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Δελτίου Τύπου 

Ξεκινά τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 ο Α΄ κύκλος ομιλιών «Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία» που 

διοργανώνει η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και τα Ερευνητικά Εργαστήριά της στο Κέντρο Ερευνών και 

Μελετών  (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και 

το Δήμο Ρεθύμνης. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου μια, εξαιρετικά 

παραγωγική, συνάντηση εργασίας του Κοσμήτορα και των Μελών της Οργανωτικής Επιτροπής από μεριάς 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Π.Κ. και της Αντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνου και του Δημάρχου 

Ρεθύμνης. Η σύμπραξη αυτή βασίζεται στην εδραιωμένη συμπόρευση του Πανεπιστημίου Κρήτης με την 

πόλη του Ρεθύμνου και στην κοινή αντίληψη για αλληλοϋποστήριξη και ουσιώδη επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση.  

Αυτές οι συναντήσεις έχουν ως βασικό σκοπό αφενός να παρουσιάσουν και να καταστήσουν προσιτά στους 

πολίτες σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα καθώς και θέματα ευρύτερης κοινωνικής σημασίας, με έναν 

τρόπο που να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του ευρύτερου κοινού και αφετέρου να ενημερώσουν 

περαιτέρω την πανεπιστημιακή κοινότητα για κοινωνικές ανάγκες, ανησυχίες και προβλήματα που ζητούν 

απαντήσεις και λύσεις και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.  

Κάθε ετήσιος κύκλος περιλαμβάνει έξι συναντήσεις, οι οποίες θα ξεκινούν τον Οκτώβριο και θα διαρκούν 

μέχρι τον Ιούνιο και θα είναι ανοιχτές στο κοινό. Οι ομιλίες θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα από 

έγκριτους Καθηγητές και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και άλλους διακεκριμένους Έλληνες 

επιστήμονες και ανθρώπους των γραμμάτων. Θα πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα στις 19.00, θα 

διαρκούν από 40 έως 50 λεπτά της ώρας και στη συνέχεια, θα ακολουθεί συζήτηση μεταξύ ομιλητών και 

ακροατών. Έτσι, πολίτες του Ρεθύμνου αλλά και γενικότερα της Κρήτης θα έχουν την ευκαιρία να 

διευρύνουν τις γνώσεις και τον προβληματισμό τους για σύγχρονα ζητήματα της κοινωνίας, της πολιτικής 

και της οικονομίας με τη συνδρομή νέων επιστημόνων και ερευνητών που θα προέρχονται από 

διαφορετικούς κλάδους.  

Οι δύο πρώτες συναντήσεις του Α΄ κύκλου, που θα πραγματοποιηθούν στις 25/10 και 13/12, θα γίνουν 

διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ με δυνατότητα παρεμβάσεων και ερωτήσεων από το κοινό. 

Φιλοδοξία μας είναι, εφόσον οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, από τον Ιανουάριο του 2022 οι 

συναντήσεις να γίνονται δια ζώσης στο «Σπίτι του Πολιτισμού» που ευγενικά παραχωρείται για το σκοπό 

αυτό από το Δήμο Ρεθύμνης. 

Στην έναρξη του Α΄ κύκλου τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 στις 19.00 με θέμα «Πανεπιστήμιο Κρήτης και 

Κοινωνία: Αλληλεπιδράσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές» θα επικεντρωθούμε στο ρόλο και στην αποστολή 

του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και στο ρόλο της ευρύτερης κοινότητας, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει 

χώρος σύγκλισης των δύο πλευρών. Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κρήτης θα μιλήσουν, ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ο Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, 

Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος Μυλωνάκης, ο Πρόεδρος του 
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Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, 

Νεκτάριος Ταβερναράκης, και από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης, η 

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης.  

Για να παρακολουθήσετε τις διαδικτυακές συναντήσεις του κύκλου ομιλιών, ακολουθείστε τον σύνδεσμο:  

https://zoom.us/j/93464315372?pwd=SWFWTm95ZHR4ZDVyVnJhaHB5UUFydz09 
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