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«Στα καλά πανεπιστήµια 
συνάντησα και εξαίρετους Ελληνες» 

Του αποστολου λδκασδ 

Η µατιά του Βασίλη Γούναρη είναι 
πάντα κριτική, διεισδυτική, τις 
περισσότερες φορές πικρή. Κυρίως 

όταν µιλάει για τα πανεπιστηµιακά 
πράγµατα. Πρόσφατα 

έκανε ένα µηνιαίο ταξίδι, «βρέθηκα 
ως επισκέπτης καθηγητής 

στη Βόρεια Αµερική για πρώτη 
φορά στη ζωή µου» τονίζει στην 
«K», µε αποτέλεσµα σι νέες εµπειρίες 

να έχουν γεµίσει τις... 
αποσκευές του κατά την επιστροφή 

στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι 
καθηγητής Ιστορίας Νεωτέρων 
Χρόνων στο ΑΠΘ και κοσµήτορας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών 

στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 
Ελλάδος. Νέες εµπειρίες που 

συνδυάζονται µε µια ελπιδοφόρα 
παρατήρηση: «Στα καλά πανεπιστήµια 

του Νέου Κόσµου συνάν- 

Μια κριτική, διεισδυτική 
µατιά του καθηγητή 

Bao. Γούναρη 
για τα πανεπιστηµιακά \ 
δρώµενα 
στηΒορ. Αµερική 
τησα και Ελληνες φοιτητές, που 
µε εξέπληξαν µε τον δυναµισµό 
και τις γνώσεις τους», µας λέει. 
A, και µία δυσοίωνη παρατήρηση: 
«∆υστυχώς κανείς τους δεν ήταν 
απόφοιτος δηµοσίου λυκείου»... 

Ειδικότερα, δεν χρειάζονται 
συστάσεις για τα πανεπιστήµια 
στα οποία, χάρη στο Ιδρυµα «Αλέξανδρος 

Ωνάσης» της Νέας Υόρκης, 
βρέθηκε ως επισκέπτης καθηγητής 

ο κ. Γούναρης: Columbia, 
Prinston, Yale, George Washington 

University στις ΗΠΑ και στο 
York University στο Τορόντο του 
Καναδά. Τι λοιπόν περιµένουν οι 
φοιτητές στις ΗΠΑ και τον Καναδά 

σπουδάζοντας Ιστορία, Φιλολογία 
ή Φιλοσοφία - επιστήµες 

«χαµηλής ζήτησης», όπως χαρακτηρίζονται 
στην Ελλάδα λόγω 

των περιορισµένων τους επαγγελµατικών 
προοπτικών, αφού 

έχει κλείσει n κάνουλα των διορισµών 
στο ∆ηµόσιο; «Οι φοιτητές 

αυτοί δεν περιµένουν (µαταίως) 
από την Ιστορία, τη Φιλολογία ή 
τη Φιλοσοφία την επαγγελµατική 
τους αποκατάσταση, αλλά τον 
κριτικό προβληµατισµό για τον 

To Columbia είναι ένα ano τα πανεπιστήµια των ΗΠΑ, στο οποίο βρέθηκε ως επισκέπτης καθηγητής ο κ. Bao. Γούναρης. 

«Γιατί να µη διδάσκονται Πληροφορική οι φοιτητές της Φιλοσοφικής και της 
Κοινωνιολογίας;» αναρωτιέται ο καθηγητής Ιστορίας στο ΑΠΘ, Β. Γούναρης. 

