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Πασχαλινές Ευχές
από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευχές από τη συντακτική ομάδα
του e-Newletter του ΠΚ 

 

Σας ευχόμαστε το φως της 
Ανάστασης να χαρίσει σε όλους, 

υγεία, ελπίδα, αγάπη και 
αισιοδοξία! 

(η συντακτική ομάδα)

Στείλτε μας τις προτάσεις 
σας!

Το e-Newsletter προσκαλεί 
όλα τα μέλη της πανεπιστημια-

κής κοινότητας, φοιτητές, 
διδάσκοντες και υπαλλήλους, 
να διατυπώσουν σκέψεις και 

ιδέες και να συμμετέχουν στην 
αρθρογραφία της περιοδικής 

έκδοσης. Θα χαρούμε να 
έχουμε τη συνεργασία σας! 

Eπικοινωνία:    
   newsletter@uoc.gr             

2810 393229



3

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της 
Αγοράς Εργασίας της Κρήτης είναι ένα καινοτόμο 

ερευνητικό έργο μεγάλης κλίμακος και αποτελεί τον 
πρώτο Περιφερειακό Μηχανισμό για την Αγορά Εργασίας 
στην Ελλάδα. Αντικείμενό του είναι η διαχρονική 
και πολυεπίπεδη παρακολούθηση των τάσεων και 
μετασχηματισμών, η διάγνωση των αναγκών της τοπικής 
αγοράς εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης και 
η ανάπτυξη και επικαιροποίηση ενός Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος -Πλαισίου Κατάρτισης- Reskilling που 
εδράζεται στα ερευνητικά δεδομένα. 

Το Έργο υλοποιείται από τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς 
και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
σύμπραξη με την Περιφέρεια Κρήτης, χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» 
και η χρονική του διάρκεια είναι από 15/3/2016 έως 
14/3/2022. Ο Περιφερειακός Μηχανισμός συντονίζεται 
από 3μελή Ομάδα Διοίκησης του Έργου (ΟΔΕ), που 
αποτελείται από τους Καθηγητές Μιχάλη Ταρουδάκη 
(ΕΥ), Νίκο Παπαδάκη και Βαγγέλη Τζουβελέκα. Η Ομάδα 
Έργου είναι διεπιστημονική και σε αυτήν συμμετέχουν 
Καθηγητές και Ερευνητές διαφόρων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (συμπεριλαμβανομένων των: 
Καθηγήτριας Σοφίας Τριλίβα, Δρ Κωστή Πηγουνάκη, Δρ 
Μανώλη Βέργη, Δρ Μαρίας Δρακάκη, Δρ. Ιωσήφ Καυκαλά, 
Περικλή Δράκου κ.ά.), καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες. 

Πρόσφατα (6/4/2021), παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της 
Έρευνας για την Αγορά Εργασίας το 2020 και οι επιπτώσεις 
της πανδημίας, από Μέλη της Ομάδας Έργου (Μ. 
Ταρουδάκης, Ν. Παπαδάκης, Μ. Βέργης), σε συνάντηση 
στην Περιφέρεια Κρήτης, στην οποία συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος 
Αρναουτάκης, η Αντιπεριφερειάρχης κα. Έφη Κουτεντάκη, 
ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αντώνης Παπαδεράκης και οι 
Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητές κ.κ. 
Γιώργος Κοσιώρης, Δημήτρης Μυλωνάκης και Μιχάλης 
Παυλίδης . 

Τα βασικότερα ευρήματα είναι τα ακόλουθα: 

Η εικόνα της αγοράς εργασίας της Κρήτης τα τελευταία 
χρόνια (2017-2019) εμφάνιζε μια σταθερή βελτίωση. 

Το 2020 η κατάσταση φαίνεται να μεταβάλλεται έντονα, 
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. 
Η ανεργία επανακάμπτει δημιουργώντας ένα μεγάλο 
αριθμό νέων ανέργων λόγω πανδημίας (αύξηση κατά 
60,8% μέσα σε ένα χρόνο, με βάση την ΕΛΣΤΑΤ). Σχεδόν 
οι μισοί εργαζόμενοι στην Κρήτη (47%) διακόπτουν 
την εργασία τους (κυρίως προσωρινά) κατά την πρώτη 
εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ 
παράλληλα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού 
(70%) υποστηρίζει ότι η κατάστασή του ως προς την 
αναζήτηση εργασίας ή τη διατήρηση της υπάρχουσας 

θέσης του έχει επιδεινωθεί. Μετά 
το πρώτο κύμα της πανδημίας 
και κατά το άνοιγμα της αγοράς 
τη θερινή περίοδο περίπου το 
1/3 των εργαζομένων που είχαν 
τεθεί σε κατάσταση αναστολής 
εργασίας δεν επανήλθαν στη θέση 
τους. Οι απολαβές μειώθηκαν (σε 
διαφορετικό βαθμό) για το 39% του 
εργατικού δυναμικού της Κρήτης. 
Συγχρόνως το ποσοστό εκείνων 
που δήλωσαν ότι δεν μπορούν 
να αντεπεξέλθουν καταγράφηκε 

αυξημένο και είναι ιδιαίτερα υψηλό (24%). Όσον αφορά 
τους ανέργους, 9 στους 10 θεωρούν επιδεινούμενη την 
προοπτική εύρεσης εργασίας ή αδύνατη. Η κατηγορία 
επαγγέλματος που φαίνεται να έχει δεχθεί το μεγαλύτερο 
πλήγμα είναι αυτή των απασχολούμενων στην παροχή 
υπηρεσιών και την πώληση. 

Ιδιαίτερα επίσης πλήττονται και οι επιχειρήσεις. 
Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων 
βρέθηκαν αντιμέτωπες με μειώσεις στο ωράριο 
λειτουργίας τους (70%) και κατά συνέπεια μείωση του 
τζίρου τους (για περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις), σε σχέση 
με το 2019. Το 70% των επιχειρήσεων της Κρήτης δηλώνει 
ότι βρίσκεται σε προβληματική οικονομικά κατάσταση. 
Στη συνολική εικόνα, έχουμε μια σαφή ύφεση της 
κατάστασης των επιχειρήσεων σε όλους τους  κλάδους. 
Το 26,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δυσκολεύονται 
πολύ να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή 
η επιβίωσή τους είναι οριακή. Οι επιχειρήσεις που 
δήλωσαν ότι είναι αδύνατον να αντεπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους άγγιξαν το 8%. Ως απόρροια, οι νέες 
θέσεις εργασίας στο νησί μειώνονται κατά 2/3 σε σχέση 
με το 2019. Τα χαρακτηριστικά της νέας κρίσης είναι 
διαφορετικά, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα κλάδοι όπως 
η εστίαση και ο τουρισμός, που είχαν αντεπεξέλθει στην 
χρηματοοικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας 
και σημείωναν θετικές επιδόσεις, ενώ μεγάλες είναι και 
οι επιπτώσεις στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για όλα τα ευρήματα 
του Περιφερειακού Μηχανισμού επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του Έργου: http://mpaecrete.soc.uoc.gr/

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός
και η Αγορά Εργασίας στην Κρήτη 

http://mpaecrete.soc.uoc.gr/
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Στις 12 Απριλίου του 1986, μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ) μαζί με πλήθος κόσμου και 
επισήμους από το Ηράκλειο βρέθηκαν 
σε μια κορυφή του Ψηλορείτη, 20 
χιλιόμετρα από τον ιστορικό δήμο 
Ανωγείων,  για γιορτάσουν ένα 
μοναδικό γεγονός. Τα εγκαίνια του 

Αστεροσκοπείου Σκίνακα και τη λειτουργία του πρώτου τηλεσκοπίου του με κάτοπτρο 
διαμέτρου 30 εκατοστών.

Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος καθώς το ακαδημαϊκό οικοσύστημα του ΙΤΕ και του 
Πανεπιστημίου Κρήτης γινόταν το πρώτο στην Ελλάδα που αποκτούσε ένα ερευνητικό 
αστεροσκοπείο στο οποίο θα μπορούσε συγχρόνως να εκπαιδεύει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τους φοιτητές του. Επιπλέον, ο κομήτης του Χάλεϊ, πιστός στο ραντεβού του με τη Γη, 
γινόταν ορατός και πάλι μετά από 76 χρόνια και θα μπορούσαν όλοι να τον θαυμάσουν μέσα 
από το νέο τηλεσκόπιο.

Στα 35 χρόνια που πέρασαν το Αστεροσκοπείο Σκίνακα απέκτησε ένα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο 
με διάμετρο 1,3μ. καθώς και πληθώρα από ερευνητικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας. Αυτά, 
μαζί με ικανούς αστροφυσικούς που τα χρησιμοποιούσαν στην έρευνά τους, το εδραίωσαν ως 
το πλέον παραγωγικό αστεροσκοπείο της χώρας μας. Μέχρι σήμερα, οι παρατηρήσεις από το 
Σκίνακα έχουν οδηγήσει σε 247 εργασίες σε ερευνητικά περιοδικά με κριτές οι οποίες έχουν 
λάβει περισσότερες από 6000 αναφορές. Δεκάδες φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
και όχι μόνο, έχουν εκπαιδευτεί στις εγκαταστάσεις  του, ενώ 15 διδακτορικές διατριβές 
έχουν εκπονηθεί χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα τηλεσκόπιά του. Κάθε καλοκαίρι, στις 
τακτικές ανοικτές βραδιές, εκατοντάδες συμπολίτες μας αλλά και επισκέπτες της Κρήτης, 
έχουν τη μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν τον υπέροχο νυχτερινό ουρανό από υψόμετρο 
1.750μ. και να παρατηρήσουν με τα ίδια τους τα μάτια μέσα από το τηλεσκόπιο των 1,3μ. 
αστέρια και νεφελώματα που βρίσκονται χιλιάδες έτη φωτός μακριά μας.

