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Στείλτε μας τις προτάσεις σας!

Το e-Newsletter προσκαλεί όλα 
τα μέλη της πανεπιστημιακής 

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

Κυκλοφόρησε
το 2ο τεύχος 

του ηλεκτρονικού
περιοδικού “ΤΡΙΤΩΝ”

Δείτε το 
2ο τεύχος 

του περιοδικού 
«ΤΡΙΤΩΝ»

εδώ

Διάκριση του Πανεπιστημίου Κρήτης  

Global Ranking of Academic Subjects 

(GRAS) 2021

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη διάκριση του 
στην κατάταξη Shanghai  2021 και στις θέσεις 51-75 παγκοσμίως για 
τη Δημόσια Υγεία για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στην κατάταξη αυτή ανά 
επιστημονικό πεδίο της Shanghai [Global Ranking of Academic Sub-
jects (GRAS)] συμμετείχαν περισσότερα από 4000 πανεπιστήμια τα 
οποία αξιολογήθηκαν σε 54 διαφορετικά επιστημονικά πεδία και στις 
κατηγορίες Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμη των Μηχανικών, Επιστήμες της 
Ζωής, Ιατρικές Επιστήμες και Κοινωνικές Επιστήμες.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διακρίθηκε επίσης παγκοσμίως και κατέλαβε 
τις θέσεις 151-200 στις Επιστήμες της Ατμόσφαιρας, τις θέσεις 201-
300 στον κλάδο της Φαρμακευτικής και τις θέσεις 201-300 και πρώτο 
ανάμεσα στα Ελληνικά πανεπιστήμια στα Μαθηματικά. Στο πεδίο Κλινική 
Ιατρική κατέλαβε τις θέσεις 301-400 και στη Βιολογία του Ανθρώπου 
τις θέσεις 401-500. Επιπλέον το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το μοναδικό 
Ελληνικό πανεπιστήμιο που διακρίθηκε στη Χημεία στις θέσεις 401- 
500 και στις επιστήμες Μηχανική-Τεχνολογία Υλικών επίσης στις θέσεις 
401-500. Τα φετινά αποτελέσματα αποτελούν αναγνώριση της υψηλής 
ποιότητας έρευνας που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από 
τα μέλη ΔΕΠ, τους ερευνητές, και τους φοιτητές του. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στο σύνδεσμο: 

https://www.shanghairanking.com/
ranκings/gras/2021

https://www.uoc.gr/files/items/8/8378/triton_2new.pdf
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Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην 
προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων 

στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 
18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Το μήνυμα 
αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς 
πολιτισμικών ανταλλαγών “με σκοπό την ενίσχυση της 
μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, 
την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών”.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν τέσσερα 
Μουσεία που συμβάλλουν με τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές τους δραστηριότητες άμεσα ή έμμεσα 
στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των δύο πόλεων, 
Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Πέρα από το επιστημονικό 
ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα εκθέματά τους, το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Μουσείο της 
Εκπαίδευσης, το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης και το 
Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας προσφέροντας γνώση 
αναπτύσσουν συνέργειες και αλληλοεπιδρούν με την 
τοπική κοινωνία.

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα Μουσεία 
του ΠΚ επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.uoc.gr/life/museums

http://network.icom.museum/international-museum-day
https://www.uoc.gr/life/museums


4

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων
στις 18/5/2021, παρουσιάζει

το Μουσείο της Εκπαίδευσης
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

και τις εορταστικές δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης (ΜτΕ) 
και η Μουσειακή Συλλογή της Ελέ-

νης Γλύκατζη Αρβελέρ του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ιδρύθηκαν με σκοπό την αναζήτηση, διαφύ-
λαξη, προβολή και μελέτη του εκπαιδευτικού 
παρελθόντος και της βιογραφίας προσωπικοτήτων της 
νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 

Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό και σπάνια τεκμήρια 
του πρώτου Διδασκαλείου και της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Ηρακλείου, καθώς επίσης σημαντικά 
εκθέματα των ελληνικών σχολείων, από τα τέλη του 
18ου μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Με την αξιοποίηση 
του εκθεσιακού υλικού, αλλά και τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, οι επισκέπτες/επισκέπτριες εμπλέκονται 
βιωματικά σε ποικίλες δραστηριότητες, προκειμένου 
να αναστοχαστούν δημιουργικά ως πολίτες του 
κόσμου. Παράλληλα, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη 

τους, μαθαίνουν να παρατηρούν, να 
αναρωτιούνται, να κάνουν ερμηνείες 

και να διαμορφώνουν 
υποθέσεις, βασιζόμενοι 
στα τεκμήρια μέσα σε 
ένα περιβάλλον που 
ευνοεί την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, 
προσφέρει ψυχαγωγία και 

γνώση, και ενεργοποιεί το 
συναίσθημα. Με αυτό τον τρόπο 
ωθούνται σε μια εναλλακτική 
ανάγνωση και ερμηνεία της 
ιστορίας και του πολιτισμού μας. 

Στις εικαστικές εγκαταστάσεις 
του Μουσείου αναδεικνύονται 
οι χρόνιες παθογένειες της 
ελληνικής εκπαίδευσης μέ-
σω της «αναδιάταξης» των 
εκπαιδευτικών τεκμηρίων 

με σύγχρονες μορφές 
εικαστικής έκφρασης: ready-
made art, visual installa-
tions, conceptual and video 
art, και πρόσφατα μέσω του 
«μουσείου του πεζοδρομίου» 
με σύγχρονα εκθέματα στον 
προαύλιο χώρο του. 

Στο ΜτΕ υλοποιούνται ευρω-
παϊκά προγράμματα για την 
ψηφιακή αναβάθμισή του 
και τον εκπαιδευτικό τουρισμό, ερευνητικές δράσεις 
από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, οργανώνονται 
σεμινάρια σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
και διοργανώνονται μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα 
δια βίου μάθησης και εμπειρίας. Εξίσου σημαντική 
είναι η διοργάνωση Ημερίδων και Συμποσίων στο 
ΜτΕ με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ερευνητών και 
εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά 
και διεθνών Εκθέσεων.

Επίσης, διοργανώνονται επισκέψεις σχολείων από 
την Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου οι 
μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν σε ποικίλες 
εκπαιδευτικές δράσεις. 

Διευθυντής του ΜτΕ είναι ο Καθηγητής Αντώνης 
Χουρδάκης.  

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

https://kemeiede.edc.uoc.gr  

https://xeniseum.org        

Φωτογραφίες: Εκθέματα του Μουσείου Εκπαίδευσης του ΠΚ 
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To τηλεσκόπιο 1.3μ κάτω από το φως του Γαλαξία μας στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα 
(Γιώργος Τριβυζαδάκης)

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Απώτερος στόχος όλων των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
σχεδιάζονται από την Εργαστηριακή Μονάδα Εκπαίδευσης του ΜΦΙΚ-ΠΚ είναι 
να παρέχει την δυνατότητα σε μαθητές από όλα τα σχολεία της Ελλάδας αλλά 
και τα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού να προσεγγίζουν διαθεματικά 
ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα ή ερώτημα χρησιμοποιώντας την επιστημονική 
μεθοδολογία, να αναπτύσσουν την επιστημονική σκέψη και τον επιστημονικό 
λόγο και να αποκτούν αξίες και στάσεις που θα τους βοηθήσουν στη διαχείριση 
προβλημάτων στην καθημερινή τους ζωή. Η προσέγγιση αυτή είναι μέρος της 
Διερευνητικής Μάθησης  (Inquiry Based Learning) που το ΜΦΙΚ-ΠΚ εφαρμόζει 
σε όλα τα προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που σχεδιάζει και υλοποιεί.

