακόμα 
που κα μποροφςαν να εντάςςονται ςε αυτι τθν κατθγορία, είτε προςφζρκθκαν ςτο αμζςωσ προθγοφμενο εξάμθνο 
(και κανζνα δεν είχε γεμίςει!) είτε είναι πικανό να προςφερκοφν ςε κάποιο επόμενο... 
 
Ασ λθφκεί υπόψθ ότι δεν υπάρχουν άλλα τμιματα, ςτθν Ελλάδα και αλλοφ, που για μία κατθγορία επιλεγόμενων 
δίνουν τθ δυνατότθτα για ταυτόχρονθ επιλογι μεταξφ ζξι ι και περιςςότερων μακθμάτων. 
 
Βλζπω ότι ιδθ ςτο δικό μασ Τμιμα, από τθν κατθγορία Λογ6- ζχουν να επιλζξουν ζνα μάκθμα μεταξφ τεςςάρων 
προςφερομζνων. 
 
Να ςυμφωνιςω ότι είναι λίγα τα δφο προςφερόμενα Γλ4-, και μακάρι να μποροφςαμε να δϊςουμε εκατόν δφο. 
Αλλά κανείσ (εκτόσ από τουσ πολφ παλιοφσ) δεν τα χρειάηεται απόλυτα: μπορεί να πάρει Γλ2- αντί για Γλ4- και 
επομζνωσ οι επιλογζσ είναι ΕΞΙ και όχι μόνο ΔΥΟ. 
 
Κάποιοι δεν ζχουν καταλάβει ότι δεν ζχουν ανάγκθ από Γλ4-, κάποιοι απλϊσ γκρινιάηουν ό,τι και να ςυμβαίνει, 
κάποιοι ζχουν κζματα με τθ γλωςςολογία ι με ςυγκεκριμζνουσ διδάςκοντεσ, κάποιοι δεν ζχουν καταλάβει τθν 
ευελιξία του προγράμματοσ (ότι δθλαδι μποροφν να εναλλάςςουν τισ ενδεικτικζσ κατθγορίεσ), κάποιοι είναι απλϊσ 
επικριτικοί... 
 

  

 



26/9/2017 11:03:38 μμ 
Καιεκέξα! Θα ήζεια λα αλαθέξω έλα ιάζνο πνπ εληόπηζα ζηελ αλαθνίλωζή ζαο γηα ηελ θαηάηαμε ηωλ 

θνηηεηώλ ζε καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ 2017-2018 πνπ αλαξηήζεθε ζηηο 26/9, ζηελ θαηεγνξία 

θαηάηαμεο θνηηεηώλ Α' έηνπο. ην αξρείν απηό, ζην κάζεκα "Λνγ 5-130 Τ: Δηζαγωγή ζηηο Λνγνηερληθέο 

πνπδέο", αλαθέξεηαη ην εμήο:  

Από ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ ΔΙΡΗΝΗ έωο ΦΧΜΑ ΘΔΟΓΧΡΑ θάζε Παξαζθεπή 11.00-13.30 ζηελ αίζνπζα 108 κε ηελ 

θ. ρνηλά θαη ηελ θ. Παζηνπξκαηδή.  

Σν κάζεκα απηό όκωο είλαη Α' Δμακήλνπ θαη ηα ηκήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππόινηπα καζήκαηα πιελ ηεο 

Γιωζζηθήο Καηάξηηζεο Ι ηνπ Α' Δμακήλνπ είλαη ηα εμήο:  

Από ΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ έωο ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΟΤΛΣΑΝΑ  

Από ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ έωο ΜΑΡΣΑΚΙΓΟΤ ΚΧΝ/ΝΑ  

Αλ δελ θάλω ιάζνο, ε θξάζε "Από ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ ΔΙΡΗΝΗ έωο ΦΧΜΑ ΘΔΟΓΧΡΑ" ηνπ καζήκαηνο "Λνγ 5-130 

Τ: Δηζαγωγή ζηηο Λνγνηερληθέο πνπδέο" πξέπεη λα αιιάμεη ζέζε κε ηε θξάζε "Οη θνηηεηέο/ηξηεο όινπ ηνπ Α ́ 

έηνπο" ηνπ καζήκαηνο "ΜΓ 1-180 Τ: Δηζαγωγή ζηηο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο", πνπ βξίζθεηαη θαη αθξηβώο 

θάηω από ην άιιν κάζεκα ζηε ιίζηα ηνπ αξρείνπ απηνύ. Άιιωζηε ην κάζεκα "ΜΓ 1-180 Τ: Δηζαγωγή ζηηο 

Πνιηηηζκηθέο πνπδέο" είλαη ηνπ Β' Δμακήλνπ.  

Δπίζεο, ε θξάζε "Οη θνηηεηέο/ηξηεο όινπ ηνπ Α ́ έηνπο" λνκίδω όηη ίζωο κπεξδεύεη ηνπο πξωηνεηείο θνηηεηέο. 

Αλ ζαο είλαη εύθνιν, ζα κπνξνύζαηε λα αλαθέξεζηε ζε εμάκελα;  

Διπίδω λα βνήζεζα ζηε δηόξζωζε ηνπ ιάζνπο, αλ πξάγκαηη έρω δίθην. αο επραξηζηώ γηα ην ρξόλν ζαο! Καιή 

ζαο κέξα!  

