
Ανακοίνωση του Μιχάλη Ταρουδάκη με τη λήξη της θητείας του ως Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Με την ανάληψη της Πρυτανείας από τον νεοεκλεγέντα Πρύτανη Οδυσσέα Ζώρα και τη 

λήξη της μεταβατικής σύντομης θητείας μου, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μου 

ευχαριστίες : 

 Στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης που μου εμπιστεύτηκε τη διοίκηση του 

Ιδρύματος  για το διάστημα αυτό. 

 Στα στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών και μονάδων και στους διοικητικούς 

υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Κρήτης όλων των βαθμίδων για την εξαιρετική 

συνεργασία που είχαμε στο διάστημα της Πρυτανείας μου. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

στελεχώνεται με εξαιρετικό δυναμικό που έχει σημαντική συμβολή στην αριστεία του. 

 Στους συναδέλφους καθηγητές και το διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό  όλων 

των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης οι οποίοι περιέβαλαν με 

εμπιστοσύνη τη διοίκηση του Ιδρύματος. Η αδιάκοπη προσφορά τους στην έρευνα και 

στη διδασκαλία διατηρεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην κορυφή των ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων της χώρας μας.  

 Σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, φοιτητές, ερευνητές, και 

συνεργάτες που βοήθησαν ο καθένας από την πλευρά του στην ομαλή λειτουργία του 

Ιδρύματος και στην αδιάλειπτη παραγωγή επιστημονικού έργου.  

 Στους θρησκευτικούς, πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς,  ακαδημαϊκούς,  ερευνητικούς και 

παραγωγικούς παράγοντες του νησιού μας για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο 

αυτό το διάστημα. Η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει με θέρμη το Πανεπιστήμιό μας και 

βοηθά στην ανάπτυξή του.  

Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και η βαθειά μου εκτίμηση ανήκει στους συναδέλφους 

Τάσο Φιλαλήθη και Γιώργο Νικολακάκη που δέχτηκαν την πρότασή μου να συνδράμουν το 

έργο της Πρυτανείας ως Αναπληρωτές Πρύτανη στο σύντομο διάστημα της διοίκησής μας. 

Η συμβολή τους στην αντιμετώπιση των πολλών διοικητικών ζητημάτων που προέκυψαν 

είναι ανεκτίμητη. 

Εύχομαι από καρδιάς στο νέο Πρύτανη  Οδυσσέα Ζώρα και τους  συνεργάτες  του Γιώργο 

Τσιρώνη, Γιάννη Καρακάση και Κώστα Σπανουδάκη να έχουν μια αποδοτική και καθ’ όλα 

επιτυχημένη Πρυτανεία.  Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου στην Πρυτανεία  θα είμαστε 

πάντα κοντά τους για να συμβάλουμε με όποιο τρόπο μας ζητηθεί στην ανάπτυξη του 

Ιδρύματος, που κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε δεν έπαψε ούτε 

στιγμή να παράγει αυτό που επιβάλει ο προορισμός του : Νέα μαθησιακά και ερευνητικά 

αποτελέσματα, κάνοντας το νησί μας υπερήφανο για τα επιτεύγματά του. 

 

Ρέθυμνο-Ηράκλειο 23/2/2016 

  