Το ΜΦΙΚ-ΠΚ γιόρτασε τη Διεθνή Μέρα Μουσείων (19/5/2021), στο πλαίσιο της θεματικής του ICOM «Το Μέλλον 
των Μουσείων: Αναστοχασμός και Επανεκκίνηση», με δύο διαδικτυακές δράσεις:

• Συνδιοργάνωσε, σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα 
«Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Κοινωνία».  Μέσα 
από παρουσιάσεις και συζήτηση, προσεγγίστηκε 
το ερώτημα «ποιο θα θέλαμε να είναι το μέλλον 
του πλανήτη και πώς τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας 
μπορούν να συμβάλουν σ’ αυτό;». Από το ΜΦΙΚ-ΠΚ, 
εισηγήσεις έγιναν από τον Διευθυντή του, Καθηγητή 
Νικόλαο Πουλακάκη, και από τον Έφορο Γεωλογίας-
Παλαιοντολογίας, Δρ Χαράλαμπο Φασουλά. Η δράση 
αυτή στην οποία συμμετείχαν 130 άτομα αποτέλεσε 
την πρώτη ουσιαστική συνεργασία των μεγαλύτερων 
δημόσιων μουσείων φυσικής ιστορίας της Ελλάδας. 

• Υλοποίησε δωρεάν το Μουσειοπαιδαγωγικό 
Πρόγραμμα «Οι Επιστήμονες της Φύσης Ι: Γη και 
Χερσαία ζωή», σε ένα ελληνόγλωσσο Δημοτικό 
σχολείο του Λονδίνου (Γ’ και Δ’ τάξη) και στο Δημοτικό 
Σχολείο Ριζίων Έβρου (Β’ τάξη). Πρόκειται για ένα 
ειδικά σχεδιασμένο για τηλε-εκπαίδευση, 
ζωντανό ψηφιακό μουσειοπαιδαγωγικό 
πρόγραμμα διάρκειας μίας ώρας, που 
υλοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής Mu-
seotek, με θέμα τους επιστήμονες που 
μελετούν τη φύση και συγκεκριμένα 
αυτούς που μελετούν τη δομή της Γης 
και τη ζωή στη στεριά. Οι στόχοι του 
προγράμματος ήταν η ενεργητική 
συμμετοχή των μαθητών στη 
μαθησιακή διδασκαλία, η οικοδόμηση 
της γνώσης με τη βοήθεια της 
διερεύνησης και της ανακάλυψης, και 
η μάθηση με ευχάριστο και διασκεδαστικό 
τρόπο. 

https://www.lesvosmuseum.gr/
https://www.lesvosmuseum.gr/
https://agrofor.auth.gr/%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CF%2586%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582
https://agrofor.auth.gr/%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CF%2586%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582
https://museotek.net/event/oi-epistimones-tis-fisis-i-gi-kai-xersaia-zoi/
https://museotek.net/event/oi-epistimones-tis-fisis-i-gi-kai-xersaia-zoi/
https://museotek.net/event/oi-epistimones-tis-fisis-i-gi-kai-xersaia-zoi/
https://blogs.sch.gr/dimrizia/2021/05/19/diethnis-imera-ton-moyseion-tilediaskepsi-me-to-moyseio-fysikis-istorias-kritis/
https://blogs.sch.gr/dimrizia/2021/05/19/diethnis-imera-ton-moyseion-tilediaskepsi-me-to-moyseio-fysikis-istorias-kritis/
https://museotek.net/
https://museotek.net/
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Ο νέος κύκλος του δωρεάν προγράμματος MITOS 
του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκινά τον Ιούνιο και 

απευθύνεται σε νέους ερευνητές που τους ενδιαφέρει η 
εμπορική και επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας! 

Το πρόγραμμα MITOS είναι μία καινοτόμος 
πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης που ξεκίνησε 
πιλοτικά το 2020 και φέτος πραγματοποιείται ο νέος, 
εμπλουτισμένος κύκλος. Στόχο έχει να προσφέρει στους 
νέους ερευνητές κρίσιμες γνώσεις, πρακτική εξάσκηση 
και συμβουλευτική, ώστε να αποκτήσουν βασικά 
εφόδια για να υποστηρίξουν ενέργειες εμπορικής και 
επιχειρηματικής αξιοποίησης της έρευνας. 

Η εμπορική αξιοποίηση της έρευνας (research com-
mercialization) αφορά την κατοχύρωση διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τη δημιουργία συνεργασιών με επιχειρήσεις 
και οργανισμούς για τη μεταφορά τεχνολογίας/γνώσης, 
καθώς και τη δημιουργία εταιρειών - τεχνοβλαστών 
(spin offs).

Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «MITOS»
από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Αξιοποίηση έρευνας: γνώσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων και mentoring

Ο νέος κύκλος του προγράμματος MITOS, που ξεκινά στις αρχές Ιουνίου 
και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, υλοποιείται από το Γραφείο Μεταφοράς 
Τεχνογνωσίας σε συνεργασία με τον οργανισμό Bizrupt και περιλαμβάνει:

• Εκπαιδευτικά workshop

• Ενημερωτικές ομιλίες/
συζητήσεις από επαγγελματίες 
στον χώρο της εμπορικής 
αξιοποίησης έρευνας, της 
επιχειρηματικότητας & της 
καινοτομίας

• Βιωματική εκπαίδευση 
μέσω πρακτικής άσκησης 
σε πραγματικές περιπτώσεις 
αξιοποίησης έρευνας (case 
studies)

• Συνεδρίες mentoring

• Δικτύωση με επαγγελματίες 
στο πεδίο εμπορικής αξιοποίη-
σης έρευνας

Στο πρόγραμμα μπορούν να 
συμμετέχουν οι μεταδιδακτορικοί 
ερευνητές, οι υποψήφιοι διδά-
κτορες και οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για τη μεγιστοποίηση του οφέλους 
από το πρόγραμμα  MITOS, οι 
ενημερωτικές ομιλίες/συζητήσεις 
θα είναι ανοιχτές προς όλη 
την ακαδημαϊκή κοινότητα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης! 

Οι ημερομηνίες και οι θεματικές των ομιλιών θα ανακοινώνονται 
στην Facebook σελίδα του προγράμματος MITOS.

Οι Θεματικές ενότητες και οι 
εκπαιδευτές του 1ου κύκλου των 
workshop είναι:

Technology Transfer Fundamentals
Faye Orfanou, Technology Transfer 
Facilitator - Innovation Office of 
NCSR “Demokritos”

Zooming in Technology Transfer
Athina Oikonomidou, Technology 
Transfer and Business Develop-
ment Consultant

Patents - What you should know
Alexandros Lioumbis, European 
Patent Attorney

Introduction to Spin Offs
Sofia Tsakiri, Co-founder of RENVIS - 
former Technology Transfer Officer 
of Aristotle University of Thessa-
loniki

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Μανώλης Βεργετάκης, 
Στέλεχος Γραφείου Μεταφοράς 
Τεχνογνωσίας 

2810-393160,        kto@uoc.gr

https://www.bizrupt.gr/
https://www.facebook.com/MITOS-Technology-Transfer-Network-University-of-Crete-100309014919639
mailto:kto@uoc.gr
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Γνωριμία με την Ομάδα Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας  
του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Η Παλαιολιθική Αρχαιολογία, η αρχαιολογία που 
αποκαλύπτει τα υλικά τεκμήρια για την Καταγωγή 

και Εξέλιξη του Ανθρώπου, βρίσκεται πλέον στην 
αυγή της τρίτης δεκαετούς αδιάλειπτης παρουσίας 
της στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ανάμεσα στον πλούτο 
που μοχλεύουν για το πανεπιστήμιο η αρχαιολογία 
της Εποχής του Χαλκού, η αρχαιολογία της Κλασικής 
αλλά και της Βυζαντινής περιόδου, η Παλαιολιθική 
Αρχαιολογία έχει εδραιώσει τον ξεχωριστό ρόλο του 

ιδρύματος στον χάρτη των σπουδών Αρχαιολογίας στην 
Ελλάδα. Η συστηματική διδασκαλία του γνωστικού 
αντικειμένου λαμβάνει χώρα στο αμφιθέατρο, το 
εργαστήριο και το πεδίο. Βγαίνοντας από το αμφιθέατρο 
και έχοντας αποκτήσει τα θεωρητικά και μεθοδολογικά 
εργαλεία, η εργασία στο πεδίο, λειτουργώντας ως 
ένα πολύ μεγάλο σχολείο για τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες, συμπληρώνει ένα ολιστικό πρόγραμμα 
σπουδών.  

