ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ ΣΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Αγαπθτοί φοιτθτζσ και αγαπθτζσ φοιτιτριεσ,
Θα ζχετε ιδθ ενθμερωκεί ότι το Σχζδιο ΑΘΗΝΑ προβλζπει μεταξφ άλλων τθν δθμιουργία
ενόσ «Τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν και Φιλολογίας» με 5 «κατευκφνςεισ»: 1. Αγγλικισ
Γλϊςςασ, 2. Γαλλικισ Γλϊςςασ, 3. Γερμανικισ Γλϊςςασ, 4. Ιςπανικισ Γλϊςςασ και 5.
Ιταλικισ Γλϊςςασ». Θεωροφμε όμωσ χρζοσ μασ να ςασ ενθμερϊςουμε για τουσ
λόγουσ τθσ διαφωνίασ μασ με τθν επιχειροφμενθ ςυγχϊνευςθ των Ξζνων
Φιλολογιϊν ςε ζνα Τμιμα «Ξζνων Γλωςςϊν και Φιλολογίασ». Και αυτό γιατί θ
ςυγχώνευςθ αφορά όλουσ τουσ φοιτθτζσ που ςπουδάηουν αυτι τθ ςτιγμι
ανεξαρτιτωσ του εξαμινου ςπουδών τουσ και αςχζτωσ των μακθμάτων που ζχουν
ιδθ περάςει!
Το ΑΘΗΝΑ υποτίκεται ότι ςτοχεφει ςτθν αναδιαμόρφωςθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
ϊςτε αυτι να εκπλθρϊνει κριτιρια «αριςτείασ», αλλά και να προςφζρει ςτουσ
αποφοίτουσ «επαγγελματικό ορίηοντα και κινθτικότθτα, κοινωνικι ζνταξθ και
καταξίωςθ».
τθν περίπτωςι μασ ωςτόςο κάνει ακριβώσ το αντίκετο.
Γιατί:
1.

Οι φιλολογικζσ ςπουδζσ δεν είναι μόνο διαδικαςία εκμάκθςθσ γλϊςςασ. Η γλϊςςα
είναι το «εργαλείο» εκείνο, το οποίο αφενόσ αναλφεται από τθν εκάςτοτε ειδικι
Γλωςςολογία και αφετζρου λειτουργεί ωσ το μζςο εκφοράσ του λογοτεχνικοφ και
φιλοςοφικοφ λόγου τθσ κάκε γλωςςικισ κοινότθτασ και ςε αυτοφσ ακριβϊσ τουσ
τομείσ εξειδικεφεται ο φιλόλογοσ. Με βάςθ όμωσ τθν ονομαςία του νζου αυτοφ
«Τμιματοσ», οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα πρζπει περιοριςτοφν ςε μια ςτείρα
εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, ενϊ κα διδάςκονται μια κοινι φιλολογία. Οι ξζνεσ
γλϊςςεσ όμωσ δεν ζχουν μία κοινι φιλολογία. Το νζο Τμιμα κα ςθμάνει δθλαδι τθν
ςυρρίκνωςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων και τθσ ζρευνασ, διότι πόςα μακιματα,
για παράδειγμα, κα μποροφςε να προςφζρει θ «κατεφκυνςθ» τθσ γερμανικισ
γλώςςασ ςτα τζςςερα αυτά χρόνια παράλλθλα και με τισ άλλεσ «κατευκφνςεισ»;

2.

Με τθν προτεινόμενθ ςυγχϊνευςθ τόςο διαφορετικϊν Φιλολογιϊν και Τμθμάτων το
πρόγραμμα ςπουδών κα αλλάξει υποχρεωτικά για να προςαρμοςτεί ςτο νζο
Σμιμα και αυτό κα ζχει ολζκριεσ επιπτϊςεισ ςε όςουσ κζλουν να ςυνεχίςουν τισ

ςπουδζσ τουσ ςτθ Γερμανία ι να δουλζψουν εκεί. Γνωρίηετε – και ειδικά όςοι ζχετε
ιδθ παρακολουκιςει μακιματα ςε γερμανικά πανεπιςτιμια μζςω του
Προγράμματοσ ERASMUS – ότι το πρόγραμμα ςπουδϊν μασ ζχει ωσ πρότυπο το
γερμανικό μοντζλο, που προβλζπει επιςτθμονικζσ εργαςίεσ κατά τθν διάρκεια των
ςπουδϊν και διπλωματικι εργαςία ςτο τζλοσ. Γι αυτό και οι απόφοιτοι μασ ζωσ
ςιμερα γίνονται δεκτοί και ςε διεκνοφσ κφρουσ μεταπτυχιακά προγράμματα
ςπουδϊν. ε ποιο πανεπιςτιμιο τθσ Γερμανίασ ι τθσ Αυςτρίασ κα γίνουν δεκτοί οι
απόφοιτοι του νζου Σμιματοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, όταν αυτό δεν κα ζχει
τθν εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ που προςφζρει το ομόλογο Σμιμα Γλώςςασ και
Φιλολογίασ του εξωτερικοφ;

3.

