
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, 

σας καλωσορίζω στο Τμήμα Αγγλικής, στο Τμήμα σας. Μπήκατε στο Τμήμα αυτό μετά από επίπονες 

προσπάθειες και σκληρό αγώνα. Εμείς, όλοι και όλες στο Τμήμα, σας συγχαίρουμε και υποσχόμαστε να 

κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. 

Το Τμήμα Αγγλικής του ΑΠΘ είναι ένα από τα πολύ καλά τμήματα διεθνώς. Το λένε οι εξωτερικές 

αξιολογήσεις του Τμήματος. Οι απόφοιτες και απόφοιτοι του Τμήματός μας που επιλέγουν να κάνουν 

μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού το αποδεικνύουν με τις επιδόσεις τους. Οι 

φοιτητές και φοιτήτριές μας που επισκέπτονται πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα προγράμματα 

ανταλλαγών μας βεβαιώνουν για το πολύ καλό επίπεδο σπουδών του Τμήματός μας. 

“… Στόχος δεν είναι να είσαι καλύτερος απ' όλους τους άλλους. Στόχος είναι να είσαι ο καλύτερος σου 

εαυτός σε αυτό που αγαπάς. Να νιώθεις καλά με τα όσα κάνεις. Αυτοί που διαπρέπουν, από 

πανεπιστήμια ή ΤΕΙ (για ΙΕΚ δε μπορώ να μιλήσω λόγω έλλειψης προσωπικής εμπειρίας), με τα 

μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, τις δουλειές, τα εξωτερικά, τις υποτροφίες κλπ. ΔΕΝ είναι αυτοί που 

μετρούσαν τις ώρες που διάβαζαν, είτε αυτές ήταν 3 είτε 24. Ήταν αυτοί που διάβαζαν αυτό που 

γούσταραν. Αυτοί που βρήκαν από νωρίς το 100% τους, το υπέρτατο κόλλημα, το κίνητρο που τους 

ταιριάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο…”.   http://m.lifo.gr/lifoland/you-send-it/111970 

Είστε πλέον ακαδημαϊκοί πολίτες και αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι μόνες/οι σας διαμορφώνετε το 

μέλλον σας. Είστε υπεύθυνες/οι να παρακολουθείτε ό, τι αφορά τις σπουδές σας: τις ανακοινώσεις του 

Τμήματος και τις ανακοινώσεις των διδασκόντων. Το Τμήμα για να σας διευκολύνει έχει συντάξει έναν 

Οδηγό Σπουδών που εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και λύνει πολλές από τις απορίες 

σας. Μελετήστε τον επισταμένως. Αξίζει. Θα σας γλυτώσει από άσκοπες, ατελέσφορες περιπλανήσεις 

και λάθος πληροφόρηση. http://www.enl.auth.gr/guides/student_guide_2016-2017_GR.pdf 

Το νέο σας σπίτι είναι πλέον η Φιλοσοφική Σχολή όπου θα περνάτε πολλές ώρες της μέρας σας. 

Αγαπήστε την, φροντίστε την. Ο Πλάτων έλεγε ότι «ακόμα και οι τοίχοι της πόλης εκπαιδεύουν τους 

ανθρώπους». Αλλιώς αποδίδεις σε ένα ωραίο περιβάλλον. Θαυμάζουμε τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

αλλά τα δικά μας ανεχόμαστε να τα βανδαλίζουν ίσως γιατί δεν πληρώνουμε δίδακτρα. Είναι οι έλληνες 

φορολογούμενοι που θα καλύψουν τα έξοδά σας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια: καθηγητές, 

διοικητικούς υπαλλήλους, βιβλία, εξοπλισμό, κτίρια, καθαριότητα. 

Θερμά συγχαρητήρια και πάλι και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Τμήμα Αγγλικής για τις σπουδές 

σας. 

Εκ μέρους του Τμήματος 

Μιχαήλ Μηλαπίδης 
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