Στην πρώτη αίθουσα του ‘σχολειού’ το πρόγραμμα 
«Παλαιολιθική έρευνα Ιονίου» έχει αντικείμενο 

τη δραστηριότητα του Ανθρώπου του Νεάντερνταλ 
στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου, το πολύνησο 
ανάμεσα στη Λευκάδα, την Ιθάκη και την Ακαρνανία. Από 
το 2014 η ανασκαφή στο Σπήλαιο του Πάνθηρα στον 
Κυθρό, μια νησίδα απέναντι από το Μεγανήσι, φέρνει 
στο φως αρχαιολογικά κατάλοιπα από δραστηριότητα 
του ανθρώπου του Νεάντερνταλ, λίθινα εργαλεία, 
φυλαχτά και κατάλοιπα πανίδας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί 
υποθαλάσσια έρευνα στο κεντρικό Ιόνιο σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 
προκειμένου να χαρτογραφηθεί το καταποντισμένο 
τοπίο όπου ζούσαν οι ομάδες των Νεάντερνταλ και να 
διερευνηθούν οι απαρχές της ναυσιπλοΐας αυτού του 
παρεξηγημένου προγονικού μας είδους. 

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΟΝΙΟΥ
Ανασκαφή στα Ροδαφνίδια Λέσβου

Το σπήλαιο του Πάνθηρα στη νησίδα Κυθρός 
κατά τη διάρκεια της ανασκαφής τον Οκτώβριο 
2020
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Στη δεύτερη αίθουσα του ‘σχολειού’ το πρόγραμμα «Παλαιολιθική 
Λέσβος» έχει αντικείμενο τις απαρχές του αποικισμού στο Αιγαίο. 
Περιλαμβάνει συστηματική ανασκαφή, επιφανειακή έρευνα, 
γεωφυσική και παλαιογεωγραφική έρευνα σε διάφορες 
τοποθεσίες. Στα Ροδαφνίδια, η ανασκαφική σκαπάνη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης αποκαλύπτει μαρτυρίες για κατοίκηση 
στο Αιγαίο μεταξύ 170 και 500 χιλιάδων ετών πριν. Στις όχθες 
μικρών παλαιοποταμών και τις ακτές της παλαιολίμνης 
που βρισκόταν στον σημερινό Κόλπο της Καλλονής 
αποκαλύπτονται μοναδικά λίθινα εργαλεία. Ανήκουν 
στην πλέον μακραίωνη τεχνολογική παράδοση της 
Αχελαίας περιόδου η οποία ξεκινά από την Αφρική πριν 
από 1,7 εκατομμύρια χρόνια και είναι παρούσα σε όλο 
τον Παλαιολιθικό κόσμο μέχρι και πριν από 200 χιλιάδες 
χρόνια. Τα σπάνια και σημαντικά αυτά ευρήματα εγγράφουν 
δυναμικά την Παλαιολιθική αρχαιολογία της Ελλάδας στον 
χάρτη της παγκόσμιας αρχαιολογίας. Στοιχειοθετούν ένα 
καινούργιο σενάριο γεωγραφικής διείσδυσης στον Ευρωπαϊκό 
χώρο από προγονικούς πληθυσμούς του ανθρώπου σε περιόδους 
υποχώρησης της θαλάσσιας στάθμης, όταν το Αιγαίο μετατρεπόταν 
σε χερσαία γέφυρα συνδέοντας την Ασία με την Ευρώπη. Ο ιστότοπος 
του προγράμματος δημιουργήθηκε πρόσφατα υπηρετώντας τη 
ψηφιακή επικοινωνία με το ευρύ κοινό.  

Η «Παλαιολιθική έρευνα Ιονίου» και η 
«Παλαιολιθική Λέσβος»  προσφέρουν κάθε χρόνο 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
στο πεδίο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και από 
άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Η εργασία είναι εθελοντική και συλλογική. Στα 
σκάμματα και τα εργαστήρια των ανασκαφών 
πραγματοποιούνται μαθήματα και πρακτικές 
ασκήσεις και εκπαιδεύεται μία γενιά αρχαιολόγων 
που θα συμβάλλει με τη σειρά της στην αποκά-
λυψη της ατελώς γνωστής πρώιμης αρχαιολογίας 
της Ελλάδας. 

Νένα Γαλανίδου

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΠΚ

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ

www.palaeolithiclesbos.org

H ανασκαφική ομάδα της Λέσβου στα 
σκαλοπάτια του εργαστηρίου στο δημοτικό 

σχολείο Λισβορίου

https://www.palaeolithiclesbos.org/
https://www.palaeolithiclesbos.org/
https://www.palaeolithiclesbos.org/
https://www.palaeolithiclesbos.org/
https://www.palaeolithiclesbos.org/
http://www.palaeolithiclesbos.org


9

Οι υποψήφιες διδάκτορες Ελένη Μόσιου και Roberta 
Dainotto και ο υποψήφιος διδάκτορας Παναγιώτης 

Ανδρουλάκης, του Τομέα Κλασικών Σπουδών του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
έλαβαν υποτροφία από το πρόγραμμα Ερευνητικές 
Υποτροφίες στις Ελληνικές Σπουδές για Υποψήφιους 
Διδάκτορες του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Harvard. 

Η ερευνητική υποτροφία περιλαμβάνει πρόσβαση 
για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του 
Πανεπιστημίου Harvard, ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό 
ταξίδι στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελληνικών 
Σπουδών στην Ουάσινγκτον, προσκλήσεις των 
υποτρόφων να παρουσιάσουν και να δημοσιεύσουν τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους και να συμμετάσχουν 
σε ακαδημαϊκές συναντήσεις, καθώς και μία οικονο-
μική ενίσχυση 1000€ για τις ανάγκες της έρευνάς 
τους. Οι ερευνητές/τριες θα έχουν ακαδημαϊκή και 
συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 
υποτροφίας από τα μέλη της ακαδημαϊκής επιτροπής 
του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε 
να βρείτε εδώ: 

https://el.greece.chs.harvard.edu/research-fel-
lowships/hellenic-studies-predoc

Διάκριση Υποψηφίων Διδακτόρων 
του Τομέα Κλασσικών Σπουδών 
του Τμήματος Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Roberta Dainotto Παναγιώτης ΑνδρουλάκηςΕλένη Μόσιου

Το πρόγραμμα 
εγκαινιάστηκε φέτος 

και έχει στόχο να 
στηρίξει υποψήφιους 
διδάκτορες Κλασικών 
Σπουδών ελληνικών 

Πανεπιστημίων

https://el.greece.chs.harvard.edu/research-fellowships/hellenic-studies-predoc
https://el.greece.chs.harvard.edu/research-fellowships/hellenic-studies-predoc
https://el.greece.chs.harvard.edu/research-fellowships/hellenic-studies-predoc


Ήταν τέλη Φεβρουαρίου 
2001 όταν όλοι οι δήμοι της περιοχής του Ψηλορείτη 
αποφάσισαν από κοινού και ομόφωνα τη δημιουργία 
του γεωπάρκου του Ψηλορείτη με την επωνυμία 
«Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη». Οι δήμοι Γαζίου, 
Τυλίσου, Κρουσώνα, Γοργολαϊνη, Τετραχωρίου, Αγίας 
Βαρβάρας, Ρούβα, Ζαρού, Τυμπακίου, Κουρητών, 
Συβρίτου, Αρκαδίου, Κουλούκωνα, Γεροποτάμου και 
Ανωγείων ανάθεσαν τότε στο ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης 
AE OTA (Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου 
-  Μαλεβυζίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) 
σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ), τη σύνταξη φακέλου 
υποψηφιότητας προκειμένου το γεωπάρκο να ενταχθεί 
στο νεοσύστατο τότε Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. 
Ο φάκελος ετοιμάστηκε και κατατέθηκε το Μάρτιο 
του 2001 για αξιολόγηση και στο 1ο Συνέδριο των 
Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που φιλοξενήθηκε στο 
Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου τον Οκτώβριο του 2001, 
ο Ψηλορείτης έγινε και επίσημα μέλος του Δικτύου 
των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. 

