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Είναι μεγάλη χαρά για μας που η περιοδική έκδοση του NEWS UOC / e-Newsletter του Πανεπιστημίου Κρήτης 
κλείνει με αυτό το τεύχος τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας της. 

Η έκδοση αυτή προσπάθησε να καλύψει την προβολή των δράσεων του Πανεπιστημίου 
μας, σε ένα πλαίσιο εξωστρέφειας αλλά και διασύνδεσης με την κοινωνία, και 
αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σημαντική στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύσαμε, όπου η 
σκιά της πανδημίας μας κράτησε σε φυσική απόσταση. 

Σας ευχαριστούμε για την ενθάρρυνση και 
τη συνεργασία και ευχόμαστε σε όλους καλή 

ακαδημαϊκή χρονιά.  

Η συντακτική ομάδα 

Ένας χρόνος
του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 e - Newsletter

 
 
 

https://www.uoc.gr/files/items/8/8177/newsuoc_-_teyhos_1_-oktobrios_2020.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8177/newsuoc_2.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8177/newsletter_pk_-_teyhos_3_-_dek_2020.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8177/newsletter_pk_-_teyhos_4_-_ian_2021.pdf.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8177/newsletter_pk_teyhos_5_february_2021.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8177/newsletter_pk_teyhos_6_march_2021.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8561/newsletter_pk_teyhos_7_april_2021..pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8561/news_uoc8.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8561/news_uoc_9.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8664/news_uoc_10.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/8/8177/news_sept_21.pdf
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Στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 

και της πρακτικής άσκησης του χειμερινού εξαμήνου, 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 
πραγματοποιήθηκε μέσα στον 
Οκτώβριο εβδομαδιαία διδασκαλία 
με θέμα: «Ελλάδα-Σημαία-28η 
Οκτωβρίου» με αφορμή τον 
εορτασμό της εθνικής επετείου. 

Έτσι ένα πρωί του Οκτώβρη, σε 
ένα Νηπιαγωγείο της πόλης του 
Ρεθύμνου, καταφθάνει μια βαλίτσα 
όχι και τόσο συνηθισμένη! Δε μοιάζει 
με τις βαλίτσες με τα πολύχρωμα 
χρώματα και τα ροδάκια που έχουμε 
συνηθίσει να βλέπουμε. Είναι μια 
βαλίτσα «παλιά», άλλης εποχής, 
που, φανταστείτε, κλείνει και δένει 
με λουρί! Μια βαλίτσα που βρέθηκε 
από μια φοιτήτρια ξεχασμένη στο 
πατάρι του σπιτιού της. Για να μην 
πολυλογούμε, διαπιστώθηκε ότι η 
βαλίτσα ανήκε στον παππού της και 
αποφασίσαμε να την φέρουμε στο 
νηπιαγωγείο για «εξερεύνηση». Τι να κρύβει άραγε 
μέσα της αυτή η βαλίτσα;  

Μετά την πρωινή μας ρουτίνα καθόμαστε όλοι κυκλικά 
στα παγκάκια. Τοποθετούμε τη βαλίτσα στο κέντρο του 
κύκλου με το άνοιγμά της αντίθετα προς το βλέμμα των 

παιδιών, ώστε να μην τρέξουν όλα 
κατά πάνω της από περιέργεια. 
Ένα-ένα, τα αντικείμενα βγαίνουν 
από τη βαλίτσα και «διηγούνται» 
την ιστορία τους! Και τι δεν έχει 
μέσα! Φωτογραφίες από το 
μέτωπο του ΄40, αποκόμματα 
από εφημερίδες και περιοδικά με 
εικόνες από πρόσωπα και γεγονότα 
του πολέμου, εφημερίδες εποχής, 
ένα χειροποίητο μάλλινο κασκόλ, 
ένα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες, 
ένα στρατιωτικό αμπέχονο με 
μια εικόνα, μια ταλαιπωρημένη 
πολεμική σημαία κι ένας 
χειροποίητος χάρτης της Ευρώπης!  

Με αφορμή το περιεχόμενο της 
βαλίτσας συζητούμε με τα παιδιά 
για την 28η Οκτωβρίου, καταρχήν 
για να εντοπίσουμε τις γνώσεις τους 
για το συγκεκριμένο θέμα, και στη 

συνέχεια, παράλληλα με την προβολή φωτογραφιών 
και βίντεο που αναφέρονται στο έπος του ́ 40, ακολουθεί 
η περιγραφή και ανάλυση των ιστορικών γεγονότων. 

Η Βαλίτσα
 του παππού!

«Ελλάδα - Σημαία - 28η Οκτωβρίου»

Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για το θέμα 
καθώς τα ενθουσίαζε 
το γεγονός ότι έβλεπαν 
αυθεντικά αντικείμενα 
εκείνης της εποχής και 
μάθαιναν την ιστορία 
της χώρας μας μέσα από 
διαδραστική αφήγηση. 
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Για την αξιολόγηση της δραστηριότητας, ακολούθησε η 
χρονική εξιστόρηση των γεγονότων από τα ίδια τα παιδιά.  
Με αφετηρία-αφορμή τη βαλίτσα του παππού και τους 
«θησαυρούς» που έκρυβε συνεχίσαμε με επιδαπέδια 
ομαδικά παιχνίδια, εκμάθηση τραγουδιού, παιχνίδι μνήμης 
με σημαίες κ.ά.  

