1η Συνάντηση αποφοίτων Τμήματος Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης
20 Χρόνια Λειτουργίας: 1987/8-2007/8
20 Χρόνια προσφορά στην Επιστήμη
20 Χρόνια προσφορά στην Κοινωνία
«H επαγγελία της Κοινωνιολογίας είναι “η
κοινωνιολογική φαντασία”, η ουσιώδης
δηλαδή ικανότητα να μπορεί να σχηματίζεις
κανείς μια ευκρινή εικόνα γι’ αυτό που
συμβαίνει στον κόσμο και σ’αυτό που μπορεί
να συμβαίνει στον ίδιο του τον ευαυτό»
C. Wright Mills
Μετά από είκοσι χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης,
στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης στο Ρέθυμνο το Σάββατο , 15 Δεκεμβρίου 2007
πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των αποφοίτων όλων αυτών των ετών, που συναντήθηκαν
σ’ένα φορτισμένο από την συγκίνηση κλίμα. Την ατμόσφαιρα, τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε
εκεί, θα επιχειρήσουμε να μεταφέρουμε, με το σκεπτικό ότι οι Έλληνες κοινωνιολόγοι βιώνουν την
απόλυτη αντίφαση: Παρότι ζουν σε μια κοινωνία με φοβερά κοινωνικά προβλήματα, τα οποία για να
να αναλυθούν και να επιλυθούν , χρειάζονται τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, σπάνια απορροφώνται
στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. Συνήθως ετεροαπασχολούνται, ενώ δεν έχουν κατοχυρωμένα
επαγγελματικά δικαιώματα. Συντονιστής αυτής της εκδήλωσης ο καθηγητής κ. Μηνάς Σαματάς μαζί
με μία πλειάδα συνεργατών, ο οποίος υποδέχτηκε τους απόφοιτους με…μαντινάδες, καθώς στην
Κρήτη είμαστε, μην το ξεχνάμε!
Χίλια καλώς ορίσατε
στου Ρέθυμνου τα μέρη
που τι και πως σπουδάσατε
ένας θεός το ξέρει!
Σήμερα μέρα γιορτινή,
μεγάλη είν’ η χαρά μας
γιατί όλοι εσείς μας φέρατε
λιακάδα στην καρδιά μας.

Από τους 650 απόφοιτους στους οποίους ταχυδρομήθηκαν επιστολές στην Ελλάδα ,
την Κύπρο και e-mail στο εξωτερικό περίπου 140 άνθρωποι, δηλαδή το 22% επικοινώνησαν
με το τμήμα, διαδικτυακά και συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο με την τωρινή
επαγγελματική τους κατάσταση. Παντού στο κεντρικό αμφιθέατρο, κυριαρχούσε η αφίσα με
το συννεφένιο περιστέρι του Μαγκρίτ με τον τίτλο επιστροφή. Ο λόγος δόθηκε σχεδόν σε
όλους τους απόφοιτους , και μίλησαν αρκετοί από τους 80 περίπου παρευρισκόμενους ,
στην πλειοψηφία τους γυναίκες, που έφθασαν απ΄ολη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο.
Επίσης διαβάστηκαν χαιρετισμοί και μηνύματα αποφοίτων που βρισκόταν στο εξωτερικό.
Οι περισσότεροι που πήραν το λόγο εξέφρασαν την απογοήτευσή τους ως προς την
ετεροαπασχόληση, αλλά και την ικανοποίηση για το γεγονός ότι στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν την κοινωνιολογική τους γνώση για τους εαυτούς
τους και την σχέση τους με την κοινωνία. Οι κοινωνιολόγοι δεν είναι οι περισσότερο άνεργοι
απόφοιτοι ΑΕΙ, είναι ωστόσο οι πλέον ετεροαπασχολούμενοι και οι περισσότερο
δυσαρεστημένοι, διότι επειδή δεν βρίσκουν δουλειές σχετικές με το αντικείμενο των
σπουδών τους, αναγκάζονται να απασχολούνται σε ξένα αντικείμενα.