Βασικοί στόχοι του γεωπάρκου ήταν εξ αρχής η 
προβολή και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος της περιοχής τόσο στους επισκέπτες 
όσο και στους κατοίκους, η προώθηση της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η ανάπτυξη υποδομών 
και δράσεων γεωτουρισμού και μέσω όλων αυτών, η 
στήριξη της τοπικής οικονομίας και παραγωγής με τις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όλο αυτό το διάστημα, το ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης, το ΜΦΙΚ 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλοι οι παλιοί και νέοι 
Καλλικρατικοί Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης στήριξαν 
με πολύ κόπο και με όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους 
την προσπάθεια για τη λειτουργία του Γεωπάρκου του 

Ψηλορείτη και τη συμμετοχή του στη συνέχεια, από 
το 2004, στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων. Από τότε 
το γεωπάρκο του Ψηλορείτη πέρασε με επιτυχία έξι 
διαδοχικές αξιολογήσεις διατηρώντας το προνόμιο της 
συμμετοχής του στα Δίκτυα Γεωπάρκων.

Μια σημαντική στιγμή στην όλη του εξέλιξη ήταν το 
Νοέμβριο του 2015 όταν η περιοχή αναγνωρίστηκε 
επίσημα ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO, καθεστώς 
που διατηρεί με επιτυχία μέχρι σήμερα. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί τίτλο τιμής και διάκρισης για την περιοχή 
του Ψηλορείτη και μια παγκόσμια αναγνώριση της 
ποιότητας και της αξίας της περιοχής, ένα διαβατήριο 
προβολής σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Για την περεταίρω ενίσχυση και στήριξη του γεωπάρκου 
του Ψηλορείτη οι σημερινοί δήμοι της περιοχής, οι δήμοι 
Ρεθύμνου, Αμαρίου, Φαιστού, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, 
Ανωγείων, Μυλοποτάμου καθώς και η Περιφέρεια 
Κρήτης ίδρυσαν πρόσφατα μια Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία με την επωνυμία «Δίκτυο Ιδαίων», με Πρόεδρο 
τον Έφορο του ΜΦΙΚ Δρ. Χαράλαμπο Φασουλά, που με 
τη στήριξη του ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης, του ΜΦΙΚ και των 
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Παρεμβάσεις
και συνεργατικές δράσεις 

για το περιβάλλον
και την τοπική κοινωνία

από το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας

του Πανεπιστημίου Κρήτης

20 Χρόνια Γεωπάρκο    Ψηλορείτη              
ένα ορόσημο και μια νέα αρχή
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λοιπών εταίρων του γεωπάρκου, θα αναλάβει σταδιακά τη 
λειτουργία και διαχείριση του γεωπάρκου. 

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια λειτουργίας του 
Γεωπάρκου του Ψηλορείτη, εν μέσω μιας δύσκολης εποχής 
για όλους μας. Οι προσπάθειες  για την ανάδειξη και προβολή 
της αξίας του γεωπάρκου, των ανθρώπων και των προϊόντων 
του συνεχίζονται με πιο εντατικούς ρυθμούς. Ξεκινά άμεσα 
μια καμπάνια προβολής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με 
αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού του γεωπάρκου αλλά 
και υλικού προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν 
ανιδιοτελώς πολλοί ερασιτέχνες και επαγγελματίες 
φωτογράφοι καθώς και οι δήμοι της περιοχής. Παράλληλα, 
αναλόγως των εξελίξεων με την πανδημία και των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων, για το υπόλοιπο της χρονιάς, 
σχεδιάζονται επετειακές δράσεις τόσο για ενίσχυση της 

εικόνας και του ρόλου του γεωπάρκου στην τοπική 
κοινωνία, όσο και για την προβολή και περαιτέρω 

αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προϊόντων 
που προσφέρει. Η  γρήγορη αποκατάσταση 

της κανονικότητας θα βοηθήσει στην άμεση 
επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας και 

την άνθιση του γεωπάρκου. Ευελπιστούμε 
ότι οι συνέργειες με το Γεωπάρκο 

της Σητείας και το Βιοσφαιρικό 
Απόθεμα της Σαμαριάς αλλά και 

με το πρόσφατα αναγνωρισμένο 
Βιοσφαιρικό Απόθεμα των 
Αστερουσίων, που συμμετέχουν 
επίσης στην Ολοκληρωμένη Χωρική 
Επένδυση (OXE) περιοχών φυσικού 
κάλλους UNESCO, θα στηρίξουν τον 
εναλλακτικό τουρισμό στο νησί μας 
και θα επιτύχουν την διεύρυνση της 
τουριστικής περιόδου  καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης υποστηρίζει αυτή την 
προσπάθεια. 

Δείτε και ακολουθείστε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης το Παγκόσμιο 
Γεωπάρκο UNESCO του Ψηλορείτη.

https://www.facebook.com/Psi-
loritisGeopark

https://www.instagram.com/psi-
loritis_geopark/

Αναμνηστική φωτογραφία των εκπροσώπων του 
Γεωπάρκου από την απονομή του διπλώματος 

(από αριστερά, ο Δ/ντης του ΑΚΟΜΜ κ. Δ. 
Πατακός, ο τότε Πρόεδρος του ΑΚΟΜΜ κ. Μ. 
Τζανιδάκης, το τότε στέλεχος του ΑΚΟΜΜ κ. 

Γ. Ξυλούρη και ο εκπρόσωπος του ΜΦΙΚ κ. Χ. 
Φασουλάς)

20 Χρόνια Γεωπάρκο    Ψηλορείτη              
ένα ορόσημο και μια νέα αρχή

https://www.facebook.com/PsiloritisGeopark
https://www.facebook.com/PsiloritisGeopark
https://www.instagram.com/psiloritis_geopark/
https://www.instagram.com/psiloritis_geopark/
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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης, συμμετέχει στο νέο έργο “New-

Life4Drylands – LIFE20 PRE/ΙΤ/000007” το οποίο 
συντονίζει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας 
- Ινστιτούτο Έρευνας Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (CNR-
IIA), με εταίρους την Ελληνική Εταιρία Προστασίας 

της Φύσης (ΕΕΠΦ), το Ιταλικό 
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής 

Προστασίας και Έρευνας 
(ISPRA), το Τμήμα 

Περιβαλλοντικής 
Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Σαπι-
έντζα της Ρώμης, 

το Ινστιτούτο Βιο-
Οικονομίας του Εθνικού 

Συμβουλίου Έρευνας της 
Ιταλίας (CNR-IBE), καθώς 

και το Ερευνητικό Κέντρο 
Οικολογικών και Δασικών 
Εφαρμογών (CREAF, 
Ισπανία).

Ο κύριος στόχος του έργου 
είναι η παρακολούθηση 
της εφαρμογής και της 
αναπαραγωγής λύσεων 

που βασίζονται στη φύση 
(Nature-Based Solutions 

/ NBS) για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων και 
ερημοποιημένων ξηρών περιοχών, χρησιμοποιώντας 
δορυφορικά ελεγχόμενους δείκτες. Μέσω της 
δημιουργίας ενός πρωτοκόλλου NBS, θα γίνει 
σχεδιασμός και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

παρακολούθηση αποκατάστασης των ξηρών περιοχών.

Οι περιοχές όπου επικεντρώνεται το έργο, βρίσκονται 
σε ξηρά και ημίξηρα κλίματα της Μεσογείου και 
σε παράκτια οικοσυστήματα που απειλούνται 
από την κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα 
στις περιοχές El Bruc (Καταλονία), Ti-
faracas (Κανάρια Νησιά), Alta Murg-
ia (Απουλία, Ιταλία), Αστερούσια Όρη 
(Κρήτη), Νέστο (Ελλάδα) και Palo La-
ziale (Ρώμη). 