Ευχαριςτϊ για το γεγονόσ ότι θ ευγενικι υπόδειξι ςασ αφοροφςε πικανό λάκοσ κ δεν είχατε «ίδιον» 
όφελοσ. Ακολουκεί θ απάντθςθ τθσ αρμόδιασ ςυναδζλφου: 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

Λόγω του προβλιματοσ που δθμιουργικθκε με τθν διδαςκαλία του μακιματοσ Λο1-120: Δεξιότθτεσ Η/Υ και 
ζρευνασ το οποίο μετατζκθκε ςτο ΕΕ *λόγω ζλλειψθσ διδακτικοφ προςωπικοφ+, το εξάμθνο αυτό όλοι οι Αετείσ 
ζχουν αυτόματα εγγραφεί ςτο ΜΔΣ1-180 (θ φοιτιτρια/φοιτθτισ μάλλον ςυμβουλεφτθκε το ενδεικτικό πρόγραμμα 
ςτον ΟΣ του τρζχοντοσ ζτουσ, όπου εμφανίηεται να διδάςκεται το ΕΕ. Το πρόγραμμα όμωσ είναι μόνο ενδεικτικό και 
ενδζχεται να υπάρξει αμοιβαία αλλαγι μακθμάτων, όπωσ και ςυνζβθ λόγω τθσ περίςταςθσ). Αυτό το εξάμθνο το 
μιςό ζτοσ (Μαυραγάνθ - Ψωμά) κα παρακολουκιςουν το Λογ5-130 και οι υπόλοιποι (Αγγελίδου - Μαρτακίδου) κα 
το παρακολουκιςουν ςτο ΕΕ. 
Το επόμενο εξάμθνο επίςθσ όλο το Α'ζτοσ κα παρακολουκιςει το Λογ1-120. 
Δεν μποροφν οι (πρωτοετείσ) φοιτθτζσ να γνωρίηουν το 'πλζξιμο' των μακθμάτων του Α' ζτουσ όπωσ το 
προγραμματίηει θ Ειρινθ *υπεφκυνθ του Ρρογράμματοσ+, οφτε και τθν κατανομι των ακροατθρίων ςτα μακιματα 
του Α'ζτουσ ανά εξάμθνο. 

 

 

26/9/2017 6:55:55 μμ 

Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην ρεηκεξηλό εμάκελν είλαη ΤΠΔΡΒΟΛΙΚΑ ΛΙΓΑ. Καη ην γεγνλόο όηη 

ππάξρνπλ κόλν 2 Γι4 είλαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΟ. Πξνζωπηθά ζεωξώ όηη ε επηινγή καζεκάηωλ είλαη πνιύ 

ζηνρεπκέλε θαη θαζόινπ ειεύζεξε. πλνιηθά ζηνπο θαηαιόγνπο καζεκάηωλ κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα 

θη από 200 καζήκαηα επηινγήο θαη δελ πξνζθέξεηαη νύηε ην 1/5 απηώλ. Μεγάινο πεξηνξηζκόο, θάηη ην νπνίν 

πηζηεύω όηη κεηώλεη ην επίπεδν ηεο ζρνιήο καο. Όηαλ εκέλα κνπ δεηείηαη επηινγή αλάκεζα ζε Γι2-4-5 θαη Γι2 

ππάξρνπλ κόλν 4, Γι4 ππάξρνπλ κόλν 2 θαη Γι5 δελ ππάξρεη θαλέλα, ε ηόηε, λαη, ε επηινγή είλαη πέξα γηα 

πέξα πεξηνξηζκέλε θαη ζηνρεπκέλε. Με όινλ ην ζεβαζκό. 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

Δόκθκε απάντθςθ ςτο ειςαγωγικό μινυμά μου αλλά κ ςτθν απάντθςθ του αρμόδιου ςυναδζλφου ςτο 

πρϊτο ςχόλιο τθσ κ. Τςιλιγκιρίδου. 



Μθν είςτε τόςο απόλυτθ/οσ. Βαριζσ κουβζντεσ τα (υπογράμμιςθ δικι μου): 

Και το γεγονόσ ότι υπάρχουν μόνο 2 Γλ4 είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Ρροςωπικά κεωρϊ ότι θ επιλογι 

μακθμάτων είναι πολφ ςτοχευμένη και καθόλου ελεφθερη. 

… ε τότε, ναι, θ επιλογι είναι πέρα για πέρα περιοριςμένη και ςτοχευμένη. 

Τι εννοείτε με αυτό το ςχόλιό ςασ; Το Τμιμα ςασ κατευκφνει ςε οριςμζνα μακιματα κ όλοι εμείσ 

αποτελοφμε μζροσ μιασ ςυνωμοςίασ που αποβλζπει ςτο να ςασ κατευκφνουμε ςε κάποιο ςτόχο; 

Βρίςκετε "κατευκυνόμενο" το να ζχετε να επιλζξετε ΕΝΑ μάκθμα ανάμεςα ςε ΕΞΙ προςφερόμενα, δεδομζνων των 
«ςυνκθκϊν επιβίωςθσ» που αντιμετωπίηει το Τμιμα; 
 

 

 