Στις 12 Απριλίου 2021, γιορτάσαμε την «ενηλικίωση» του Αστεροσκοπείου Σκίνακα και 
προσβλέπουμε με ενθουσιασμό στις νέες προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας.

To Αστεροσκοπείο Σκίνακα 
κλείνει τα του χρόνια!35

To τηλεσκόπιο 1.3μ κάτω από το φως του Γαλαξία μας στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα 
(Γιώργος Τριβυζαδάκης)

https://skinakas.physics.uoc.gr
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Η ίδρυση από την πολιτεία του Ινστιτούτου 
Αστροφυσικής στο ΙΤΕ πριν από τρία χρόνια έχει 
δώσει μία νέα δυναμική στο Αστεροσκοπείο. Με 
τη συνεχή στήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
του ΙΤΕ, του Δήμου Ανωγείων και της Περιφέρειας 
Κρήτης, οι εγκαταστάσεις του μέσα στα επόμενα 
δύο έτη θα έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά. Οι 
εργασίες για καλύτερη πρόσβαση και ένα νέο 
θόλο στο Αστεροσκοπείο έχουν ήδη ξεκινήσει 
και πολύ πιθανόν να έχουμε σύντομα και ένα νέο 
μεγαλύτερο τηλεσκόπιο καθώς και ένα νέο κτίριο/
πολυχώρο για την υποδοχή των επισκεπτών και την 
οργάνωση εκδηλώσεων.

Επιπλέον, το Αστεροσκοπείο Σκίνακα εκτός από 
τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό του ρόλο , που 
ήδη επιτελεί με μεγάλη επιτυχία, αναμένεται 
να ξεκινήσει και μια τρίτη δραστηριότητα·  αυτή 
της παροχής υπηρεσιών προς την πολιτεία 
και τους ιδιώτες. Οι νέες δυνατότητες που 
προσφέρονται με τη συμμετοχή του σε θέματα 
τηλεπικοινωνιών μέσω της οπτικής σύνδεσης 
λέιζερ με τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, 
καθώς και παρακολούθησης και ασφάλειας άλλων 
διαστημικών συσκευών σε τροχιά γύρω από τη Γη, 
δημιουργούν νέες ευκαιρίες απτής προσφοράς 

προς την κοινωνία και την οικονομία της Κρήτης αλλά 
και της χώρας μας γενικότερα.

Σίγουρα οι πρωτεργάτες που στήριξαν θεσμικά τη 
δημιουργία του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, ο Καθη-
γητής και πρώτος Διευθυντής του Αστεροσκοπείου 
Γιάννης Παπαμαστοράκης, ο Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Max Planck Εξωγήινης Φυσικής 
Καθηγητής Gerhard Haerendel, ο Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Καθηγητής Γρηγόρης Σηφάκης και ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, Καθηγητής 
Ελευθέριος Οικονόμου, δικαιώνονται από το 
ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της κοινής αυτής 
ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και του ΙΤΕ. 

Είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι με τη σκληρή δουλειά 
και τον ενθουσιασμό όλων όσων σχετίζονται με το 
Αστεροσκοπείο Σκίνακα, όταν ο κομήτης του Χάλεϊ 
μας επισκεφτεί ξανά σε 40 χρόνια, θα είμαστε 
όλοι ιδιαίτερα περήφανοι με όσα θα συνεχίζει να 
προσφέρει το Αστεροσκοπείο μας.
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Να τι μας απάντησε η Θεοδώρα Αντωνίου, φοιτήτρια του Τμήματος 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διοργανώτρια του 
TEDxUOCRethymno στις ερωτήσεις που διατυπώσαμε: 

Τί είναι το TED και το TEDx;

Το TED είναι ένας μη κομματικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
αφιερωμένος στη διάδοση ιδεών, συνήθως με τη μορφή σύντομων 
δυναμικών συνομιλιών. Ξεκίνησε το 1984 ως συνέδριο όπου η 
τεχνολογία, η ψυχαγωγία και ο σχεδιασμός συγκλίνουν (Technol-
ogy, Entertainment, Design), και σήμερα καλύπτει σχεδόν όλα τα 
θέματα - από την επιστήμη έως τις επιχειρήσεις - σε περισσότερες 
από 110 γλώσσες. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα που καλωσορίζει 
ανθρώπους από κάθε πολιτισμό, οι οποίοι αναζητούν μια βαθύτερη 
κατανόηση του κόσμου. Υποστηρίζει τη 
δύναμη των ιδεών να αλλάζουν στάσεις 
ζωής και τελικά τον κόσμο. O θεσμός 
του TED έχει αφήσει το στίγμα του ανά 
τον κόσμο, γιατί έχει μια πρωτοποριακή 
δομή, ποικιλομορφία στο περιεχόμενο 
και έχει αποστολή να βρει τα πιο 
ενδιαφέροντα άτομα και να τους δώσει 
βήμα να επικοινωνήσουν το πάθος 
και να διαδώσουν τις 
ιδέες τους.

Για την ανταλλαγή 
ιδεών σε κοινότητες 
σε όλο τον κόσμο 
δημιουργήθηκαν 
ανεξάρτητες 
εκδηλώσεις τα TEDx. 
Το TEDx υιοθετεί την 
αποστολή του TED 
και δίνει την ευκαιρία 
σε κοινότητες, 
οργανισμούς 
και άτομα να 
διοργανώσουν 
αυτόνομα 
τέτοια συνέδρια και να 
προσφέρουν τη δυνατότητα 
σε ανθρώπους να γνωρίσουν 
προσωπικότητες ανά τον 
κόσμο και το έναυσμα για να 
ευδοκιμήσουν νέες ιδέες, 
σύμφωνα με τα πρότυπα του 
TED.

Στα TEDx events, 
και συγκεκριμένα 
πανεπιστημιακού τύπου, 
περιλαμβάνεται και το 
TEDxUOCRethymno που 
οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Πρόκειται για ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από φοιτητές, 
γεμάτους όνειρα και φιλοδοξίες, πήρε το όνομα του από το 

Η πρώτη πανελλήνιας εμβέλειας 
εκδήλωση είναι γεγονός! Δεδομένων 

των καταστάσεων όλα έγιναν  διαδικτυακά. 
Στις 3 Απριλίου 2021 μέσω Youtube live 
streaming στο κανάλι του TEDxUOCRethym-
no, συναντήσαμε την “Πρόκληση”.  Το TEDx-
UOCRethymno μας έδωσε την ευκαιρία να 
μάθουμε διαδραστικά, μέσα από τις εμπειρίες 
των ομιλητών, την επιστήμη αλλά και την 
τέχνη, πώς καλλιεργείται ο τρόπος σκέψης και 
η στάση που μας οδηγεί να πιστεύουμε στους 
εαυτούς μας, στους στόχους μας και, ερχόμενοι 
αντιμέτωποι με οποιαδήποτε αμφιβολία, στο 
τέλος να τα καταφέρνουμε και να εμπνέουμε 
τους ανθρώπους γύρω μας. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε από τις 10 το πρωί 
μέχρι τις 2 το μεσημέρι απίθανα και βιωματικά 
workshops και το απόγευμα από τις 5 μέχρι 
τις 8:30 τις ομιλίες από εξαιρετικούς ομιλητές 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί με 
θεαματικά performances. 

Το          ήρθε για πρώτη φορά 

στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου! 
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Πανεπιστήμιο Κρήτης και θέλησε να εγκαθιδρύσει το 
θεσμό του TEDx στο Ρέθυμνο. 

Πως προέκυψε η ιδέα;

Η ιδέα για μια TEDx εμπειρία στην Πανεπιστημιούπολη 
του Ρεθύμνου γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2019, αφού 
παρακολούθησα το TEDxUniversityofCrete που είχε 
διεξαχθεί στο Ηράκλειο.  Γυρνώντας σπίτι, αναρωτήθηκα 
γιατί δεν έχει διεξαχθεί ένα τέτοιο event ακόμη στο 
Ρέθυμνο, μια πόλη γεμάτη τόσο από φοιτητές όσο και από 
πολιτιστικά δρώμενα. Τότε ήταν που πήρα την απόφαση να 
φέρω το TEDx στο Ρέθυμνο! Προφανώς δεν θα μπορούσα 
να πραγματοποιήσω το εγχείρημα μόνη μου. Στο ξεκίνημα 
αυτής της προσπάθειας είχα πλάι μου φίλους, πλέον και 
συνεργάτες, που είχαν το ίδιο πάθος, πίστευαν σε αυτή 
την ιδέα και θέλησαν να με στηρίξουν. Οι πρώτες μας 
προετοιμασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2020, κατά 
την περίοδο της καραντίνας. Μέσα  σε μια περίοδο τόσης 
ανησυχίας και αβεβαιότητας, ζώντας  μια κατάσταση που 
δεν την είχαμε αντιμετωπίσει ξανά, εμείς κάναμε σχέδια 
για ένα μελλοντικό event, γιατί ως νέοι άνθρωποι κοιτάμε 
μπροστά και έχουμε όνειρα και φιλοδοξίες. 