Ειδικά για τα Αστερούσια Όρη, από τις 
πλέον ευάλωτες περιοχές της χώρας σε φαινόμενα 
υποβάθμισης του εδάφους και ερημοποίησης, 
προβλέπεται η μελέτη εξέλιξης των δύο φαινομένων 
μέσω τηλεπισκόπησης, αλλά και ανάλυσης διαφόρων 
φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων που 
επηρεάζουν και μεταβάλλουν το φυσικό τοπίο της 
περιοχής, ενώ σε δεύτερο επίπεδο και μετά την 
ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών δράσεων, 
θα παραχθεί ένα Σχέδιο Αποκατάστασης με τις πλέον 
κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την περιοχή λύσεις 
βασισμένες στη φύση (NBS). Το Σχέδιο Αποκατάστασης 
δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά θα 
λειτουργήσει ως συμβουλευτικό και επιστημονικό 
εργαλείο των ΟΤΑ και των κρατικών υπηρεσιών για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ερημοποίησης 
στην περιοχή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων, του περιβάλλοντος και των τοπικών 
κοινωνιών στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές 
συνθήκες.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.

Χαρακτηριστικό τοπίο των Αστερουσίων, 
Φωτ. Μανώλης Αβραμάκης©ΜΦΙΚ

Παρακολούθηση και ΜελέτηΠεριοχής 
Αστερουσίων

Σχέδιο Αποκατάστασης με Λύσεις Βασισμένες στη Φύση

https://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/programs/31375
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15-17/4     Συμμετοχή του Τμήματος 
Επιστήμης Υπολογιστών του ΠΚ 

στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του ΠΚ συμμετείχε 
στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 
πραγματοποιώντας διαδικτυακές παρουσιάσεις και 
πολλές συνεδρίες σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 
από σχολεία όλης της χώρας. 
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.
...............................................................................................................

6/5 Εμβολιαστικό Κέντρο στο χώρο της 
Ιατρικής Σχολής  

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση της 7ης ΥΠΕ για 
τη δημιουργία ενός επιπλέον εμβολιαστικού κέντρου 
στον χώρο της Σχολής. Από την αρχή της πανδημίας, η 
Ιατρική Σχολή πιστή στον ρόλο της και στις υποχρεώσεις 
της απέναντι στην κοινωνία έχει θέσει στη διάθεση 
της Πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου όλες τις 
δυνάμεις της.
...............................................................................................................

6/5 7η συνεδρία Training of the Trainers  - 
ΤotT 2020-2021

Στο πλαίσιο της Δράσης Training of the Trainers ΤotT 
2020-21, προσκλήθηκαν για την 7η συνεδρία του 
προγράμματος εισηγητές η Abigail Osborne και ο 

Robert Eaton (University of Bath, UK) που μίλησαν 
για την Συμπεριληπτική εκπαίδευση και διορθωτικές 
δράσεις στην Ανώτατη εκπαίδευση [Inclusivity/ inclu-
sion in Higher education]. Στη συνέχεια η κ. Παρασκευή 
Κουτσαΐδη, μέλος της ελληνικής αποστολής του ICC 
Camp (International Camp on Communication and 
Computers for blind and partially sighted youth), 
ανέδειξε την αξία της συμπερίληψης των φοιτητών με 
αναπηρία (ΦμεΑ) στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 
τις προσαρμογές προς αυτήν την εκπαίδευση. Όπως 
σε κάθε συνεδρία οι συμμετέχοντες καθηγητές είχαν 
την ευκαιρία να αυτο-αξιολογήσουν τις πρακτικές 
τους, να μοιραστούν παρόμοιες εμπειρίες και να 
προβληματιστούν αλλά και να ενημερωθούν για νέες ή 
καθιερωμένες καλές πρακτικές.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ. 
...............................................................................................................

10/5 «Βίος εν δικτύω» στις Δαρβινικές 
Δευτέρες  

Τα δίκτυα στη ζωής μας «Βίος εν δικτύω» είναι ο τίτλος 
Δαρβινικής Δευτέρας που φιλοξένησε την ομιλία του 
Καθηγητή Χρίστου Παπαδημητρίου (Columbia Universi-
ty) στο πλαίσιο της σειράς Διακεκριμένες Διαλέξεις του 
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. Πώς επηρεάζουν τα δίκτυα την οικονομία, την 
καθημερινότητα μας, και πώς, τελικά, διαμορφώνουν το 
μέλλον μας;

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

Τα Νέα του Πανεπιστημίου Κρήτης

https://www.uoc.gr/files/items/8/8664/symmetohi_tm._epistimis_ypologiston_sto_mathitiko_festibal_psifiakis_dimioyrgias.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8563/patterns_beyond_labels_workshop.pdf?rnd=1619502714&fbclid=IwAR0FYQ8HeUpkb1Pt5xB3oCeBhnH0Yvrkbt_OHBO0SvIdVHYYlyGwiQbu8Hs
https://darwinianmondaysgr.weebly.com/uploads/2/2/1/5/22154302/6_10-5-2021_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CC%81%CE%BF%CF%851.pdf
https://darwinianmondaysgr.weebly.com/omicronmuiotalambda943epsilonsigmaf---deltaiotaalphalambda941xiepsiloniotasigmaf.html
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11/5 «Πανδημική Κρίση και η Ελληνική 
Οικονομία» στο Διεπιστημονικό 

Σεμινάριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 2020-
2021
Στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου «Η πανδημία 
από τη σκοπιά των Κοινωνικών Επιστημών», του 
Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της ΣΚΕ 2020-2021, 
πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση με εισηγητή τον κ. 
Γιώργο Αργείτη, Καθηγητή Μακροοικονομικής Θεωρίας 
και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
ΕΚΠΑ, Επιστημονικό Διευθυντή ΙΝΕ ΓΣΕΕ και σχολιαστή 
τον κ. Σπύρο Λαπατσιώρα, Επίκουρο Καθηγητή Ιστορίας 
Οικονομικών Θεωριών, του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών ΠΚ. Δείτε περισσότερα για την εισήγηση 
«Πανδημική Κρίση και η Ελληνική Οικονομία» εδώ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Διεπιστημονικού 
Σεμιναρίου και οι περιλήψεις των εισηγήσεων εδώ.
...............................................................................................................

12/5 Webinars 2021 της Ιατρικής Σχολής: 
«Tι νεότερο: πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία»
«Περιβάλλον, κύηση και υγεία του παιδιού» είναι ο 
τίτλος του 2ου σεμιναρίου της σειράς των εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων «Tι νεότερο: πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία» που διοργανώνει η Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου Σεμιναρίου.

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

12/5 14ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής 
Σχολής

Στο 14ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής ΠΚ 
που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το ΚΕΜΕ, 
ομιλητής είναι ο κ. Βαγγέλης Καραδήμας, Καθηγητής 
Κλινικής Ψυχολογίας Υγείας, στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του ΠΚ, συνεργάτης ΙΤΕ, Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, ΚΕΜΕ. Το θέμα της ομιλίας 
είναι “Η διερεύνηση του ρόλου της αυτορρύθμισης και 

της δυαδικής ρύθμισης στην προσαρμογή στη χρόνια 
ασθένεια και στην ευημερία των ασθενών”. 

Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ.

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

12/5       “Blockchain Technology and Smart Con-
tracts” στο “Cybersecurity in Spring: 

The Spring of Cybersecurity”    
Στη σειρά διαλέξεων “Cybersecurity in Spring: The 
Spring of Cybersecurity” που οργανώνει το Τμήμα 
Επιστήμης Υπολογιστών ο Kostas (Konstantinos) 
Chalkias, Cryptographer & Blockchain Engineer, 
Facebook, παρουσίασε τις βασικές αρχές κανόνων, 
τους αλγόριθμους και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ 
κάποιων από τα πιο δημοφιλή blockhain δίκτυα 
συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin, Ethereum, zCash, 
Corda and Diem. «Blockchain Technology and Smart 
Contracts». 

