
38ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕΓ 07-02-2015 

Σήμερα, 7 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΓ 
στις 11.00 π.μ. στο Cafe Bazaar, Παπαμάρκου 34 στην Πλατεία Άθωνος.  

Γραμματέας της Γ.Σ. ήταν η κ. Μαρία Μουμτζή, η οποία κατέγραψε τα πρακτικά της 
συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η πρόεδρος της ΕΕΕΓ κ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη, η οποία έκανε τον 
απολογισμό των δράσεων της Εταιρίας για το έτος 2014. Η κ. Ματθαιουδάκη ανέφερε τα εξής: 

 Στις 4 Οκτωβρίου 2014 έγινε Ημερίδα με τίτλο Strategies in Language Learning and 
Teaching προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας του ΑΠΘ και απερχόμενης προέδρου του 
Δ.Σ. της Εταιρίας, κ. Αγγελικής Ψάλτου-Joycey.  Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες  ήταν 
οι:  

 Ομότιμη Καθηγ. κ. Α. Ψάλτου-Joycey (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
 Καθηγ. κ. Ζωή Γαβριηλίδου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) 
 Αναπλ. Καθηγ. κ. Carol Griffiths (Faith University, Κωνσταντινούπολη) 
 Ομότιμος Καθηγ. κ. Claude Springer (Université de Provence, Aix-en-Provence) 

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Mediterranean Palace Hotel και την 
παρακολούθησαν περίπου 200 ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και φοιτητές. Στην ιστοσελίδα 
της Εταιρίας έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες και αποσπάσματα βίντεο από την εκδήλωση. 

Τα πλήρη κείμενα των ομιλιών θα εκδοθούν στον επόμενο –ειδικό– τόμο του JAL (Νο 29) 
αφιερωμένο στην κ. Ψάλτου. 

 Το μέλος του Δ.Σ. κ. Θωμαή Αλεξίου εκπροσώπησε την ΕΕΕΓ στη συνάντηση της 
εκτελεστικής επιτροπής της AILA στo Brisbane της Αυστραλίας. Η κ. Αλεξίου συμμετείχε με 
ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο που ακολούθησε.  

 Με απόφαση του Δ.Σ. για λόγους οικονομίας, αλλά και μεγαλύτερης διάχυσης, το JAL από 
εδώ και στο εξής θα είναι ηλεκτρονικό. Σημειώνεται ότι και το AILA Review –η περιοδική 
έκδοση της AILA– είναι ηλεκτρονικό. Τα μέλη θα έχουν πρόσβαση στο περιοδικό με το e-
mail τους και έναν κωδικό που θα τους δίνεται.  

Στο σημείο αυτό η κ. Ζ. Κανταρίδου πρότεινε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη νέα 
ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού. Ο αντίλογος από το Δ.Σ. ήταν ότι σ’ αυτή την 
περίπτωση δεν θα υπήρχε λόγος να πληρώνουν συνδρομή τα μέλη. Ακολούθησε συζήτηση 
η οποία κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις:  

 Να διερευνηθεί κατά πόσο θα ήταν δυνατό να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο 
περιοδικό τουλάχιστον για όλα τα μέλη της AILA. 

 Να δημοσιοποιηθεί στο Linguistlist πρόσκληση για άρθρα στο περιοδικό.  
 Στο πλαίσιο των επίκαιρων θεματικών προτείνεται το επόμενο JAL (Νο 30, 2015) να 

είναι αφιερωμένο στην διδασκαλία και εκμάθηση ξένης γλώσσας στην προσχολική 
ηλικία. 



Αμέσως μετά η κ. Α. Ψάλτου-Joycey ενημέρωσε το σώμα ότι οι υπεύθυνες έκδοσης των 
πρακτικών του 15ου Συνεδρίου της ΕΕΕΓ έχουν παραδώσει όλα τα κείμενα στον εκδοτικό οίκο 
Cambridge Scholars Publishers και η έκδοση αναμένεται σύντομα. 

Ακολούθησε η Ταμίας της Εταιρίας κ. Ευσταθιάδη η οποία ενημέρωσε τη Γ.Σ. για τα έσοδα και 
έξοδα του ταμείου κατά το 2014. Επίσης επισήμανε ότι καταργήθηκε η δυνατότητα πληρωμής 
συνδρομών με πιστωτική κάρτα γιατί ήταν ασύμφορη. 

Μετά την κοινή διαπίστωση ότι πολλά μέλη δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς την Εταιρία ακολούθησε συζήτηση για την τόνωση του ενδιαφέροντος των 
παλαιών μελών και την προσέλκυση νέων. Συζητήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις: 

 Προσέγγιση μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών για τη δημοσιοποίηση των 
δράσεων της Εταιρίας. 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τη διοργάνωση 
δωρεάν επιμορφωτικών ημερίδων σε σχολεία. Η πρώτη επιμόρφωση σχεδιάζεται για 
τις 23 Μαρτίου στο 3ο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου. Θα ακολουθήσει ημερίδα για τη 
Β/θμια. 

 Διερεύνηση από το Δ.Σ. της δυνατότητας συνεργασίας με το ‘Πολύδρομο’ για τη 
διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων.  

 Δημιουργία στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μιας ηλεκτρονικής τράπεζας ενημέρωσης 
μεταξύ των μελών όπου θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για θέματα εφαρμοσμένης 
γλωσσολογίας. Τα μέλη θα μπορούν να ενημερώνουν την Εταιρία και τα άλλα μέλη για 
τις επιστημονικές/ερευνητικές δραστηριότητές τους.  

 Η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας σε συνεργασία με τον Τομέα 
Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Α.Π.Θ. διοργανώνει στις 25 Απριλίου 2015 στο Α.Π.Θ. Ειδική Θεματική 
Ημερίδα σχετικά με την Κρατική Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας. Η Ειδική Θεματική 
Ημερίδα θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του 22ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και 
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. 

Τέλος, η κ. Ματθαιουδάκη ανακοίνωσε ότι η ίδια θα εκπροσωπήσει την Εταιρία στην επόμενη 
συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της AILA στην Ιαπωνία.  

Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. Το φλουρί έπεσε στον κ. Δημήτρη 
Λυσίκατο ο οποίος απαλλάσσεται από τη συνδρομή του 2015. 

Για τη Γενική Συνέλευση 
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