Ποιο είναι το θέμα του TEDxUOCRethymno;

Το θέμα του TEDxUOCRethymno, είναι μια έννοια που 
συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας, η Πρόκληση. 
Σύμφωνα με την επιστήμη της Ψυχολογίας, για να 
αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις χωρίς άγχος, 
πρέπει να τις αντιμετωπίζεις ως προκλήσεις. Εκείνοι 
που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, ίσως γνωρίζουν ότι 
η κατάσταση στην οποία εισέρχονται είναι δύσκολη, 
αλλά, δοκιμάζουν τον εαυτό τους και έχουν υπομονή 
και επιμονή  στους στόχους τους. Είναι εκείνοι ακόμη 
που,  σε δύσκολες καταστάσεις, παραμένουν αισιόδοξοι 
και επικεντρώνονται στην θετική πλευρά της συνθήκης, 
γνωρίζοντας ότι στο τέλος αυτής, θα είναι γεμάτοι με 
περισσότερη εμπειρία και γνώση.

Το TEDxUOCRethymno είναι εδώ για να μας δώσει ελπίδα 
στην τρέχουσα κατάσταση, να μας αποδείξει ότι όλα 
μπορούν να γίνουν και να αντιληφθούμε ότι μέσα από τις 
προκλήσεις γινόμαστε πιο δυνατοί!  Το TEDxUOCRethym-
no μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε διαδραστικά, 
μέσα από τις εμπειρίες των ομιλητών, την επιστήμη αλλά 
και την τέχνη, πώς καλλιεργείται ο τρόπος σκέψης και 
η στάση που μας οδηγεί να πιστεύουμε στους εαυτούς 
μας, στους στόχους μας και, ερχόμενοι αντιμέτωποι με 
οποιαδήποτε αμφιβολία, στο τέλος να τα καταφέρνουμε 
και να εμπνέουμε τους ανθρώπους γύρω μας. 

Τι περιλαμβάνει η εκδήλωση του TEDxUOCRethymno;

To περιεχόμενο του event δίνει την δυνατότητα στους 
θεατές να αντιληφθούν την έννοια της Πρόσκλησης με 
ποικίλους τρόπους. Αρχικά, μέσα από τα διαδραστικά 
workshops και συγκεκριμένα μέσα από την εκμάθηση 
της νοηματικής, της μέτα-μάθησης, μέσα από τον κόσμο 
της τεχνολογίας καθώς και της διαχείρισης του άγχους. 
Έπειτα, μέσα από τις ομιλίες, όπου κάθε ομιλητής 
καταθέτει την δικιά του πρόκληση προσδίδοντας μια 
ποικιλομορφία στην εκδήλωση, αφού ο καθένας 
προέρχεται από διαφορετικό επιστημονικό ή εργασιακό 

πεδίο. Όλες οι ομιλίες αφήνουν την αίσθηση ότι μέσα από 
τις προκλήσεις γινόμαστε πιο δυνατοί και ξεπερνάμε τις 
δυσκολίες με δημιουργικό τρόπο. Τέλος, τα καλλιτεχνικά 
δρώμενα που πλαισιώνουν την εκδήλωση, ομάδα 
βραζιλιάνικων κρουστών, καλλιτεχνική θεατρική ομάδα, 
σύγχρονος χορός και σχήμα progressive rock με βάση τις 
μουσικές της Κρήτης, δίνουν την δική τους οπτική στην 
έννοια της πρόκλησης. 

Πείτε μας σχετικά με τους 
διοργανωτές

Η οργανωτική ομάδα 
του TEDxUOCRethymno 
αποτελείται από 25 
άτομα. Στην πλειονότητα 
τους είναι φοιτητές/
τριες του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και κυρίως από 
το Τμήμα Ψυχολογίας 
αλλά υπάρχουν μέλη και 
από άλλες σχολές. Για εμάς 
η διοργάνωση του TEDxUOCRe-
thymno αποτέλεσε μια πρόκληση, 
καθώς ως νέο TEDx, κανείς μας δεν είχε εμπειρία 
προετοιμασίας μιας τέτοιας εκδήλωσης και μέσα σε 
όλη αυτή την κατάσταση, ήρθε να προστεθεί η συνθήκη 
προετοιμασίας ενός διαδικτυακού και όχι δια ζώσης 
event, που απαιτεί τελείως διαφορετική διαδικασία. 
Μέσα από την συμμετοχή μας σε ένα TEDx event, 
μάθαμε καλύτερα τον εαυτό μας και τα όρια μας και 
μάθαμε να διαχωρίζουμε τις φιλικές σχέσεις από αυτές 
που αναπτύσσονται στα πλαίσια ενός τέτοιου proj-
ect. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι μάθαμε να 
δουλεύουμε ομαδικά και αντιληφθήκαμε την έννοια 
του εθελοντισμού στην ολότητα του. Βέβαια, η δικιά 
μας απολαβή ευχόμαστε να είναι κάποιος που θα 
παρακολουθήσει μια ομιλία ή και όλο το event  να νιώσει 
γεμάτος έμπνευση, να δει με μια διαφορετική οπτική 
τον κόσμο που ζούμε, να αντιμετωπίσει τις δικές του 
προκλήσεις και να πραγματοποιήσει τα όνειρα του! Αυτή 
η ομάδα, στην οποία χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ, 
λειτούργησε καταλυτικά για το πολύ καλό αποτέλεσμα 
και χωρίς αυτούς το 1ο TEDxUOCRethymno δεν θα 
γινόταν πραγματικότητα!
Και που μπορούμε να σας βρούμε; 

Μπορείτε να μας βρείτε στα Social Media μας, καθώς 
και στην ιστοσελίδα μας:

www.tedxuocrethymno.com 

O σύνδεσμος που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς 
όλο το event είναι εδώ: 

http://www.tedxuocrethymno.com
https://www.youtube.com/watch?v=5vqG3BSY9Mk&t=320s&ab_channel=TEDxUOCRethymno
https://www.facebook.com/TEDxUOCRethymno
https://www.instagram.com/tedxuocrethymno/
https://www.linkedin.com/company/tedxuocrethymno
https://twitter.com/tedxuocrethymno
http://www.tedxuocrethymno.com
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Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, ο Αντώνης 
Τσακουντάκης (Τμήμα Ιατρικής ΠΚ), ο Θάνος 

Σουκαράς (Τμήμα Φυσικής ΠΚ) και η Στέλλα 
Μπόζη (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών ΔΠΘ) γνωρίστηκαν για πρώτη φορά και 
ανέπτυξαν την Green Bean, μια startup που στοχεύει 
τη ριζική αλλαγή της διαδικασίας της ανακύκλωσης. 
Απώτερος σκοπός της επιχειρηματικής τους ιδέας ήταν 
η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Ελλάδα 
για τη δραστική μείωση των χωματερών. Η Green Bean 
κατάφερε να μπει στις 10 καλύτερες startups από τις 
34 διαγωνιζόμενες και προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο.

Η πρόκριση αυτή, τους έδωσε τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε εντατικά session με τους μέντορες 
Cheryl Edison, Κωνσταντίνο Καλλίγερο και Μαίρη 
Μαρκάκη, με στόχο την προετοιμασία τους για το Final 
Pitching Event. Στον τελικό απέσπασαν την 6η θέση 
λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές από επενδυτές της 
Ελλάδας, της Αμερικής και του  Καναδά.

Αυτό τον καιρό είναι σε επικοινωνία με επενδυτές από 
το εξωτερικό για χρηματοδότηση της startup. 

Οι ίδιοι αναφέρουν: «Το πρόγραμμα αυτό ήταν 
για εμάς κάτι παραπάνω από ένας διαγωνισμός. 
Πρωτίστως διασυνδεθήκαμε με φοιτητές από 
ποικίλα πανεπιστήμια των Βαλκανίων. Κάναμε νέες 
πολύτιμες γνωριμίες και σχηματίστηκαν φιλίες. 
Δευτερευόντως, ανακαλύψαμε ένα νέο κόσμο, αυτόν 
της επιχειρηματικότητας, στον οποίο χρησιμοποιείς 
την απόρριψη ως όπλο και δίνεις ζωή στη δημιουργική 
σου φαντασία. Η λέξη αποτυχία δεν υπάρχει στο 
λεξιλόγιο, ενώ η πραγματική επιτυχία έγκειται στις 
εμπειρίες που αποκτάς στο επιχειρηματικό σου ταξίδι. 
Είσαι ελεύθερος να αλλάξεις τον κόσμο με τις ιδέες 
σου. Όπως κάποτε είπε ο Steve Jobs, «the ones who 
are crazy enough to think they can change the 
world, are the ones who do».