Δείτε περισσότερα εδώ.

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

12/5 Live webinars Παιδοκαρδιολογίας και 
Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

Το Justus Liebig University Giessen σε συνεργασία με 
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και ΕΚΠΑ, 
και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, οργανώνει 
στο πλαίσιο της δράσης «Challenges in Pediatric and 
Congenital Heart Disease (2020-2022)» εκπαιδευτικά 
διαδικτυακά σεμινάρια Παιδοκαρδιολογίας και 
Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων που απευθύνονται 
σε φοιτητές Ιατρικής, ειδικευόμενους και ειδικευμένους 
ιατρούς.

Δείτε περισσότερα εδώ.

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

17/5  Ο Marko Fressura  στο Brown Bag Sem-
inar

Ο ερευνητής Μarco  Fressura (Università degli Studi 
Roma Tre) παρουσιάζει στο Brown Bag Seminar την 
έρευνά του σχετικά με το απόσπασμα του Ιουστινιάνειου 
Κώδικα στον πάπυρο P.Ryl. III 480. “A fragment of Jus-
tinian’s Digest in P.Ryl. III 480”.

Δείτε περισσότερα εδώ.

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

http://news.uoc.gr/news/2021/10-05/%CE%A0%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_%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
https://www.soc.uoc.gr/publicity/seminar-ske/
https://www.uoc.gr/files/items/8/8486/programma_2oy_seminarioy-_neo_(2).pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/07-05/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%82_Announcement_Research_Seminar.pdf
https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=news&lang=gr&ann=344
http://news.uoc.gr/news/2021/07-05/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%83%CE%B5_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_DAAD.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/11-05/BBS_FressuraM_A.pdf
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18/5 Η Deborah Jeromin στο Brown Bag 
Seminar

Στο πλαίσιο των Brown Bag Seminarς η Deborah Je-
romin, εικαστικός, παρουσιάζει, και με εικαστικά μέσα, 
την έρευνά της για την σηροτροφεία ως ‘δραστηριότητα 
πολέμου’ για την ύφανση αλεξίπτωτων κατά το Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο και την συνδέει με αναμνήσεις των 
γυναικών της Κρήτης. “Following the Threads – Para-
chutesilk / Μετάξι Αλεξίπτωτων (Essay, 2020) and 
Riven Threads / Mπερδεμένες Κλωστές (Film, 2020), 
a research on sericulture as war-production and 
women’s textile memories”.

Δείτε περισσότερα εδώ. 

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

19/5 “Working memory training in mice and 
humans”.

Το 15ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής 
ΠΚ που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΙΤΕ 
και το ΚΕΜΕ πραγματοποιήθηκε με ομιλήτρια την 
κ. Κυριακή Σιδηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Νευροφυσιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΠΚ και 
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, με τίτλο: “Work-
ing memory training in mice and humans”.

Δείτε το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ.

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

19/5 Σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας:  «Ο 
σκεπιτικισμός του Κικέρωνα στα ηθικά 

του έργα»
Στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Συναντήσεων του 
εαρινού εξαμήνου 2021 που διοργανώνει το 
Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης, 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών με το ΚΕΜΕ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη 
διαδικτυακή συνάντηση με ομιλητή τον Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Βιέννης κ. Γιώργο Καραμανώλη και 
θέμα «Ο σκεπιτικισμός του Κικέρωνα στα ηθικά του 
έργα».

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

19/5 Webinars 2021 της Ιατρικής Σχολής: 
«Tι νεότερο: πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία» 
«Νευρολογικά νοσήματα-Τι νεότερο;» είναι ο τίτλος 

του 3ου σεμιναρίου της σειράς των εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων «Tι νεότερο: πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία» που διοργανώνει η Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Εισηγητές του σεμιναρίου ο κ. 
Παναγιώτης Μήτσιας, Καθηγητής Νευρολογίας της 
Ιατρικής Σχολής, η κα Κλεάνθη Σπανάκη, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Νευρολογίας και ο κ. Ιωάννης Ζαγανάς, 
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας. 

Δείτε το πρόγραμμα του 3ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
εδώ.

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

19/5 Διαδικτυακή εσπερίδα επαγγελματικού 
προσανατολισμού  

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχε στην διαδικτυακή 
εσπερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού 
που πραγματοποίησε το Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ηρακλείου-
Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τίτλο 
«Εσπερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με 
σκοπό την παρουσίαση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της Κρήτης».

Η παρουσίαση του ΠΚ έγινε από τον Aντιπρύτανη 
Aκαδημαϊκών Yποθέσεων, Δια βίου Μάθησης, Διεθνών 
Σχέσεων και Εξωστρέφειας Καθηγητή κ. Γεώργιο 
Κοσιώρη.

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

20/5 Απόφαση της Συγκλήτου του ΠΚ για 
παραχώρηση οικοπεδικής έκτασης για 

την  ανέγερση νέου νοσοκομείου στο Ρέθυμνο
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποκρίνεται θετικά στο 
πάγιο αίτημα και στη ζωτική ανάγκη της κοινωνίας 
του Ρεθύμνου να ανεγερθεί και να λειτουργήσει στην 
πόλη ένα νέο Νοσοκομείο, το οποίο θα ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες απαιτήσεις. Στο πλαίσιο της σύνδεσής 
του με την κοινωνία, αλλά και ενθυμούμενο πάντα τη 

http://news.uoc.gr/news/2021/14-05/BBS.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/14-05/Sidiropoulou_Announcement_Research_Seminar_03032021.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8486/programma_3oy_ekpaideytikoy_seminarioy.png.pdf
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γενναιοδωρία των Ρεθύμνιων πολιτών, το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει τις 
απαιτούμενες εκτάσεις γης για την ανοικοδόμηση του 
Νοσοκομείου, καθώς και να το εντάξει (μερικώς) στις 
λειτουργίες της Ιατρικής Σχολής, με τη δημιουργία 
Πανεπιστημιακών Κλινικών.

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

20 & 21/5 Βιωματικό σεμινάριο από 
το Συμβουλευτικό Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στο πλαίσιο της στήριξης των φοιτητών  
προχώρησε στη διεξαγωγή διήμερου βιωματικού 
σεμιναρίου με τίτλο : «Άγχος και εξεταστική: χρήσιμες 
οδηγίες επιβίωσης».

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

21/5 “Health Inequality Determinants in 
the Pandemic, Social Justice and 

Rights”
Η Μονάδα Αγωγής Υγείας της Κλινικής Κοινωνικής 
και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοηθικής 
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την αιγίδα του Κέντρου 
Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις 
Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ-ΠΚ), 
συνδιοργάνωσαν με  την European Public Health Associ-
ation - Infectious Disease Control Section (EUPHA IDC) 
διαδικτυακή Διεπιστημονική Συζήτηση με τίτλο “Health 
Inequality Determinants in the Pandemic, Social Jus-
tice and Rights”. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με 
ελεύθερη συμμετοχή στο πλαίσιο της 3ης Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας 2021 (17-21 Μαΐου 2021) 
«Ενώνουμε Δυνάμεις για πιο Υγιείς Πληθυσμούς».

Δείτε περισσότερα εδώ.

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

21/5 Workshop: «Μηχανισμός Διάγνωσης 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας: 5 

Χρόνια Έρευνας και Εξέλιξης»
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου «Εκπαιδευτική Πολιτική 
και Πολιτικές Απασχόλησης», το Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και 

Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), συνδιοργάνωσαν διάλεξη με 
τη μορφή Workshop με θέμα «Μηχανισμός Διάγνωσης 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας: 5 Χρόνια Έρευνας και 
Εξέλιξης». Ομιλητές ήταν ο  Δρ. Σταύρος Γαβρόγλου, 
Διευθυντής Ενεργητικών Πολιτικών & Διεθνών Δικτύων 
και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Εθνικού Μηχανισμού 
Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας του ΕΙΕΑΔ (Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού) και 
ο  Δρ. Βάιος Κώτσιος, Κύριος Ερευνητής του Εθνικού 
Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας του 
ΕΙΕΑΔ.  Κατά την έναρξη της διάλεξης που συντόνισε ο 
Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης, Διευθυντής του ΚΕΠΕΤ 
και Αν. Διευθυντής του ΚΕΜΕ-ΠΚ, απηύθυναν χαιρετισμό 
ο Καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης, Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών 
Σχέσεων και Εξωστρέφειας ΠΚ και ο Καθηγητής 
Γιώργος Παναγής, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του ΠΚ.  Σχολιαστής στο workshop o Δρ 
Κωστής Πηγουνάκης, ΕΔΙΠ Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος της Μονάδας 
Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του ΠΚ.