Τα ςθμερινά Τμιματα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Γαλλικισ Γλϊςςασ και
Φιλολογίασ, Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Ιςπανικισ Γλϊςςασ και
Φιλολογίασ και Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ
υπθρετοφν διακριτοφσ και αυτόνομουσ κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ και παράγουν
επιςτιμονεσ με αναγνωριςμζνεσ και διεκνϊσ, αλλά και από το ελλθνικό κράτοσ,
ειδικεφςεισ με ςυγκεκριμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα. Με τθ δθμιουργία ενόσ
Τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν και Φιλολογίασ τίκεται το ερϊτθμα ποφ κα προςλθφκοφν
οι απόφοιτοί του. Ποιοσ ενδιαφζρεται να προςλάβει εργαηόμενουσ που είναι
απόφοιτοι γενικϊσ «ξζνων γλωςςϊν»; Ποιοσ κα εμπιςτευτεί τα παιδιά του ςε
δάςκαλο που κατζχει μια γλώςςα ςε επίπεδο «Κατεφκυνςθσ» πτυχίου ξένων
γλωσσών, και όχι ωσ αντικείμενο επιςτθμονικισ και ςε βάκοσ κατάρτιςθσ και
εξειδίκευςθσ διάρκειασ τεςςάρων ετών;

4.

Οι απόφοιτοι ενόσ Τμιματοσ με το αςαφζσ και ξεπεραςμζνο επιςτθμονικά γνωςτικό
αντικείμενο των «Ξζνων Γλωςςϊν και τθσ Φιλολογίασ» δεν κα μπορζςουν να
ανταποκρικοφν ςε μια αγορά εργαςίασ που απαιτεί τθν εισ βάκοσ κατοχι ενόσ
επιςτθμονικοφ πεδίου. Γι αυτό όςον αφορά ςτθν υποτικζμενθ κοινωνικι ζνταξθ, οι
απόφοιτοί μασ, εξαιτίασ του απαξιωμζνου τουσ πτυχίου είτε κα βρεκοφν μπροςτά
ςτο φάςμα τθσ ανεργίασ, είτε κα αμείβονται με πολφ λιγότερα χριματα απ’ ό,τι
άλλοι με πτυχία Γερμανικισ Γλώςςασ και Φιλολογίασ, ενώ δεν κα ζχουν τθν
δυνατότθτα να εξελιχκοφν επαγγελματικά και να αναλάβουν κζςεισ ευκφνθσ.

Για το Σμιμα μασ αυτι θ ςυγχώνευςθ ςθμαίνει το τζλοσ του, αλλά και το μαραςμό τθσ
Γερμανικισ Φιλολογίασ ςτθν Ελλάδα, κάτι που κα ζχει μακροπρόκεςμα αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ ςτθν εκμάκθςθ τθσ Γερμανικισ Γλώςςασ, ενϊ αναφορικά με τα μζλθ ΔΕΠ
το νζο Τμιμα κα περιορίςει ςθμαντικά τθν ερευνθτικι τουσ δράςθ, αφοφ για να
διδάξεισ απλά τθν γλϊςςα αρκεί να ζχεισ ζνα πτυχίο Φιλολογίασ!

Με βάςθ τα παραπάνω και με δεδομζνο ότι


το ςχζδιο Ακθνά για τισ ξζνεσ Φιλολογίεσ δεν προβλζπει χρόνο προςαρμογισ, δεν
αφορά δθλαδι μόνο τουσ νζουσ ειςακτζουσ, αλλά αφορά όλουσ τουσ φοιτθτζσ
που ςπουδάηουν αυτι τθ ςτιγμι ανεξαρτιτωσ του εξαμινου ςπουδών τουσ και οι
οποίοι κα βρεκοφν ξαφνικά με ζνα πτυχίο «Ξζνων Γλωςςών με κατεφκυνςθ τθν
Γερμανικι Γλώςςα»,



το ςχζδιο Ακθνά κα ςυρρικνώςει τθν παρεχόμενθ παιδεία και κα υποβακμίςει το
επίπεδο ςπουδών ςασ και τθν επαγγελματικι ςασ κατάρτιςθ, και άρα κα
περιορίςει και τισ δυνατότθτεσ τθσ επαγγελματικισ ςασ αποκατάςταςθσ,

είναι απαραίτθτθ και αναγκαία
θ ςυμμετοχι όλων μασ
ςτον αγώνα
για τθν διατιρθςθ
τθσ ανεξαρτθςίασ και αυτοδυναμίασ
του Σμιματοσ μασ.

Σα μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ Γερμανικισ Γλώςςασ και Φιλολογίασ