Τέλος, είναι ουσιώδες να αναφερθεί πως το 
πανεπιστήμιο οφείλει να έχει ουσιαστικό ρόλο 
στην προώθηση τέτοιων ευκαιριών όχι μόνο διότι 
συμβάλλουν στη διεύρυνση της σκέψης των φοιτητών 
αλλά και διότι κάνουν πράξη τη διεπιστημονική 
συνεργασία και τη διασύνδεση των διαφόρων 
τμημάτων ενός πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο 
θα πρέπει να ενισχύει και να διασφαλίζει δράσεις 
που μπορούν να ωθήσουν σε συνεργασία φοιτητές 
διαφορετικών επιστημονικών κατευθύνσεων».

Το πρόγραμμα του Mindspace University είναι ένας 
ετήσιος βαλκανικός  διαγωνισμός επιχειρηματικότη-
τας. Στόχος του φετινού προγράμματος ήταν η 
καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας σε 
φοιτητές και η εκπαίδευση τους πάνω στην επιχειρη-
ματική σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 
δημιουργία μιας startup. Λόγω της πανδημίας το 
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με 
τον αριθμό των αιτήσεων να ξεπερνά τις 300. Οι 90 
επιλεχθέντες φοιτητές παρακολούθησαν στο πρώτο 
στάδιο του προγράμματος, διαλέξεις από κορυφαίους 
Έλληνες και Αμερικανούς επιχειρηματίες της Silicon 
Valley, καθώς και από καταξιωμένους καθηγητές 
πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

Διάκριση φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στην επιχειρηματικότητα
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Πάσχα θα πει…

Λίγες μέρες πριν την Μεγάλη Βδομάδα και όλα 
φαίνεται να αλλάζουν ξανά στην κοινωνία 

μας. Όχι πως άλλαξε ο αριθμός των κρουσμάτων 
– αντιθέτως αυξήθηκε  – αλλά τουλάχιστον,
αλλάζουν μερικώς τα μέτρα.

Τι είναι όμως αυτό που μας κάνει να χαιρόμαστε 
τόσο για το Πάσχα πέρα από την λάμψη 
αισιοδοξίας που ανθίζει αυτές τις μέρες; 

 ◊ Είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χώρας μας 
όσον αφορά τη θρησκεία. {Πάσχα θα πει.. 
Ανάσταση, Μεγάλη Βδομάδα, «Χριστός 
Ανέστη»}

 ◊ «A Natale con i  tuoi, a Pasqua con chi 
vuoi” (Τα Χριστούγεννα με τους δικούς 
σου, το Πάσχα με όποιον θέλεις). Μπορεί 
η Κυριακή του Πάσχα να είναι συνήθως μία 
οικογενειακή γιορτή με απεριόριστο φαγητό 
και ψήσιμο, αλλά όλες οι μέρες είναι 
αφιερωμένες στους ανθρώπους με τους 
οποίους, εσύ ο ίδιος επιλέγεις να περάσεις 
καλά! {Πάσχα θα πει.. μοναδικές στιγμές 
με τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας 
αγαπούν}

 ◊ Είναι η περίοδος που θα μιλήσουμε σίγουρα 
με τους νονούς μας. Καρτερικά κάθε χρόνο, 
κάθε παιδί, ανυπομονεί για εκείνο το 
τηλεφώνημα, τη συνάντηση και την έκπληξη 
του νονού (όσο μεγάλη ή μικρή και αν είναι). 
{Πάσχα θα πει.. νονός και νονά}

 ◊ Βρίσκεται συνήθως στα τέλη Απριλίου 
με αρχές Μαΐου και νομίζω πως αυτό, 
λέει από μόνο του αρκετά. Όσο ανθίζουν 
τα πάντα γύρω μας, είναι αναγκαίο, να 
προσπαθήσουμε να «ανθίσουμε» και εμείς. 
Ο καθένας στον τομέα του και με τον δικό του 
τρόπο. {Πάσχα θα πει.. άνοιξη}

 ◊ Τέλος, θεωρώ σημαντικό να αναφερθεί η 
αξία των φίλων. Λίγοι και καλοί να είναι γύρω 
σου και όλα θα γίνουν, γιατί.. Πάσχα θα πει.. 
αναγνώριση της πραγματικής φιλίας! 

Με το βήμα που μου δίνει το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχηθώ 
σε όλους τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες 
«Καλό Πάσχα» και «Καλή Ανάσταση». 

Ε. Αγαπητού, φοιτήτρια ΠΚ   

Συνεχίζουν οι διαδικτυακές ενημερώσεις των μαθητών 
Λυκείου από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη 
συμβολή του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου μας. 

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
διοργάνωσε δύο διαδικτυακές ενημερώσεις γνωριμίας 
και παρουσίασης του Τμήματος στις 19 & 22 Απριλίου, 
σε μαθητές και μαθήτριες Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι 
παρουσιάσεις έγιναν από τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος 
Καθηγητή Παναγιώτη Χατζηπαντελίδη και ακολούθησαν 
ερωτήσεις και συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν οι 
Καθηγητές του Τμήματος κ. Μιχάλης Κολουντζάκης, 
Μαρία Λουκάκη και Ελένη Τζανάκη. 

mgialytaki@uoc.gr         2810 393704

Διαδικτυακές ενημερώσεις μαθητών Λυκείου 
διοργάνωσε και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στις 12, 14, 19 & 21 Απριλίου. Οι 
ενημερώσεις πραγματοποιούνται από τους Αναπληρωτές 
Καθηγητές του Τμήματος, κ. Χρυσοβαλάντη Γαγάνη και 
Νικόλαο Γιαννέλλη.

Θα ακολουθήσουν ενημερωτικές συναντήσεις τον μήνα 
Μάϊο σύμφωνα με τον ακόλουθο πρόγραμμα.

Δευτέρα 10/5, 10:00-12:00, Τετάρτη 12/5, 12:00-14:00

Δευτέρα 17/5, 10:00-12:00, Τετάρτη 19/5, 12:00-14:00

Δευτέρα 24/5, 10:00-12:00, Τετάρτη 26/5, 12:00-14:00

e.kalogeraki@uoc.gr         2831077406

Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η 
Επιτροπή Διασύνδεσης με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων 
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου πραγματοποιεί πρόγραμμα διαδικτυακών 
ενημερωτικών ομιλιών-συζητήσεων προσαρμοσμένων 
στη νέα υγειονομική κατάσταση. Οι πρώτες ομιλίες 
πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και θα συνεχιστούν έως 
τα τέλη Μαΐου με το ακόλουθο πρόγραμμα:  

Τετάρτη  12/5, Πέμπτη 13/5, Τρίτη 18/5/21, Τρίτη 25/5 

Δείτε το πρόγραμμα και τους τίτλους των διαδικτυακών 
ομιλιών.

medsec@med.uoc.gr          2810 394562/394801

Διαδικτυακές Ενημερώσεις μαθητών 
Λυκείου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

https://www.uoc.gr/files/items/8/8473/analytiko_programma_synergasia_me_deyterobathmia.pdf?rnd=161737337
https://www.uoc.gr/files/items/8/8473/analytiko_programma_synergasia_me_deyterobathmia.pdf?rnd=161737337
mailto:medsec@med.uoc.gr


Ο Κωσταντίνος Κριμπάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1932 και σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο της 

Λωζάννης και Γενετική στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού 
(Σορβόννη). Το 1958 έγινε μέλος της  
ερευνητικής ομάδας του διάσημου 
εξελικτικού βιολόγου και γενετιστή The-
odosius Dobzhansky στο Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια της Νέας Υόρκης και 
τρία χρόνια αργότερα εκλέχτηκε 
Καθηγητής Γενετικής στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου και 
παρέμεινε μέχρι το 1993. Την περίοδο 
1974-1975 διετέλεσε Πρύτανης της 
Aνωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών 
και αργότερα Πρόεδρος του Εθνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (1985-
1990). Από το 1993 ανέλαβε την 
έδρα της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
όπου παρέμεινε μέχρι το 2000. 
Παράλληλα, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο 
του Παρισιού (Paris VI0) και ως Επισκέπτης Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, υπήρξε μέλος 
του Βασιλικού Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, 
διετέλεσε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από 
το 2002 και αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2003 και 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (2009). 

Αποχαιρετισμός στον Ακαδημαϊκό
Κωνσταντίνο Κριμπά

Ο Κωνσταντίνος Κριμπάς συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση 
του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από 
την εποχή του αρχικού σχεδιασμού του. Συμμετείχε 

ως  μέλος σε πολλές εκλεκτορικές και 
ακαδημαϊκές επιτροπές του Πανεπιστημίου, 
συνεργάσθηκε με ερευνητικές ομάδες 
του, υποστήριξε την  ίδρυση και ανάπτυξη 
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
και παρέμεινε ένας  καλός και πιστός 
“φίλος” του Πανεπιστημίου Κρήτης που τον 
τίμησε με την αναγόρευσή του σε Επίτιμο 
Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας το 2017.
Θεωρείται ένας από τους επιφανέστερους 
επιστήμονες στο χώρο της Εξελικτικής 
Βιολογίας στην Ελλάδα με πολλά 
αυτοτελή έργα και περισσότερες από 120 
δημοσιεύσεις. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
μνημονεύει τον Κωνσταντίνο Κριμπά για 
την προσφορά του με την ευχή να αποτελεί 
πηγή έμπνευσης για όλους.

