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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tο Τμήμα Κοινωνιολογίας (ΤΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο εορτασμού των 30 χρόνων
λειτουργίας του, διοργάνωσε τη δεύτερη Συνάντηση Αποφοίτων του Τμήματος με μια Επετειακή
Διημερίδα εκδηλώσεων την Παρασκευή και το Σάββατο, 18-19 Μαΐου 2018, στην Πανεπιστημιούπολη
Ρεθύμνου. Η πρώτη συνάντηση αποφοίτων του Τμήματος είχε γίνει πριν από 10 χρόνια στις 15 Δεκεμβρίου
2007.
Η διημερίδα βασίστηκε σε θεματικές ομάδες, με πρώτη αυτή των Διδασκόντων Kοινωνιολογικά Μαθήματα
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο συμμετοχικό αυτό εργαστήριο, το οποίο συντόνισε ο καθηγητής του
τμήματος Μηνάς Σαματάς, εισηγήτρια ήταν η κ. Αναστασία Δεικτάκη, διδάσκουσα στο Πειραματικό Λύκειο
Ρεθύμνου και απόφοιτη του ΤΚ. Η εισηγήτρια παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα και τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν τόσο οι διδάσκοντες των κοινωνιολογικών μαθημάτων, όσο και οι μαθητές στο
Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Η κ. Αθηνά Πανακάκη, διδάσκουσα στο 2ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου και απόφοιτη
του ΤΚ, συμπλήρωσε με αισιόδοξα σχόλια την εικόνα. Στη συζήτηση πήραν μέρος με χρήσιμες παρατηρήσεις
Σχολικοί Σύμβουλοι και άλλοι διδάσκοντες από διάφορα σχολεία της Κρήτης. Αποφασίστηκε να
δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας από διδάσκοντες Kοινωνιολογικά Μαθήματα στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση που θα προτείνουν επιμορφωτικές δράσεις με το Τμήμα Κοινωνιολογίας, επικεντρώνοντας : α.
στα βιβλία και στις μεθόδους διδασκαλίας των κοινωνιολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση β. στα θεσμικά προβλήματα των κοινωνιολογικών μαθημάτων, και γ. σε προτάσεις προς το ΤΚ
και στο Υπουργείο Παιδείας με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των μαθημάτων αυτών.
Δυστυχώς η 2η Θεματική Ομάδα για τον " Κοινωνιολόγο στο Στρατό: Προβλήματα και προτάσεις
αναβάθμισης του ρόλου του" ματαιώθηκε λόγω αδυναμίας προσέλευσης των στρατιωτικών αποφοίτων του
Τμήματος, εξαιτίας της επιφυλακής των Ε.Δ.
Η 3η Θεματική Ομάδα με θέμα την «Κοινωνική Ένταξη, Πρόληψη και Κοινοτική Παρέμβαση: Ο ρόλος του
Κοινωνιολόγου», με συντονιστή τον Πρόεδρο του ΤΚ, καθηγ. Γιάννη Ζαϊμάκη, είχε δύο ενότητες. Στην πρώτη
η κ. Kατερίνα Βλασσάκη, απόφοιτη του ΤΚ., Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, και
Στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης., αλλά και η κ. Καλλιόπη Μαρκάκη, Απόφοιτη και Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΚ,
στέλεχος της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασαν ζητήματα
σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και αλλαγής και διερεύνησαν το ρόλο του
κοινωνιολόγου στις δράσεις και πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση, και κυρίως στην Περιφέρεια Κρήτης.
Στη 2η Ενότητα με θέμα την «Εφαρμοσμένη κοινωνιολογία, πολιτικές πρόληψης και παρέμβασης», ο κ.
Μιχάλης Σκουλάς, κοινωνιολόγος, υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ «Αριάδνη» στο Ηράκλειο, ο κ. Σάκης Θεοδώρου,
απόφοιτος και Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΚ, στέλεχος Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηγουμενίτσας, ο κ. Γιώργος Γαβριλάκης, απόφοιτος ΤΚ, υπεύθυνος Μονάδας
Συμβουλευτικής Χανίων του ΚΕΘΕΑ «Αριάδνη», και η κ. Ελευθερία Κουμουλάτσου, απόφοιτη ΤΚ, και στέλεχος
της ΜΚΟ «Κλίμακα», παρουσίασαν και συζήτησαν το ρόλο και τη συμβολή του κοινωνιολόγου στην ανάπτυξη
εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής παρέμβασης και πολιτικών πρόληψης σε ευάλωτες ομάδες και
κοινότητες.

Στην 3η (Ειδική) Ενότητα: Κρίση, ΜΜΕ και Κοινωνιολογία, ο κ. Ματθαίος Καπετανάκης, Μεταπτυχιακός
απόφοιτος του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας ΠΚ, Δημοσιογράφος, και ανταποκριτής της Κρήτη TV, ανέπτυξε τη
χρησιμότητα της κοινωνιολογικής γνώσης και «φαντασίας» στη δημοσιογραφία, ιδίως στην περίοδο της
κρίσης. Χρήσιμες παρεμβάσεις στις παραπάνω ενότητες έκανε ο Μανόλης Τζανάκης, Επίκουρος Καθηγητής,
στο ΤΚ.