Την παρουσίαση θεμάτων σταδιοδρομίας για κοινωνιολόγους έκανε η υπεύθυνη του
Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νεκταρία Λιοδάκη. Όπως σε γενικές
γραμμές επεσήμανε, το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί συμβουλευτική υπηρεσία για τους
φοιτητές και τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναφορικά με τον σχεδιασμό της
σταδιοδρομίας τους.

Στην
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
Διασύνδεσης
http://career.admin.uoc.gr/cwp/ πάνω από 80 απόφοιτοι Κοινωνιολογίας έχουν ήδη
συμπληρώσει τα στοιχεία τους για επικοινωνία και αναζήτηση νέας εργασίας.
Παρουσιάστηκε ακόμα η Ιστοσελίδα Αποφοίτων Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
www.soc.uoc.gr/social/alumni
Όπως επεσήμανε ο κ. Σαματάς, «οι ιστοσελίδες αποφοίτων
στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, έχουν μια μεγάλη παράδοση, είναι μέσα αλληλοβοήθειας,
εκδηλώσεων και φόρουμ συζητήσεων. Με την ιστοσελίδα που το Τμήμα Κοινωνιολογίας
προσφέρει δώρο στους αποφοίτους του , μπορούν να κάνουν θαύματα αν το θελήσουν.
Φόρουμ για κινητοποιήσεις, για δικτύωση ενδιαφερόντων, για οργανωμένα και όχι ατομικά
αιτήματα , προτάσεις και διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης, εκδρομών κλπ.». Eπίσης
παρουσιάστηκαν στοιχεία της έρευνας για την απορρόφηση των αποφοίτων (1998-2000) που
ολοκληρώθηκε το 2006, και τα οποία επεξεργάστηκε η Οριζόντια Δράση Υποστήριξης των
Γραφείων Διασύνδεσης όλων των Ελληνικών ΑΕΙ και στην οποία μετείχαν οι
πανεπιστημιακοί Αναστάστιος Ξεπαπαδέας, Μηνάς Σαματάς και Περικλής Δράκος. Έγινε με
τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε στρωματοποιημένο δείγμα 876 αποφοίτων από όλα τα τμήματα
του Πανεπ. Κρήτης , εκ των οποίων 67 του Τμήματος Κοινων/γίας . Εξ αυτών το 76%
δήλωσαν γενικά ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους, αν και το 62,4% των ερωτηθέντων
ετεροαπασχολούνται (Η πλήρης έρευνα υπάρχει στην διεύθυνση
http://career.admin.uoc.gr/cwp/ ).
Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Μαρία Κούση και Σκεύος Παπαϊωάννου
αναφέρθηκαν στις δράσεις του Τμήματος Κοινωνιολογίας από την ίδρυσή του το 1987, ως
σήμερα.
Σύμφωνα με την κ. Κούση ο αριθμός των πρωτοετών από το 1991 έως το 2007
ακολουθεί ανοδική τάση, όπως και ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού. Το τμήμα
συμμετέχει στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ERASMUS και SOCRATES που
προωθούν την ελεύθερη διακίνηση φοιτητών, σε τριάντα πανεπιστήμια. Αναγορεύτηκαν
επίτιμοι διδάκτορες οι Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Charles Tilly, και ο ομότιμος καθηγητής
του London School of Economics, Νίκος Μουζέλης. Έχουν οργανωθεί ερευνητικά
προγράμματα, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινωνιολογία,
και διατμηματικά
μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης , πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε διάφορες
οργανώσεις, τοπικούς φορείς, ΜΚΟ, ιδιωτικούς φορείς. Ακόμη Θερινά Σχολεία, Θεματικά
Εργαστήρια, σειρά διαλέξεων διδασκόντων, διοργάνωση διαλέξεων στην τοπική κοινωνία, σε
συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνου κ.α.