Θεωρείται 
ένας από τους 

επιφανέστερους 
επιστήμονες 
στο χώρο της 
Εξελικτικής 

Βιολογίας στην 
Ελλάδα

Στιγμιότυπο από την τελετή αναγόρευσης του Κωνσταντίνου 
Κριμπά σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας του ΠΚ, 
23 Οκτωβρίου 2017, από αριστερά Κωνσταντίνος Κριμπάς, 
Καθηγητής Οδυσσέας Λ. Ζώρας ως Πρύτανης του ΠΚ

10



11

30/3  Συνάντηση Περιφερειάρχη με τον 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις του 

Πανεπιστημίου Κρήτης
Με την πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
συναντήθηκε την Τρίτη 30 Μαρτίου ο Περιφερειάρχης 
Κρήτης στο πλαίσιο της παραγωγικής συνεργασίας που 
διατηρεί η Περιφέρεια Κρήτης με τα ερευνητικά και 
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού. Δείτε εδώ το 
σχετικό δελτίο τύπου. 

...............................................................................................................

1/4  Διάλεξη Dr. Kate Birney, Iris in 
Dioscorides: A Multidisciplinary Approach

Στη σειρά διαλέξεων που οργανώνει το Εργαστήριο 
Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και το 
ΚΕΜΕ-ΠΚ, η Kate Birney, Associate Professor, Dept. 
of Classical Studies, Wesleyan μίλησε με θέμα: Iris in 
Dioscorides: A Multidisciplinary Approach.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

...............................................................................................................

1/4 6η συνεδρία Training of the Trainers 
2020-2021

Ο εισηγητής, κ. Δημήτρης Σταύρου, Καθηγητής του 
Τομέα Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης  
αναφέρεται στην Διεπιστημονική STEM διδασκαλία 
και τον επιστημονικό γραμματισμό και παρουσιάζει τις 
βασικές αρχές και τις πρακτικές διδασκαλίας αυτής της 
προσέγγισης.  

Η Εκπαίδευση STEM είναι μια σύγχρονη διεπιστημονική 
εκπαιδευτική προσέγγιση κατά την οποία οι 
μαθητευόμενοι καλούνται να διασυνδέσουν γνώσεις 
και δεξιότητες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία 
των Θετικών Επιστημών προκειμένου να επιλύσουν 
ένα πρόβλημα. Οι μαθητευόμενοι, ασκούμενοι μέσα 

από τεχνικές διερευνητικής μάθησης και επίλυσης 
προβλήματος, γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των επιμέρους επιστημονικών πεδίων σε επίπεδο 
επιστημολογικό, μεθοδολογικό, επιχειρηματολογίας 
και γλωσσολογικό/ ορολογίας καθώς και πώς αυτά τα 
χαρακτηριστικά διασυνδέονται. 

Δείτε το πρόγραμμα TotT.

...............................................................................................................

2/4 Δημοσιοποίηση της παρουσίασης για 
«Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για 

διαδραστική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση»
Η Επιτροπή Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων και 
Καινοτομίας της Ιατρικής Σχολής δημοσιοποίησε την 
παρουσίαση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο 
«Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για διαδραστική εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση» με ομιλητές τον Καθηγητή 
κ. Ιωάννη Δαμηλάκη και τον υποψήφιο διδάκτορα κ. 
Θεοχάρη Μπερρή. Η παρουσίαση είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής μας. 
http://www.med.uoc.gr/?q=distance-education
...............................................................................................................

2&16/4 Διαλέξεις στο πλαίσιο του 
μαθήματος «Ψυχοπαθολογία 

Παιδιού και Εφήβου» 
Δύο ανοιχτές διαλέξεις από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης προς φοιτητές, ακαδημαϊκούς 
συναδέλφους, ειδικούς ψυχικής υγείας και 
ενδιαφερόμενους:
«Παιδική και εφηβική κατάθλιψη: Αιτιολογία και 
Αντιμετώπιση» από τον καθηγητή Παιδοψυχιατρικής Δ. 
Στριγγάρη, ΕΚΠΑ
«Autism” από τον καθηγητή Stefan Elliez, Université de 
Genève».
...............................................................................................................

5 &6/4  Βιωματικό σεμινάριο: Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση σε 

συνθήκες πανδημίας: τρόποι διαχείρισης 
της κόπωσης και ενίσχυσης της ψυχικής 
ανθεκτικότητας
Στο πλαίσιο της στήριξης των φοιτητών για τον COVID-19 
το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών επανέλαβε το 
βιωματικό ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 
3 ωρών με θέμα: “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 
συνθήκες πανδημίας: τρόποι διαχείρισης της κόπωσης 
και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας”.

Τα Νέα του Πανεπιστημίου Κρήτης

https://www.uoc.gr/announce/sunanthshperifereiarxh.html
http://news.uoc.gr/news/2021/29-03/1-4_Lecture_Birney_ClasStudLab_KEME.pdf
http://www.sse.uoc.gr/files/items/1/1846/ver4_programma_tott_2020-2021.pdf
http://www.med.uoc.gr/?q=distance-education
http://news.uoc.gr/news/2021/29-03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A3%CE%95_%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3.pdf
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5/4  1ο σεμινάριο του Κύκλου Σεμιναρίων 
ΜΙΚ-ΚΕΜΕ |Συνάντηση της Ιατρικής με τις 

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες]
Η Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας 
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια του Εργαστηρίου 
Βιοηθικής, Μέλος του Δ.Σ του ΚΕ.ΜΕ-Π.Κ κ. Σταυρούλα 
Τσινόρεμα είναι η εισηγήτρια του 1ου σεμιναρίου με 
θέμα: “Ελευθερία του Λόγου και της Πληροφόρησης: 
Ο ρόλος των ΜΜΕ και Κοινωνικών Δικτύων στη 
διαμόρφωση αντιλήψεων περί  Υγείας του Πληθυσμού”.  

Ο κύκλος  Σεμιναρίων ΜΙΚ-ΚΕΜΕ διοργανώνεται από 
το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης σε συνεργασία με το 
Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και αποτελεί μια συνάντηση της Ιατρικής με τις 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του Κύκλου Σεμιναρίων 
ΜΙΚ-ΚΕΜΕ 2021 εδώ.

...............................................................................................................

7/4 11ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής 
Σχολής

Το 11ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής 
ΠΚ που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΙΤΕ και 
το ΚΕΜΕ έχει εισηγητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Βιοστατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κ. Ευάγγελο Κριτσωτάκη, και θέμα: “Develop-
ing and validating statistical models for clinical pre-
diction and prognosis to improve infection preven-
tion and treatment”. 

Τα ερευνητικά σεμινάρια πραγματοποιούνται 
εβδομαδιαία, κάθε Τετάρτη και έχετε τη δυνατότητα να 
παρακολουθείτε το πρόγραμμα και να ενημερώνεστε για 
τον εκάστοτε σύνδεσμο της διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ.

 

7/4 Σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας: 1η 
Διαδικτυακή Συνάντηση εαρινού εξαμήνου 

2021 
Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης 
του Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών σε 
συνεργασία με το ΚΕΜΕ-ΠΚ και στο πλαίσιο του ΠΜΣ 
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» οργανώνουν 
Σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας. Εισηγήτρια στην πρώτη 
διαδικτυακή συνάντηση είναι η κ. Γεωργία Σουλμαϊδη-
Σερμαμόγλου, Ακαδ. Υπότροφος του Τμήματος ΦΚΣ με 
θέμα «Η φύση της ανδρείας στον πλατωνικό Λάχη». 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των διαλέξεων.

...............................................................................................................

8/4 Επιμορφωτική εσπερίδα: «Ψυχική 
Ανθεκτικότητα & Παρεμβάσεις στην 

Εκπαιδευτική Κοινότητα σε περιόδους Πανδημίας»
Επιμορφωτική εσπερίδα οργάνωσε το Περιφερειακό 
Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης για τα μέλη 
των ΕΔΕΑΥ, σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς με θέμα «Ψυχική Ανθεκτικότητα & 
Παρεμβάσεις στην Εκπαιδευτική Κοινότητα σε 
περιόδους Πανδημίας». Εισηγητής ο Επίκουρος 
Καθηγητής Σχολικής Ψυχολογίας Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης κ. Αναστάσιος 
Ματσόπουλος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας 
Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. 

http://news.uoc.gr/news/2021/26-03/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%95-%CE%9C%CE%99%CE%9A_2021.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/25-01/Research_Seminars.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/02-04/Announcement_Research_Seminar_Kritswtakis.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/31-03/Seira_Dialeksewn_Erg-Fil-Ereunas_PMS_fks.pdf
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8/4 Τελετή Παρουσίασης του 
«Ψηφιοποιημένου Αρχείου του Καθηγητή 

Βασίλη Ξανθόπουλου»
Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας μοιράζεται με ολόκληρη 
την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και του ΙΤΕ το ψηφιοποιημένο  αρχείο του Βασίλη 
Ξανθόπουλου, Καθηγητή και πρώην Προέδρου του 
Τμήματος Φυσικής, με την ευκαιρία των εβδομήντα ετών 
από τη γέννησή του.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 
1951 στη Δράμα και έλαβε το διδακτορικό του από το 
Πανεπιστήμιο του Σικάγο (ΗΠΑ) το 1978. Υπηρέτησε ως 
καθηγητής του Τμήματος Φυσικής και συνεργαζόμενο 
μέλος ΔΕΠ του ΕΚΕΚ/ΙΤΕ από το 1982, ενώ διατέλεσε 
Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής από το 1987 έως 
τον πρόωρο χαμό του στις 27 Νοεμβρίου 1990. Ήταν 
διεθνώς γνωστός για τη συνεισφορά του στη Θεωρητική 
Αστροφυσική και τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας.  

