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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 
 

Θεματικός κύκλος:  
Τεχνολογία, Κοινωνία και Επιστήμη 

 
Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει την 
συνέχιση του θεσμού «Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών», κατά το 
χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.  
 
Σκοπός του θεσμού είναι να προαγάγει την αλληλογνωριμία, το διάλογο και τη συνεργασία όχι 
μόνο μεταξύ των μελών της Σχολής αλλά και ευρύτερα στους κόλπους της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 
Βασικός πυλώνας για την επίτευξη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής αυτής επικοινωνίας και 
διαλόγου είναι η διεπιστημονικότητα, είτε αυτή υπηρετείται με γνωστικά πεδία και προσεγγίσεις 
καθαυτές διεπιστημονικές είτε με κύκλους εισηγήσεων πάνω σε ένα θέμα ή ζήτημα ιδωμένο από τη 
σκοπιά διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Σε κάθε περίπτωση, η διεπιστημονικότητα 
προσδοκούμε να είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητας αυτού του Σεμιναρίου της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών.  
 
Με αυτήν την στόχευση, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, διδάσκουσες και διδάσκοντες, 
υποψήφιοι/υποψήφιες διδάκτορες και διδακτόρισσες, μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές και 
ερευνήτριες παρουσιάζουν εισηγήσεις και συζητούν θέματα, τα οποία άπτονται των ερευνητικών 
τους δραστηριοτήτων αλλά και ζητήματα της επικαιρότητας, που συνιστούν προκλήσεις για τις 
κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξάλλου, επιδίωξή μας είναι η συμβολή και 
προσκεκλημένων ερευνητών/ερευνητριών από ερευνητικά ιδρύματα ή άλλα πανεπιστήμια της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού.      
 
Για να προαχθεί ο διάλογος, ιδίως ο διεπιστημονικός διάλογος, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, την 
εισήγηση κάθε ομιλητή/ομιλήτριας θα ακολουθεί κριτικός σχολιασμός από άλλην/άλλον 
συνάδελφο, που έχει συναφή με το αντικείμενο της εισήγησης ερευνητικά ενδιαφέροντα ή έργο. 
Οι εισηγήσεις μαζί με τον σχολιασμό αναμένεται να μην υπερβαίνουν τη μία ώρα. Συνιστάται να 
θέτουν ανοικτά ερωτήματα, να συμβάλλουν σε ένα εποικοδομητικό διάλογο, καθώς επίσης και να 
αναπτύσσονται με ένα λόγο λιτό και προσιτό, με δεδομένο ότι το Σεμινάριο απευθύνεται και σε 
ευρύτερο κοινό. 
 
Ο σκοπός του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία 
στις συνθήκες προσαρμογής της κοινωνίας στη νέα κανονικότητα μετά την παρατεταμένης 
διάρκειας πανδημία COVID-19 με την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα της 
καθημερινότητας. Στις επιπτώσεις της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας στην επιστήμη και την 
κοινωνία αφιερώνεται ο νέος θεματικός κύκλος του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου (βλ. σχετικά σελ. 
2, και το Πρόγραμμα, σελ. 3-4).      
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Το Σεμινάριο πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω zoom, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, 
ημέρα Δευτέρα ή Τρίτη και ώρα 19:00 (ακολουθεί το πρόγραμμα του νέου θεματικού 
κύκλου). Η πρόσκληση για κάθε εισήγηση θα περιλαμβάνει σύντομη περίληψη του περιεχομένου 
της εισήγησης. Για να παρακολουθήσετε τις συναντήσεις του Σεμιναρίου, ακολουθείστε τον 
παρακάτω σύνδεσμο: 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96890607119?pwd=c0tiNlpWQTdVNHFSVjg4OCt6bmhBdz09 
Meeting ID: 968 9060 7119 
Passcode: 328130

https://zoom.us/j/96890607119?pwd=c0tiNlpWQTdVNHFSVjg4OCt6bmhBdz09
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Εισαγωγικά στον Θεματικό Κύκλο: Τεχνολογία, Κοινωνία και Επιστήμη 
 
Τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός εξέλιξης της τεχνολογίας επιταχύνεται θεαματικά 
ασκώντας σημαντικές επιδράσεις σε πολλούς τομείς της ζωής των ανθρώπων. 
Ωστόσο, μέσα στο 2020 και το 2021, με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λόγω 
της εμφάνισης και εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2  και κατά την προσαρμογή της 
ανθρωπότητας στη νέα πραγματικότητα, η πρόοδος της τεχνολογίας υπήρξε 
επαναστατική και η ίδια διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε έκφανση της 
καθημερινότητας μας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία επηρεάζουν σημαντικά 
την οικονομία και την παραγωγή, τις κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές καθώς και 
πολλούς τομείς της ανθρώπινης δημιουργίας και την επιστήμη. Οι εξελίξεις στον τομέα της 
ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης και οι ηθικές επιπτώσεις αυτών απασχολούν όλο και 
περισσότερο τους επιστημονικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνητικές αρχές. Επιπλέον, 
σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21.10.2021) η τηλεκπαίδευση κατά τις 
συνθήκες της πανδημίας Covid-19 προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία και τη μάθηση, 
η τελευταία κατέστη σε πολλές περιπτώσεις δυσχερέστερη  ενώ αναδείχθηκαν οι προϋπάρχουσες 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε ότι αφορά τις μαθησιακές ευκαιρίες. Παράλληλα, οι 
ραγδαίες εξελίξεις που δημιουργούνται από την τεχνολογία απαιτούν ταχείες νομοθετικές 
εξελίξεις και γρήγορα αντανακλαστικά από τις ρυθμιστικές αρχές. 
 
Η διαμόρφωση αυτής της νέας πραγματικότητας δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον 
ερευνητικό προσανατολισμό της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην 
κρίσιμη αυτή συγκυρία, κατά την οποία η κοινωνία βιώνει με φόβο το παρόν και σκέπτεται με 
αγωνία το μέλλον, τα πορίσματα των επιστημονικών μελετών δεν είναι φρόνιμο να συζητούνται 
μόνο μεταξύ των ειδικών. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να οργανώσει έναν εξωστρεφή κύκλο σεμιναρίων, ο οποίος θα έχει ως σκοπό να 
προσεγγίσει με διεπιστημονικό τρόπο τις επιπτώσεις της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας στην 
κοινωνία και την επιστήμη. Οι σχετικές συζητήσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουν επιστήμονες 
τόσο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και από άλλα ανώτατα και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, 
δεν απευθύνονται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, διδακτικό προσωπικό, 
φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και στο  ευρύτερο κοινό της κρητικής κοινωνίας. 
 
Το Διεπιστημονικό Σεμινάριο της ΣΚΕ ξεκινά τη Δευτέρα 1/11/2021 (βλ. το αναλυτικό 
Πρόγραμμα των Εισηγήσεων, εδώ, σ. 5)  
Ρέθυμνο, 25/10/2021 
 
Η Επιτροπή του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών: 
Αλέξανδρος Κεσσόπουλος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης)  
Θεανώ Κοκκινάκη (Τμήμα Ψυχολογίας) 
Βαγγέλης Νικολαϊδης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) 
Αθηνά Σκουλαρίκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας) 
Ακολουθεί το αναλυτικό Πρόγραμμα των Εισηγήσεων.
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021 
 

Τεχνολογία, Κοινωνία και Επιστήμη  
 
 

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 
 

Τίτλος: Βαθιά μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη 
 
Εισηγητής: Αναστάσιος Ρούσσος, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  
 
Σχολιασμός: Γιώτα Ποϊράζη, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Μανόλης Δαφέρμος, 
Καθηγητής Επιστημολογίας της Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 
 

Τίτλος: Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανθρώπινα δικαιώματα 
 
Εισηγητές: Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ 
                   Νίκος Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Νομική Σχολή 

ΑΠΘ 
 
Σχολιασμός: Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομική 

Σχολή ΑΠΘ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 
 

Τίτλος: Τηλεκπαίδευση εκτάκτου ανάγκης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: Η οπτική των 
φοιτητών/τριών και οι προσδοκίες τους για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη μετα-Covid 
εποχή  
 
Εισηγητής: Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, του Αθλητισμού 

και της Κοινότητας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
                                                                                    
Σχολιασμός: Aθηνά Σκουλαρίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας 

(Ανάλυση Λόγου και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις), Τμήμα Κοινωνιολογίας, 
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Πανεπιστήμιο Κρήτης και Κατερίνα Κούτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής 
Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 