Το Σάββατο 18 Μαΐου 2018, δεύτερη ημέρα της Διημερίδας, στην 4η Θεματική ομάδα με θέμα « Έρευνα και
Κοινωνιολογία» που συντόνισε η κ. Στεφανία Καλογεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΚ, ο κ. Χρήστος
Βαρβαντάκης, απόφοιτος Κοιν/γίας Π.Κ., Ερευνητής, Goldsmiths, University of London, ο κ. Άγγελος Λουκάκης,
απόφοιτος και Υποψήφιος Διδάκτορας, ΤΚ, ο κ. Σαμουήλ Αλεξανδρίδης, απόφοιτος και Υποψήφιος
Διδάκτορας, ΤΚ, και η κ. Γενοβέφα Ζαφειρίδου, απόφοιτη ΤΚ., Υποψήφια Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
παρουσίασαν τα καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα κοινωνιολογίας στα οποία συμμετέχουν.
Στην Ολομέλεια της 2ης Συνάντησης Αποφοίτων ΤΚ που ακολούθησε, η καθηγήτρια Χριστίνα
Κωνσταντινίδου ανάγνωσε τους χαιρετισμούς του αντιδημάρχου Ρεθύμνου και απόφοιτου ΤΚ κ. Νίκου
Αγριμάκη, του Αντιπρύτανη ΠΚ καθηγ. Κων/νου Σπανουδάκη, καθώς και του Κοσμήτορα της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, καθ. Δ. Μυλωνάκη. Τους αποφοίτους που είχαν έρθει απ’ όλα τα μέρη της Κρήτης,
αλλά και από διάφορα μέρη της χώρας καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΤΚ καθ. Γιάννης Ζαϊμάκης, ο οποίος
ανέπτυξε το θέμα «Η κοινωνιολογική φαντασία σε ένα κόσμο κρίσεων» κάνοντας παράλληλα μια εκτενή
αναδρομή στην ιστορία και την ανάπτυξη του ΤΚ, με ταυτόχρονη παρουσίαση αρχειακού φωτογραφικού
υλικού από τα 30 χρόνια λειτουργίας του ΤΚ. Στην εισήγηση του επισήμανε τη σημασία της κοινωνιολογικής
φαντασίας στη μελέτη ενός σύνθετου και διαρκώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού κόσμου και στην κατανόηση
των πολλαπλών κρίσεων των σύγχρονων κοινωνιών. Επίσης ο καθηγ. Μηνάς Σαματάς και αναπληρωτής
Πρόεδρος ΤΚ καλωσόρισε τους αποφοίτους με τη μαντινάδα:
«Χίλια Καλωσορίσατε στο Ρέθυμνο και πάλι,
στο Τμήμα που δεν σας ξεχνά κι έχει χαρά μεγάλη».
Ο ίδιος παρουσίασε τα πρώτα ευρήματα της Διαδικτυακής Έρευνας του κοινωνικού προφίλ των Αποφοίτων
του ΤΚ της τελευταίας δεκαετίας 2007-2017, τονίζοντας ότι στις έρευνες αυτές απαντούν συνήθως οι
ικανοποιημένοι απόφοιτοι, ενώ απέχουν οι δυσαρεστημένοι. Αυτό που συνοπτικά φαίνεται όμως από την
έρευνα αυτή, συγκριτικά με την ανάλογη προηγούμενη της πρώτης συνάντησης το 2007, είναι μια μεγαλύτερη
έκφραση ικανοποίησης από τις σπουδές στο ΤΚ, μεγαλύτερη θετική επίδραση της επιστήμης της Κοινων/γιας
στην προσωπική ζωή των αποφοίτων, αλλά και μεγαλύτερη δυσκολία να βρουν πλήρη απασχόληση, όπως και
μεγαλύτερη οικονομική δυσκολία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αφού οι περισσότεροι προέρχονται
από γονείς με μεσαία και χαμηλή οικονομική δυνατότητα.
Μετά από συζήτηση για τα βιώματα αρκετών αποφοίτων που εργάζονται σε διάφορα πεδία, συστήθηκε
προσωρινή επιτροπή για την επαναδραστηριοποίηση του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΚ, ΠΚ, οποίος έχει δυστυχώς
αδρανήσει. Ακολούθησε γεύμα στο Πανεπιστημιακό Εστιατόριο με την ευγενή χορηγία του “Γευσήνους”.
Το ΤΚ ευχαριστεί θερμά όλους και όλες τους αποφοίτους που παραβρέθηκαν, τους εθελοντές φοιτητές, τη
Γραμματεία του Τμήματος και τους Χορηγούς που συνέβαλλαν στην επιτυχία της Επετειακής Διημερίδας, η
οποία ενδυνάμωσε το δεσμό του ΤΚ με τους αποφοίτους του, και έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για αυτούς
και το ΤΚ. Σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των αποφοίτων μας όλα τα σχετικά υλικά καθώς και
φωτογραφίες από τη Διημερίδα: (http://sociology.soc.uoc.gr/?p=7189).
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