Το ψηφιοποιημένο αρχείο του περιλαμβάνει σημειώ-
σεις, επιστολές, εργασίες και φωτογραφικό υλικό από 
τη ζωή και το έργο του, καθώς και εντυπώσεις φίλων, 
μαθητών και συνεργατών του για τον ίδιο, και είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.

Την σύντομη τελετή χαιρέτησε ο Καθηγητής και 
Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής κ. Αλέξανδρος 
Γεωργακίλας και το αρχείο παρουσίασε η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια κ. Βασιλική Παυλίδου με την ομιλία της «Το 
αρχείο του Βασίλη Ξανθόπουλου – Μια νέα ανακάλυψη 
μετά από 29 έτη». Ακολούθησε σεμινάριο με ομιλητή 
τον καθηγητή του Τμήματος  Φυσικής ΕΚΠΑ κ. Θεοχάρη 
Αποστολάτο με θέμα: “Could we recognize a pure rela-
tivistic black hole from gravitational wave signals?’’.

9/4 Παρουσίαση μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων του τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΠΚ 
οργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
με ομιλητές τους Ανδρέα Παναγόπουλο, Αναπληρωτή 
Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και ιδρυτή του διεπιστημονικού 
ερευνητικού κέντρου TECHNIS που ασχολείται με την 
έρευνα για την καινοτομία και τη βιομηχανική ιδιοκτησία 
και Νικόλαο Γιαννέλλη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Annu-
al International Conference on Macroeconomic Analy-
sis and International Finance.

...............................................................................................................

9/4 Brown Bag Seminar: “Επιστήμη 
– Κοινωνία – Εκπαίδευση:  

Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα & Διδασκαλία 
Θεμάτων Έρευνας Αιχμής”  

Στο πλαίσιο Brown Bag Seminar 
και σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Διδακτικής των Θετικών Επιστημών 
(ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
του  ΚΕΜΕ – ΠΚ, η κ. Αθανασία 
Κοκολάκη, Υποψ. Διδάκτωρ, 
Υπότροφος ΕΛΙΔΕΚ, παρουσιάζει 

στην εισήγησή της με τίτλο “Επιστήμη – Κοινωνία – 
Εκπαίδευση: Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα & 
Διδασκαλία Θεμάτων Έρευνας Αιχμής” την αξία της 
διαπραγμάτευσης κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων 
στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και κάποια 
πρώτα αποτελέσματα της έρευνά της που βρίσκεται σε 
εξέλιξη.

Δείτε περισσότερα εδώ.
...............................................................................................................

9/4 Ομιλία:  “Κειμενική τυραννία ή σκηνική 
ελευθερία; Η περίπτωση των Βακχών του 

Ευριπίδη”
Στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Συναντήσεων 
Διδασκόντων που οργανώνει ο Τομέας Κλασικών 
Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και κατά τις οποίες 
τα μέλη του τομέα παρουσιάζουν και συζητούν έρευνά 
τους σε εξέλιξη, η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Αθηνά 

https://xanthopoulos.physics.uoc.gr
http://news.uoc.gr/news/2021/11-03/BBS_april_2021_final.pdf
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Καβουλάκη παρουσίασε το θέμα “Κειμενική τυραννία 
ή σκηνική ελευθερία; Η περίπτωση των Βακχών του 
Ευριπίδη”.

Δείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων.

............................................................................................................... 

11/4   Γόνιμος διαδικτυακός διάλογος μεταξύ 
θεσμικών φορέων και Πρυτανικής Αρχής 

για το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Με πρωτοβουλία της εφημερίδας «Ρεθυμνιώτικα Νέα» 
πραγματοποιήθηκε ανοικτός διαδικτυακός διάλογος 
μεταξύ της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
των τοπικών θεσμικών φορέων για το μέλλον του 
ακαδημαϊκού ιδρύματος στο Ρέθυμνο και τη σχέση του 
με την τοπική κοινωνία. 

...............................................................................................................

12/4  Δαρβινική Δευτέρα με θέμα: «Η 
αρρώστια Δαρβινική, η αντιμετώπιση 

αντιδαρβινική»

Η ιατρική, από τις απαρχές της μέχρι σήμερα, είναι 
μια εναντίωση στη δαρβινική εξέλιξη του ανθρώπινου 
είδους. Το γενετικό μας υλικό είναι εκτεθειμένο 
σε συνεχείς μεταλλάξεις.  Ο αγώνας δρόμου 
μεταξύ γενετικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και 
της ιατρικής αποτελεί μια μεγάλη κοινωνική και 
επιστημονική πρόκληση. Αυτό το θέμα πραγματεύεται ο 
κ. Σ. Αντωναράκης, Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο της Γενεύης και πρώην πρόεδρος του 
Διεθνούς Οργανισμού του Ανθρωπινού Γονιδιώματος 
στην εισήγησή του με τίτλο «Η αρρώστια Δαρβινική, 
η αντιμετώπιση αντιδαρβινική», αντλώντας από την 
εμπειρία και την προσωπική συμβολή του στη μελέτη 
του ανθρώπινου γονιδιώματος. 

Δείτε περισσότερα εδώ αλλά και στην σελίδα 
Δαρβινικές Δευτέρες όπου έχετε την δυνατότητα να 
παρακολουθήσετε τις διαλέξεις. 

14/4  Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης με τίτλο: «Tι νεότερο: πρόληψη, διάγνωση 
και θεραπεία»
Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση και 
η ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων καθώς 
και η αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημόνων του 
κάθε γνωστικού πεδίου. Τα webinars φιλοξενούν 
προσωπικότητες από τον Ιατρικό χώρο, υπό τον 
συντονισμό μελών Δ.Ε.Π της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ. 
Τα σεμινάρια απευθύνονται κατά προτεραιότητα στην 
ευρύτερη ιατρική κοινότητα και στους φοιτητές μας.

Το 1ο Σεμινάριο έχει θέμα τα Καρδιαγγειακά και 
μεταβολικά νοσήματα και εισηγητές τους κ. Γρηγόριο 
Χλουβεράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοστατιστικής, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, κα. Αλεξάνδρα 
Μπαργιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-
Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, κα Μαρία Μαρκέτου, Διευθύντρια ΕΣΥ 
Καρδιολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου και κ. Γεώργιο Λαζόπουλο, 
Αναπληρωτή Kαθηγητή Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε το Πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 
και το αναλυτικό πρόγραμμα του 1ου Εκπαιδευτικού 
Σεμιναρίου.

http://www.philology.uoc.gr/uploads/TKS_Program_2020_B.pdf
https://darwinianmondaysgr.weebly.com/uploads/2/2/1/5/22154302/5_12-4-2021_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B1%CC%81%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf
https://darwinianmondaysgr.weebly.com/omicronmuiotalambda943epsilonsigmaf---deltaiotaalphalambda941xiepsiloniotasigmaf.html
http://news.uoc.gr/news/2021/06-04/%CE%91%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%B1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/06-04/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_1%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/06-04/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_1%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1.pdf
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14/4 12ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής 
Σχολής ΠΚ

Στο 12ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής 
ΠΚ που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΙΤΕ και 
το ΚΕΜΕ, ομιλητής είναι ο κ. Εμμανουήλ Γαλανάκης, 
Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρικής Σχολής ΠΚ και ο 
τίτλος της ομιλίας “Κλίμα και υγεία των παιδιών και το 
πρόγραμμα LIFE+MEDEA”.

Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ.
...............................................................................................................

14/4 Διαδικτυακή ομιλία: “Παρατηρώντας το 
Σύμπαν με διαστημικά τηλεσκόπια” 

Ο κ. Βασίλης Χαρμανδάρης, Καθηγητής του 
Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστροφυσικής στο Ίδρυμα 
Τεχνολογίας & Έρευνας έδωσε διαδικτυακή διάλεξη 
με τίτλο “Παρατηρώντας το Σύμπαν με διαστημικά 
τηλεσκόπια” στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας 
BEYONDialogues που οργανώνει το Κέντρο Επιστημών 
Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης 
BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, 
Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία στο YouTube 
κανάλι του BEYOND EO CENTRE. 

...............................................................................................................

15/4 Ετήσια διάλεξη “Εις μνήμην Ι. Καμπίτση” 
από την Αναστασία-Ερασμία Πεπονή

Το Τμήμα Φιλολογίας μνημονεύει τον εκλιπόντα πρώην 
Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με ετήσια διάλεξη. Η Αναστασία-Ερασμία 
Πεπονή, Professor of Classics, University of Stanford  
στην ομιλία της πραγματεύεται το θέμα: «Έρως και 
Χορός: Καινότροπες Όψεις και Εικόνες».