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

24/5 «Περιπλέκοντας την εθνογραφική 
έρευνα: πρόσφατες εξελίξεις στην 

πολυτροπική εθνογραφία»
Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης  διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο  με τίτλο 
«Περιπλέκοντας την εθνογραφική έρευνα: πρόσφατες 
εξελίξεις στην πολυτροπική εθνογραφία». Οι ομιλητές 
Μελίσσα Νόλα και Χρήστος Βαρβαντάκης (Goldsmiths, 
University of London) παρουσίασαν τις εξελίξεις στο 
ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο της πολυτροπικής 
εθνογραφίας.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

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

24/5 ‘’Επαγγελματικές προοπτικές 
αποφοίτων Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης’’
Το Τμήμα Ψυχολογίας και η Δομή Διασύνδεσης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου 
Κρήτης συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση 
με προσκεκλημένες αποφοίτους του Τμήματος 
που ακολουθούν ακαδημαϊκή ή επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Σκοπός της ημερίδας ήταν να ανα-

https://keme.uoc.gr/index.php/el/component/k2/item/630-interdisciplinary-roundtable-health-inequality-determinants-in-the-pandemic-social-justice-and-rights
https://keme.uoc.gr/index.php/el/component/k2/item/630-interdisciplinary-roundtable-health-inequality-determinants-in-the-pandemic-social-justice-and-rights
https://keme.uoc.gr/index.php/el/component/k2/item/630-interdisciplinary-roundtable-health-inequality-determinants-in-the-pandemic-social-justice-and-rights
http://news.uoc.gr/news/2021/17-05/Roundtable-HealthInequalityCovid-EUPHA_21-5.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/17-05/Nola_Varvantakis_24-05_1730_%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%95.pdf
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δειχθούν οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων 
του Τμήματος Ψυχολογίας και να γνωστοποιηθούν στο 
κοινό συγκεκριμένοι κλάδοι της Ψυχολογίας. Ομιλήτριες 
της διαδικτυακής εκδήλωσης ήταν η κα Εύη Δεμερούτη 
Full Professor of Organizational Behavior and Human 
Decision Processes & Chief Diversity Officer at Eind-
hoven University of Technology and Distinguished 

Professor at the Univer-
sity of Johannesburg, η 
κα  Όλγα Επιτροπάκη Pro-
fessor of Management, 
Director of Research of 
the Management & Mar-
keting Department in 
the Business School at 
Durham University, UK, η 
κα Κατερίνα Μάσχα Ph.D. 
Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, 

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Εξειδικευμένου Κέντρου 
Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ 
“Ηλίανθος”και η κα Θεώνη-Φανή Τριανταφύλλου 
Κλινικός Ψυχολόγος, M.Y. ΥΠΕΘΑ, Ψυχιατρική Κλινική 
414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. 

Την εκδήλωση προλόγισαν εκ μέρους του Τμήματος 
Ψυχολογίας ο κ. Μανώλης Δαφέρμος, Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, και ο κ. Ανδρέας 
Καστελλάκης, συντονιστής της Επιτροπής Διασύνδεσης 
και Σταδιοδρομίας του Τμήματος. Εκ μέρους της ΔΟ.ΔΙ.
ΣΤΑ. συμμετείχε στην οργάνωση και την υλοποίηση 
της εκδήλωσης η κα Λία Αχλαδά. Την εκδήλωση 
παρακολούθησαν περίπου 150 φοιτητές του Τμήματος 
Ψυχολογίας, οι οποίοι συμμετείχαν σε εποικοδομητική 
συζήτηση με τις ομιλήτριες. 

Δείτε το Πρόγραμμα εδώ.

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

25/5 «Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η 
Φιλοσοφία της - Αναλύοντας το παρόν, 

ανιχνεύοντας το μέλλον»

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
πραγματοποίησε διαδικτυακή ημερίδα, με θέμα: «Η 
Τεχνητή  Νοημοσύνη και η Φιλοσοφία της- Αναλύοντας 
το παρόν, ανιχνεύοντας το μέλλον» και ομιλητές 
τον κ. Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, Καθηγητή στο ΜΙΤ 
και τους Καθηγητές του ΠΚ κ. Γιάννη Τσαμαρδίνο 
από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και την κ. 
Σταυρούλα Τσινόρεμα από το Τμήμα Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. 
Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε η Αγγέλα 
Καστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας και 
Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής. Στη συζήτηση 
που ακολούθησε συμμετείχαν οι επιστήμονες του 
ΠΚ κ. Ευγένιος Ματθιόπουλος (Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας), κα Μάρτζη Βενιέρη (Τμήμα ΦΚΣ) και 
κα Βίνα Τσακάλη (Τμήμα Φιλολογίας). Την εκδήλωση 
χαιρέτησε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας 
του ΠΚ κ. Γεώργιος Κοσιώρης. 

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ. 
Το βίντεο της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ. 
Διαβάστε το Απολογιστικό Δελτίο Τύπου εδώ.
..............................................................................................................

25/5 “Το μεταναστευτικό και προσφυγικό 
ζήτημα στη συνθήκη της πανδημίας” 

Η έκτη εισήγηση του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με τίτλο «Το μεταναστευτικό και προσφυγικό 
ζήτημα στη συνθήκη της πανδημίας»  είχε εισηγητές  
τον Καθηγητή κ. Ευθύμιο Παπαταξιάρχη, Καθηγητή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο (Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστήμιου 
Αιγαίου), την Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια κα 
Αλεξάνδρα Ζαββού, (Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, 
και υπό διορισμό Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης) και την 
κα Αναστασία Αναστασιάδου (Υποψήφια Διδάκτωρ 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο του 
Άμστερνταμ). 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ. 

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

26/5 “Inner retinal response to retinal 
detachment”

Το 16ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής 
ΠΚ που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το 
ΚΕΜΕ πραγματοποιήθηκε με ομιλητή τον κ. Μιλτιάδη 

http://dasta.uoc.gr/release/wp-content/uploads/2021/05/invit.jpg
https://www.uoc.gr/files/items/8/8600/programma.pdf
http://video.ucnet.uoc.gr/asset/detail/M1XGXqXdadqMG7VPhYEhcVvq
https://www.uoc.gr/files/items/8/8664/apologistiko_deltio_typoy.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8621/utf-8''ekti_eisigisi-diepistimoniko_seminario.pdf?rnd=1621598005
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Τσιλιμπάρη, Καθηγητή Οφθαλμολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του ΠΚ, με τίτλο: “Inner retinal response to ret-
inal detachment”. 

Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ.