Ο κ. Παπαϊωάννου στην τοποθέτησή του έκανε αναφορά στο κείμενο που
υπέβαλλαν από κοινού τα τρία τμήματα Κοινωνιολογίας, πριν από πέντε χρόνια, στο
Υπουργείο Παιδείας, ως παρέμβαση στην ακαδημαϊκή εξέλιξη του τμήματος. Αίτημα στο
οποίο ουδέποτε υπήρξε απάντηση. Ωστόσο, όπως είπε, πρόσφατα πληροφορήθηκε, ότι ήρθε
ένα έγγραφο από τον υπουργό παιδείας, ο οποίος ζητάει να ξαναγίνει η ίδια ενέργεια, διότι
όπως φαίνεται, έχει πρόθεση, να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Αναφέρθηκε ακόμη στην
γνώση που αγωνίζεται να λάβει κανείς στα χρόνια των σπουδών του, η οποία σύμφωνα με
τους ειδικούς απαρχαιώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου κάθε πέντε χρόνια ,
πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας μας θα πρέπει να κάνει συνεχόμενη εκπάιδευση και ν’
αλλάξει 3-4 επαγγέλματα στη ζωή του, κι όχι εξειδικεύσεις πάνω στο αντικείμενό του, αλλά
γενικά. « Ένα οργουελικό σενάριο». Λόγο έκανε ακόμα και στην στείρα αντιπαράθεση όπως
τόνισε, με τους κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς είναι πολύ ασαφή τα όρια ανάμεσα στα δύο
αυτά επαγγέλματα.
Όσον αφορά την απασχόληση, ένας κοινωνιολόγος μπορεί να δουλέψει παντού,
εφόσον η κοινωνιολογία νοείται ως επιστήμη, που προσπαθεί να κατανοήσει διαδικασίες,
θεσμούς, συνθήκες ζωής και κατ’ επέκταση να αναλύσει τα αίτια των κοινωνικών
προβλημάτων, ανθρώπινων σχέσεων, της εξουσίας, εκμετάλλευσης, του ρατσισμού, κλπ.
Δεν υπάρχει τομέας που να μην έχει κοινωνιολογικό ενδιαφέρον, που να μην χρειάζεται έναν
κοινωνιολόγο.

Από τους παρευρεθέντες διδάσκοντες του Τμήμτος Κοινωνιολογίας χαιρετισμό
απηύθυναν οι κ. Νίκος Σερντεδάκης, Γιώργος Τσιώλης και Ελένη Φουρναράκη. Επίσης ο κ.
Κώστας Γκούνης διάβασε επιστολή διαμαρτυρίας μιας αριστούχου αποφοίτου , η οποία αν
και πρώτευσε στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ , αποκλήστηκε από τον διορισμό στη μέση
εκπαίδευση λόγω που δεν είχε πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης.
Στο τέλος οι παρόντες επέλεξαν επταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή και
υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του Συλλόγου Αποφοίτων με έδρα το Ρέθυμνο, και το
καταστατικό του αφού το ενέκριναν ομόφωνα. Ο Σύλλογος αυτός καταστατικά θα δρα
συμπληρωματικά και καθόλου ανταγωνιστικά με τον Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, την
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία και κάθε άλλο παράρτημα κοινωνιολόγων. Θα
αποτελέσει δηλαδή ένα ακόμη κόμβο σε ένα δίκτυο κοινωνιολογικής οργάνωσης ανά την
Ελλάδα. Η ισχύς εν τη ενώσει.
Η συγκινητική και πολύ χρήσιμη αυτή συνάντηση , η πρώτη που γίνεται στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, έκλεισε με δεξίωση στο Πανεπιστημιακό εστιατόριο με την
υπόσχεση να επαναληφθεί σύντομα.

Επιμέλεια: Αγγελική Ελ.Ροσμαράκη
Δημοσιεύτηκε στην ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 13/2/2008