15/4  “(e)Valuating Patents: Εκτίμηση και 
Αποτίμηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας”

Στο πλαίσιο του 3ου Κύκλου Εργαστηρίων Αξιοποίησης 
Εφαρμοσμένης Έρευνας του Κέντρου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» 
συνδιοργανώνεται με την υποστήριξη του Γραφείου 
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 
διαδικτυακό webinar με τίτλο: “(e)Valuating Patents: 
Εκτίμηση και Αποτίμηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας”.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.
...............................................................................................................

15/4  Επαναλειτουργία της Υπηρεσίας Δανεισμού 
της Βιβλιοθήκης

Κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
επαναλειτουργεί από 15-4-2021 η υπηρεσία δανεισμού 
της Βιβλιοθήκης μόνο για τα μέλη του Ιδρύματος κατά 
τις ώρες 09:00 - 15:00 και με τους εξής όρους και 
προϋποθέσεις:

α. Έπειτα από προηγούμενη ηλεκτρονική επικοινωνία 
με την αρμόδια υπηρεσία της Βιβλιοθήκης μέσω της 
ειδικής φόρμας και τον προγραμματισμό ραντεβού 
(https://www.lib.uoc.gr/.../circulation/Covid_circula-
tion/).

β. Η παράδοση και παραλαβή των βιβλίων 
θα πραγματοποιείται ανέπαφα από την ειδικά 
διαμορφωμένη θυρίδα επικοινωνίας στην είσοδο του 
κτηρίου.

γ. Η αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων 
υγειονομικών κανόνων και η λήψη των προβλεπόμενων 
μέτρων.

Τα βιβλιοστάσια, αναγνωστήρια και οι κοινόχρηστοι 
χώροι της Βιβλιοθήκης θα παραμείνουν κλειστά για το 
κοινό.

http://news.uoc.gr/news/2021/09-04/Announcement_Research_Seminar.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCMuppSpByouWiZUWCVqFn_g
https://www.youtube.com/channel/UCMuppSpByouWiZUWCVqFn_g
http://news.uoc.gr/news/2021/02-04/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_Webinar_Patent_eValuation_15_04_2021.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lib.uoc.gr%2Finfo%2Fabsrv%2Fcirculation%2FCovid_circulation%2F%3Ffbclid%3DIwAR0q0u8pyAh0jH5y1ube3dt4H2xfGBvZqDJ9LY28cFh6T8hj1B67dwlJhLc&h=AT1zEgXXsF4t_0n7Kpj19hCPIEqVeT7of4kfMagMuPNE_X5N8ZpFl2GCBeDbKk44z7XcbPL8iM5haqde51wOYhzSR8RiMPV26GOfrmsygMcaCFOonJ4fHoN8n0RjbEvv0NCN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1f7Q1amnbDmP7P8y0Q3xUXOC44v_8FYEKMnU8cTvcSjOhsd7gy7LvD_ZhVDgrhnTQQbJzZce806x-FrrLTgCUCJ99HVFuGhU9QZO0WvsxBGKhiVfwDs6c6rCUC5VE3umMSlbXt7Cx73uT60rM8vjYbAO3rlxTVOhxwAKtcDpFILENAME
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lib.uoc.gr%2Finfo%2Fabsrv%2Fcirculation%2FCovid_circulation%2F%3Ffbclid%3DIwAR0q0u8pyAh0jH5y1ube3dt4H2xfGBvZqDJ9LY28cFh6T8hj1B67dwlJhLc&h=AT1zEgXXsF4t_0n7Kpj19hCPIEqVeT7of4kfMagMuPNE_X5N8ZpFl2GCBeDbKk44z7XcbPL8iM5haqde51wOYhzSR8RiMPV26GOfrmsygMcaCFOonJ4fHoN8n0RjbEvv0NCN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1f7Q1amnbDmP7P8y0Q3xUXOC44v_8FYEKMnU8cTvcSjOhsd7gy7LvD_ZhVDgrhnTQQbJzZce806x-FrrLTgCUCJ99HVFuGhU9QZO0WvsxBGKhiVfwDs6c6rCUC5VE3umMSlbXt7Cx73uT60rM8vjYbAO3rlxTVOhxwAKtcDpFILENAME
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16/4  Ομιλία: “’Δεν είχαν ύπνο κάποτε’ 
(Αισχύλου, Ευμενίδες)”

Στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Συναντήσεων 
Διδασκόντων που οργανώνει ο Τομέας Κλασικών 
Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και κατά τις οποίες 
τα μέλη του τομέα παρουσιάζουν και συζητούν έρευνά 
τους σε εξέλιξη, ο κ. Δημήτρης Περοδασκαλάκης, ΕΔΙΠ 
του Τμήματος παρουσίασε το θέμα “’Δεν είχαν ύπνο 
κάποτε’ (Αισχύλου, Ευμενίδες)”.

Δείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων.

...............................................................................................................

16/4 Συνεργασία της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και των Εργαστηρίων της 

στο ΚΕΜΕ με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 
και το Δήμο Ρεθύμνου για τη Διοργάνωση Κύκλου 
Διαλέξεων για το ευρύ κοινό του Ρεθύμνου
 

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα 
Μαρία Λιονή και τον Δήμαρχο Ρεθύμνης, κ. Γιώργη 
Μαρινάκη, είχε την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 
στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ο 
Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γιώργος Παναγής 
με αφορμή τη συνεργασία του Πανεπιστημίου και των 

τοπικών αρχών για τη διοργάνωση κύκλου διαλέξεων 
στην πόλη του Ρεθύμνου. Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο 
τύπου.
..............................................................................................................

17/4 Διαδικτυακή Ημερίδα: “e – κόπωση: 
Διαδικτυακές πλατφόρμες 

επικοινωνίας και εκπαίδευσης στην εποχή της 
πανδημίας”
O Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής 
Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) οργάνωσε διαδικτυακή 
ημερίδα στην οποία συμμετείχε το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης με ομιλήτριες τις κ. Μαρία Σμαργιανάκη & 
Μαρίνα Κρητικού, Ψυχολόγοι του Συμβουλευτικού 
Κέντρου του ΠΚ και την Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Ψυχολογίας ΠΚ κ. Γιώτα Δημητροπούλου με θέμα ‘’Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες πανδημίας: 
τρόποι διαχείρισης της κόπωσης και ενίσχυσης της 
ψυχικής ανθεκτικότητας’’. 

Δείτε περισσότερα στο πρόγραμμα της ημερίδας.
..............................................................................................................

19/4 “Stop tracking me Bro!” στο CyberSe-
curity in Spring: The Spring of CyberSe-

curity
Στο πλαίσιο του μαθήματος “Internet Systems and Tech-
nologies” και της σειράς διαλέξεων στην περιοχή της 
Ασφάλειας Συστημάτων και Δικτύων που οργανώνει το 
Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης πραγματοποιείται και η έκτη κατά σειρά διάλεξη 
με τίτλο “Stop tracking me Bro! Differential Tracking 
of User Demographics on Hyper-Partisan Websites” 
από τον κ. Panos Papadopoulos, Researcher, Telefoni-
ca Research. Δείτε περισσότερα εδώ. 

..............................................................................................................

19/4 2ο σεμινάριο του Κύκλου Σεμιναρίων 
ΜΙΚ-ΚΕΜΕ |Συνάντηση της Ιατρικής με 

τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες]
Ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, 
Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης, Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕΜΕ-
ΠΚ κ. Νίκος Παπαδάκης είναι ο εισηγητής του 2ου 
σεμιναρίου με θέμα: “Αγορά Εργασίας και Νέα Γενιά: 
τάσεις, μετασχηματισμοί, επιπτώσεις της Πανδημίας 
και προκλήσεις για τη δημόσια πολιτική”.

Ο κύκλος  Σεμιναρίων ΜΙΚ-ΚΕΜΕ διοργανώνεται από 
το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης σε συνεργασία με το 
Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και αποτελεί μια συνάντηση της Ιατρικής με τις 

http://www.philology.uoc.gr/uploads/TKS_Program_2020_B.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8557/dt_synergasia_ske_%26_perifereias.pdf%3Frnd%3D1619075754
http://www.psychology.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82_Final_2.4.pdf
https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?custom=SeminarSeriesF
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Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του Κύκλου Σεμιναρίων 
ΜΙΚ-ΚΕΜΕ 2021 εδώ.

..............................................................................................................

19/4 Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την 
Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2 από 

την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνεται από την 
Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για την 
Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2 και τα Μέτρα Πρόληψης 
στους εργαζομένους της Κρήτης και η πλατφόρμα για 
την υποβολή συμμετοχών άνοιξε. Το πρωτοποριακό 
εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα έχει 
στόχο την εκπαίδευση επιχειρηματιών και εργαζομένων 
για το μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας 
της COVID-19. Οι εισηγητές/ εκπαιδευτές είναι μέλη 
ΔΕΠ/επιστημονικοί συνεργάτες της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και εξειδικευμένοι 
στο αντικείμενο επιστήμονες και πιστοποιημένοι 
εκπαιδευτές.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

..............................................................................................................