κόσµο. Η προστιθέµενη αξία των 
ανθρωπιστικών σπουδών θεωρείται 

δεδοµένη από τα αµερικανικά 
ιδρύµατα, τη στιγµή που στη 

Γηραιά Ηπειρο αναζητείται εκ νέου» 
λέει ο κ. Γούναρης. Και προσθέτει: 

«Αν το κλίµα για τις χειµαζόµενες 
ανθρωπιστικές επιστήµες 

είναι πιο εύκρατο πέραν 
του Ατλαντικού, αυτό οφείλεται 
στην αλληλεπίδρασή τους µε όλα 

τα προγράµµατα θετικών και κοινωνικών 
σπουδών. Η υποχρεωτική 

επιλογή αριθµού µαθηµάτων 
εκτός του πεδίου των βασικών 
σπουδών εξασφαλίζει στις επιστήµες 

του ανθρώπου ικανά ακροατήρια». 
∆εν θα ήθελα να απαξιωθούν 

σταδιακά οι πτυχιούχοι 
των ελληνικών φιλοσοφικών σχολών, 

που ζουν µε τη βεβαιότητα 
του επαγγελµατικού αδιεξόδου». 

Αλλωστε, «ο λελογισµένος 
συνδυασµός των επιστηµονικών 
πεδίων είναι µια παραδεκτή αξία 
για την κατάρτιση των φοιτητών, 

που πολλά θα είχε να προσφέρει 
και στην Ελλάδα», παρατηρεί, 
και n αναφορά του παραπέµπει 

στα στεγανά που 
έχουν στήσει µεταξύ Σχολών 
και Τµηµάτων στα ελληνικά ΑΕΙ 
πολλοί καθηγητές. «Η συστηµατική 

συνεργασία Τµηµάτων 
και Σχολών θα εξοικονοµούσε 
προσωπικό και πόρους και θα 
πρόσφερε περισσότερη ευελιξία 
στην αγορά εργασίας, χωρίς να 
θυσιάζεται n επιστηµονική κατάρτιση», 

µας λέει. 
«Γιατί να µη διδάσκονται πληροφορική 

οι φοιτητές της Φιλοσοφικής 
και της Κοινωνιολογίας;». 

Την ερώτηση που είχε 
κάνει κάποτε ένας σηµαντικός 
καθηγητής Φιλοσοφίας ενώπιον 
ελληνικού ακροατηρίου µού θύµισε 

n παρατήρηση του κ. Γούναρη 
ότι «ο εξοπλισµός των φοιτητών 
θα ήταν ακόµη πληρέστερος, 

αν τα υποχρεωτικά µαθήµατα 
επιλογής περιλάµβαναν 

την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, 
όπως την επιστηµονική 

γραφή, τις γνώσεις στατιστικής, 
αρχών διοίκησης αλλά και πληροφορικής. 

Οµολογώ πως εντυπωσιάστηκα 
µε την εικόνα εκατοντάδων 

φοιτητών που πληκτρολογούσαν 
µε "τυφλό" σύστηµα 

-προσόν σπάνιο εν Ελλάδι- 
ενώ παρακολουθούσαν τις 

διαλέξεις των καθηγητών». «Και 
µια τελευταία παρατήρηση» προσθέτει: 

«Στα καλά πανεπιστήµια 
του Νέου Κόσµου συνάντησα 
Ελληνες φοιτητές, που µε εξέπληξαν 

µε τον δυναµισµό και 
τις γνώσεις τους. ∆υστυχώς κανείς 

τους δεν ήταν απόφοιτος 
δηµοσίου λυκείου. Γνωρίζω ότι 
οι µηχανισµοί επιλογής φοιτητών 
είναι σύνθετοι και τα δίδακτρα 
πολύ υψηλά. Αλλά είναι καταφανές 

ότι τα δηµόσια σχολεία 
µας δεν µπορούν πλέον να προετοιµάσουν 

κατάλληλα ακόµη 
και τους καλύτερους των µαθητών 

τους, ώστε να επιχειρήσουν 
ένα υπερατλαντικό άλµα. Είναι 
µια υποχώρηση που δεν ξέρω 
αν είναι αναστρέψιµη»... 

«Στα καλά πανεπιστήµια 
συνάντησα και εξαίρετους Ελληνες» υ 

αποστολου λδκασδ 

www.clipnews.gr