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

26/5 Αφηγηματική Θεραπεία  - Tι είναι 
και τι επαγγελματικές δυνατότητες 

προσφέρει;
Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης διοργάνωσε διαδικτυακή 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Αφηγηματική 
Θεραπεία – τι είναι και τι επαγγελματικές δυνατότητες 
προσφέρει». Η Αφηγηματική θεραπεία και Κοινοτική 
πρακτική είναι μία σχετικά νέα πρακτική ψυχοθεραπείας. 
Έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής σε μια μεγάλη γκάμα 
θεμάτων ψυχικής υγείας, από τα πιο «απλά» μέχρι τα 
πιο «έντονα». Η εκδήλωση είχε στόχο να δώσει την 
ευκαιρία στο κοινό να ξανασκεφτεί το νόημα των μέχρι 
τώρα εκπαιδευτικών του επιλογών και να αναστοχαστεί 
πάνω στις μελλοντικές δυνατότητες δράσης προς 
την κατεύθυνση αυτών που του είναι σημαντικά στο 
επαγγελματικό πεδίο.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

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

27/5 Διάλεξη: Prof. Voula Tsouna, ”The Epi-
curean Notion of ‘Epibolē’’

Με την διάλεξη της Καθηγήτριας Voula Tsouna (univer-
sity o f California, Santa Barbara) και τίτλο “The Epicu-
rean Notion of Epibolē” συνεχίζονται οι διαδικτυακές 
συναντήσεις στο Forum of Hellenistic and Roman Phi-
losophy. Το forum που συνδιοργανώνουν η Γεωργία 
Τσούνη (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης) και ο Attila Nemeth (Research 
Professor of Philosophy, RCH Budapest) έχει στόχο «να 
φέρει κοντά έμπειρους και νεότερους μελετητές που 
εργάζονται στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Φιλοσοφία 
από όλο τον κόσμο, προκειμένου να παρουσιάσουν νέα 
έρευνα σε αυτόν τον τομέα, να ανταλλάξουν  απόψεις 

και να δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις στην ανάγνωση 
φιλοσοφικών κειμένων από την Ελληνιστική και 
Ρωμαϊκή περίοδο».

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο:  

https://www.forumhellenisticum.com

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

31/5 3ο σεμινάριο  - Κύκλος Σεμιναρίων 
ΜΙΚ-ΚΕΜΕ 

Η κα Παναγιώτα Δημητροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
του Τμήματος Ψυχολογίας ΠΚ και Μέλος του Εργαστηρίου 
Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, ΚΕΜΕ είναι η εισηγήτρια 
του 3ου κατά σειρά σεμιναρίου με θέμα: “Ψυχολογικές 
Επιπτώσεις της παρατεταμένης πανδημίας σε παιδιά 
και εφήβους”. Ο κύκλος Σεμιναρίων ΜΙΚ-ΚΕΜΕ 
διοργανώνεται από το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης, της 
Ιατρικής Σχολής 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.

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

31/5 Συνάντηση του Πρύτανη με τον 
Βουλευτή κ. Χ. Μαμουλάκη

Συνάντηση εργασίας είχαν ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 
Γεώργιος Μ. Κοντάκης και ο Αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου 
Χάρης Μαμουλάκης.

Ο κ. Χάρης Μαμουλάκης ενημερώθηκε για ζητήματα 
που απασχολούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
προθυμοποιήθηκε να συμβάλλει από τη θεσμική του 
θέση για την προώθηση θεμάτων που αφορούν την 
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

http://news.uoc.gr/news/2021/21-05/Announcement_Research_Seminar_Tsilimparis.pdf
https://www.uoc.gr/announce/afhghmatikhtherapeia.html
https://www.forumhellenisticum.com/
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
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Διακρίσεις Μελών Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο καθηγητής Κλασικής 
Αρχαιολογίας, ομότιμος καθη-
γητής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης Νίκος Σταμπολίδης, 
ο εμπνευστής και δημιουργός 
του αρχαιολογικού πάρκου 
και του Μουσείου αρχαίας 

Ελεύθερνας και συγχρόνως Διευθυντής του Μου-
σείου Κυκλαδικής Τέχνης, εξελέγη παμψηφεί πρώτος 
Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακροπόλεως.

Η διεθνής επταμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε 
προκειμένου να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες 
που υποβλήθηκαν για την πλήρωση της θέσης 
του Γενικού Διευθυντή στο Μουσείο Ακροπόλεως, 
με πρόεδρο τον καθ. Δημ. Παντερμαλή και μέλη 
τον ακαδημαϊκό και καθηγητή Μανόλη Κορρέ, τον 
ακαδημαϊκό και τ. Διευθυντή του Μουσείου του 
Λούβρου Αλαίν Πασκέ, τους καθηγητές Αρχαιολογίας 
Πέτρο Θέμελη και Βασίλη Λαμπρινουδάκη, τον 
Γενικό Διευθυντή των Μουσείων του Βερολίνου δρ 
Αντρέας Σόλ και τον Γενικό Διευθυντή των Μουσείων 
της Ιταλίας δρ Μάσιμο Οσάνα, αξιολόγησε με άριστα 
το έργο, την εμπειρία και την προσωπικότητα του 
Νίκου Σταμπολίδη.

Η εκλογή του Νίκου Σταμπολίδη τιμά το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης το οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση και 
ενθουσιασμό για πολλά έτη ως μέλος ΔΕΠ, Πρόεδρος 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1991-
93), Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Παν/μίου Κρήτης (1993-1996) και Διευθυντής του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Αρχαίος Κόσμος» 
(2005-2016) του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας. 

.........................................................................................................
Ο Καθηγητής του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. 
Νίκος Παπαδάκης, διευθυντής 
του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας 
και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και 
αν. διευθυντής του Κέντρου 

Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, 
τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-ΠΚ), έλαβε πρόσφατα 
τον τίτλο του Distinguished Visiting Professor στο 
Zhengzhou University (ZZU) της Κίνας και ειδικότερα 

στην Academy of Globalization and Education Poli-
cy (AGEP) του ZZU. 

Η ιδιαίτερα τιμητική αυτή διάκριση από το μεγαλύτερο 
Πανεπιστήμιο της Κίνας αποτελεί επιβεβαίωση της 
διεθνούς αναγνώρισης του επιστημονικού έργου του 
Νίκου Παπαδάκη, αλλά και της εξωστρέφειας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε όλα τα επιστημονικά πεδία 
που  θεραπεύει.

.........................................................................................................
Ο Καθηγητής του Τμήματος 
Επιστήμης Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης  κ. 
Δημήτρης Πλεξουσάκης 
επανεξελέγη διευθυντής του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας 

Σημαντική διάκριση του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα η οποία 
δημοσίευσε τα αποτελέσματά της για το 2021 
(https://www.guide2research.com/scientists/
GR), επτά καθηγητές του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των καθηγητών 
πληροφορικής στην Ελλάδα με τις περισσότερες 
βιβλιογραφικές αναφορές στο ερευνητικό τους 
έργο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, σε 
αυτούς περιλαμβάνονται οι καθηγητές του Τμήματος 
Νίκος Κομοντάκης, Βαγγέλης Μαρκάτος, Ιωάννης 
Τόλλης, Γιάννης Στυλιανού, Βασίλης Χριστοφίδης, 
Κωνσταντίνος Στεφανίδης και Δημήτρης 
Πλεξουσάκης. Η κατάταξη γίνεται σε παγκόσμια 
κλίμακα και βασίζεται σε βιβλιογραφικούς δείκτες 
ερευνητικής συνεισφοράς, όπως το h-index, το 
πλήθος των επιστημονικών εργασιών, και το πλήθος 
των αναφορών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια στους καθηγητές που 
διακρίθηκαν και υπογραμμίζει ότι η διάκριση αυτή 
αποτελεί αναγνώριση του έργου τους αλλά και 
της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού που 
στελεχώνει το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και 
τιμά το Πανεπιστήμιό μας.

https://www.guide2research.com/scientists/GR
https://www.guide2research.com/scientists/GR
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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

Ο Καθηγητής της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κ. Ιωάννης Δαμηλάκης 
έλαβε την τιμητική πρόσκληση 
να συμ-μετέχει ως μέλος 
στην Διεθνή Επιτροπή 
Ακτινοπροστασίας (Interna-

tional Commission on Radiological Protection, 
ICRP, https://www.icrp.org/index.asp). 

Η Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας συστάθηκε 
το 1928 κατά τη διάρκεια του 2ου συνεδρίου 
Ακτινολογίας και αποτελεί τον πλέον σημαντικό 
οργανισμό στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα. 
Ο κ. Ιωάννης Δαμηλάκης είναι ο πρώτος Έλληνας 
που γίνεται μέλος της ICRP. Μια ακόμα διάκριση για 
την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δείτε τα προηγούμενα τεύχη 
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