20/4 Τέταρτη Εισήγηση στο Διεπιστημονικό 
Σεμινάριο Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών «Η πανδημία από τη σκοπιά των 
Κοινωνικών Επιστημών» (2020-2021)

Ο θεματικός κύκλος σεμιναρίων με τίτλο «Η 
πανδημία από τη σκοπιά των Κοινωνικών Επιστημών» 

απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, αλλά και στην ευρύτερη κρητική κοινωνία. 
Η τέταρτη συνάντηση έχει θέμα: «Covid 19, το αγαθό 
της υγείας και οι ευάλωτες ομάδες: Η περίπτωση 
των Καταστημάτων Κράτησης και του έγκλειστου 
πληθυσμού» με εισηγήτρια την κ. Όλγα Θεμελή, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής 
Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και σχολιαστή τον κ. Νικόλαο Κουλούρη, 
Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
Κοινωνική Πολιτική και Ιδρυματική και Εξωιδρυματική 
Μεταχείριση Εγκληματιών, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 
και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης. Δείτε περισσότερα εδώ. 

..............................................................................................................

21/4 13ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής 
Σχολής ΠΚ

Στο 13ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής ΠΚ 
που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το ΚΕΜΕ, 
ομιλήτρια είναι η κ.  Ντράγκανα Νικίτοβιτς, Καθηγήτρια 
Ιστολογίας- Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής ΠΚ με 
θέμα “Extracellular matrix effectors in carcinogene-
sis”.

Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ.

..............................................................................................................

21/4  Σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας: 2η 
Διαδικτυακή Συνάντηση εαρινού 

εξαμήνου 2021 
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Αρχαίας Φιλοσοφίας που 
οργανώνει το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και 
Μετάφρασης του Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών 
Σπουδών σε συνεργασία με το ΚΕΜΕ-ΠΚ και στο πλαίσιο 
του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» ο κ. 
Ιωάννης Παπαχρήστου, Διδάσκων του Τμήματος ΦΚΣ 
παρουσίασε το θέμα «Η χρονικότητα του κόσμου: Ο 
Ιωάννης Φιλόπονος ενάντια στο έκτο επιχείρημα του 
Πρόκλου».

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των διαλέξεων.

..............................................................................................................

22/4  Διάλεξη Prof. E. Rocconi, “The Joyful 
Choruses of Magnesia: Music and Edu-

cation in Plato’s Laws” 
Στη σειρά διαλέξεων που οργανώνει το Εργαστήριο 
Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και το 
ΚΕΜΕ-ΠΚ, η Eleonora Rocconi, Associate Professor, 

http://news.uoc.gr/news/2021/26-03/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%95-%CE%9C%CE%99%CE%9A_2021.pdf
https://www.crete.gov.gr/press-releases/xekinaei-gia-deyteri-synechi-chronia-apo-tin-perifereia-kritis-se-synergasia-me-to-panepistimio-kritis-to-epimorfotiko-programma-gia-tin-profylaxi-apo-ton-sars-cov-2-kai-ta-metra-prolipsis-stoys-ergaz/?fbclid=IwAR35wvYH5g_fHstHXPmvN01WE6bCFJ-mSqnJRHPNUtguFwwi8mQmLNbbBX4
http://news.uoc.gr/news/2021/16-04/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7_%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A3%CE%95%CE%9C%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/16-04/Announcement_Research_Seminar.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/31-03/Seira_Dialeksewn_Erg-Fil-Ereunas_PMS_fks.pdf
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Διεύθυνση:
Γιώργος Κοσιώρης
Υπεύθυνη Έκδοσης:
Γιώτα Διαμάντη

Συντακτική Ομάδα:
Γιώργος Κοσιώρης
Γιώτα Διαμάντη
Αντωνία Κωνσταντέλη 
Ελένη Αποστολάκη

Γλωσσική επιμέλεια
Αντωνία Κωνσταντέλη

Φωτογραφική επιμέλεια:
Μανώλης Νικολακάκης

Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Άννα Αρκουλάκη

Η περιοδική έκδοση
του Πανεπιστημίου Κρήτης 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
ιδρύματος αλλά και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

Επικοινωνία: 
newsletter@uoc.gr
2810 393229

Διαδικτυακές Τελετές 

Ορκωμοσίας 

7/4  Διαδικτυακή Τελετή Ορκωμοσίας 
των αποφοίτων του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαί-δευσης

Λόγω των μέτρων πρόληψης της 
διασποράς του COVID-19 η τελετή 
ορκωμοσίας των αποφοίτων του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης διοργανώθηκε διαδικτυακά 
την Τετάρτη 7 Απριλίου. Ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία στους νέους αποφοίτους 
μας!

Università degli studi di Pavia, μίλησε με θέμα: “The Joyful 
Choruses of Magnesia: Music and Education in Plato’s Laws”. 

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

..............................................................................................................................

23/4 Ομιλία: “’Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα’ 
(Γιώργος Μητσάκης, Γιώργος Ζαμπέτας)”

Στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Συναντήσεων Διδασκόντων 
που οργανώνει ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος 
Φιλολογίας και κατά τις οποίες τα μέλη του τομέα παρουσιάζουν 
και συζητούν έρευνά τους σε εξέλιξη, ο κ. Νίκος Λίτινας, ΕΔΙΠ 
του Τμήματος Φιλολογίας παρουσίασε το θέμα “’Όταν θα λάβεις 
αυτό το γράμμα’ (Γιώργος Μητσάκης, Γιώργος Ζαμπέτας)”.

Δείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων.

23/4   Διάλεξη: «‘Φιλίες’ και ‘έχθρες’ των βυζαντινών 
ιστορικών συγγραφέων: η μαρτυρία των 

προοιμίων»
Ο Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας προσφέρει ανοιχτή διάλεξη στο 
πλαίσιο του μαθήματος “Aυτοπροσωπογραφίες στη βυζαντινή 
λογοτεχνία”. Εισηγήτρια η κ. Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

με θέμα «‘Φιλίες’ και ‘έχθρες’ 
των βυζαντινών ιστορικών 
συγγραφέων: η μαρτυρία των 
προοιμίων».

mailto:newsletter%40uoc.gr?subject=
http://news.uoc.gr/news/2021/16-04/22-4_Lecture_Rocconi_ClasStudLab_KEME.pdf
http://www.philology.uoc.gr/uploads/TKS_Program_2020_B.pdf
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O Καθηγητής Γενικής Ιατρικής 
και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας της Ιατρικής σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Χρήστος Λιονής βρίσκεται 
μεταξύ των μελών της 
επιτροπής των ιατρών που είναι 

υπεύθυνη για τη λειτουργία του πρώτου διεθνούς 
γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια 
των ασθενών. Η συμφωνία για την έναρξη της 
λειτουργίας του γραφείου έχει ήδη υπογραφεί 
από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον 
περιφερειακό διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας Hans Kluge. 

.........................................................................................................
Με ευρεία πλειοψηφία 
εγκρίθηκε από την αρμόδια 
κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας, ο 
διορισμός του Καθηγητή 
του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών Κωνσταντίνου 

Στεφανίδη, στη θέση του προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Προσβασιμότητας. Η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, 
αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για 
θέματα που αφορούν την πρόσβαση των ατόμων 
με αναπηρία σε όλες τις μορφές της ζωής, φυσικό, 
δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον.

.........................................................................................................
Η Καθηγήτρια Σύγχρονης, 
Νεότερης Φιλοσοφίας και 
Βιοηθικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης Σταυρούλα Τσινόρεμα 
είναι μέλος της Εθνικής 
Επιτροπής Βιοηθικής και 
Τεχνοηθικής που συστάθηκε με 

τον νόμο 4780/2021 (Α΄ 30) και αποτελείται από 
έντεκα επιστήμονες εγνωσμένου κύρους.

.........................................................................................................

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμα συγκροτήθηκαν τα 
Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.) τα οποία 
θα υποστηρίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Σε αυτά ορίστηκαν 
να συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης: 

Ο κ. Δημήτριος Πλεξουσάκης, 
Καθηγητής του Τμήματος 
Επιστήμης Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής/
ΙΤΕ, Αντιπρόεδρος ΙΤΕ, 
ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Σ.  
Επιστημών Πληροφορικής

Ο κ. Αναστασιάδης 
Σπυρίδων, Καθηγητής 
του Τμήματος Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και 
Διευθυντής του Iνστιτούτου 
Hλεκτρονικής Δομής και La-
ser/ ΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος  του 
Τ.Ε.Σ. Επιστημών Μηχανικών

Ο κ. Χαρμανδάρης Βασίλειος, 
Καθηγητής του Τμήματος 
Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και Διευθυντής του 
Iνστιτούτου Αστροφυσικής/ΙΤΕ, 
ως Μέλος του Τ.Ε.Σ. Φυσικών 
Επιστημών και Μαθηματικών

Ο κ. Ιωάννης Τσαμαρδίνος, 
Καθηγητής στο Τμήμα 
Επιστήμης Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και Ιδρυτής της νεοφυούς 
επιχείρησης JADBio,  ως 
Μέλος του Τ.Ε.Σ. Πολιτικής 

Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης  

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Διακρίσεις Μελών Πανεπιστημίου Κρήτης

http://www.mindev.gov.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%86%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82/