Η κάθε δραστηριότητα της εβδομαδιαίας διδασκαλίας, 
στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, αντλεί 

τους στόχους της από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο. 
Στόχοι  αυτής της εβδομαδιαίας διδασκαλίας ήταν: 

α) η μετάδοση αξιών στα παιδιά όπως αυτές της 
Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, του σεβασμού και της 
προστασίας της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της 
προστασίας της διεθνούς ειρήνης και συνεργασίας των 
λαών, 

β) η ανάπτυξη συναισθημάτων στα παιδιά, όπως αυτά της 
αγάπης για την πατρίδα αλλά και για τους συνανθρώπους 
μας και του θαυμασμού και της περηφάνιας για τους 
προγόνους και τη χώρα μας, με την καλλιέργεια 
ενσυναίσθησης των ανθρώπων εκείνης της εμπόλεμης 
εποχής, 

γ) η διαμόρφωση τρόπων συμπεριφοράς των παιδιών, 
όπως το να αγωνίζονται για την ελευθερία, να έχουν 
πίστη και υπομονή, να εκφράζονται με καλοσύνη και 
ευγένεια προς τους άλλους ανθρώπους και να απέχουν 
από οποιασδήποτε μορφής βία, 

δ) η απόκτηση ιστορικών γνώσεων από τα παιδιά 
για τα γεγονότα και τα συμβάντα του πολέμου και 
της αντίστασης και τέλος 

ε) η ενίσχυση δεξιοτήτων των παιδιών όπως 
για παράδειγμα της κριτικής σκέψης και της 
δημιουργικότητας.  

Τα αποτελέσματα που είχαμε από τη διδασκαλία του 
συγκεκριμένου εβδομαδιαίου σχεδίου και ειδικότερα 
της δραστηριότητας «η βαλίτσα του παππού» ήταν πολύ 
θετικά! Μάθαμε τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία  
και να τις αναγνωρίζουμε πάνω στο χάρτη μαζί με τις 
σημαίες τους (τωρινές και εποχής), κατανοήσαμε την 
έννοια των συνόρων των χωρών και το τι συμβαίνει 
όταν αυτά καταπατούνται, μάθαμε ποια ήταν τα βασικά 
πρόσωπα του 2ου Παγκοσμίου πολέμου αλλά και το 
«τι» και «γιατί» γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου και 
το πόσο σημαντικός ήταν ο αγώνας των Ελλήνων!  

Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα 
καθώς τα ενθουσίαζε το γεγονός ότι έβλεπαν αυθε-
ντικά αντικείμενα εκείνης της εποχής και μάθαιναν 
την ιστορία της χώρας μας μέσα από διαδραστική 
αφήγηση. Παρακολουθούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια με 
προσοχή και περιέργεια, έκαναν ερωτήσεις, έδιναν τα 
ίδια απαντήσεις, συμμετείχαν στις δραστηριότητες με 
προσοχή και διάθεση και η τελική αξιολόγηση έδειξε 
πως είχαν επιτευχθεί όλοι οι σκοποί και οι στόχοι που 
είχαμε θέσει για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
σχεδίου.  

Διαπιστώσαμε πως τα παιδιά δείχνουν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τα ιστορικά θέματα παρότι πολλές 
φορές οι εκπαιδευτικοί «φοβούνται» να τα αναλύσουν. 
Τα παιδιά μπορούν να μάθουν τα πάντα αρκεί να τους τα 
εξηγήσεις με τον κατάλληλο τρόπο!  

Φωτεινή Β. Μπόικου 

Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.
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Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην 
Ελλάδα κ. Jung Il LEE, συνοδευόμενος 

από τον  Γραμματέα Β’ της Πρεσβείας κ. Min-
jun CHOI, επισκέφθηκε τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιο Μ. 
Κοντάκη την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021. Στη 
συνάντηση συμμετείχε επίσης o Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, 
Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Καθηγητής 
Γεώργιος Κοσιώρης. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν 
θέματα συνεργασίας σε εκπαιδευτικούς και 
πολιτιστικούς τομείς. Ειδικότερα συζητήθηκαν η 
ανάπτυξη στενότερων δεσμών και η διερεύνηση 
νέων προοπτικών συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και των ακαδημαϊκών 
Ιδρυμάτων της  Δημοκρατίας της Κορέας, καθώς 
και η συμβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
διάφορες πολιτιστικές δράσεις που πρόκειται 
να διοργανώσει η Πρεσβεία της Δημοκρατίας 
της Κορέας στην Ελλάδα. Η συνάντηση έκλεισε 
με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. 

Από αριστερά: Ο Πρύτανης του ΠΚ, Καθηγητής 
Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ο Πρέσβης της 
Δημοκρατίας της Κορέας, κ. Jung Il LEE και o 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου 
Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, 
Καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης.

Από αριστερά: Ο Πρύτανης του ΠΚ, Καθηγητής 
Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας 
της Κορέας, κ. Jung Il LEE.

Από αριστερά: Ο Πρύτανης του ΠΚ, Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ο 
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Ιωάννης Γιαπιντζάκης.

Συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της 
Κορέας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής 
Γεώργιος Μ. Κοντάκης συναντήθηκε με τον 

Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Καθηγητή 
Ιωάννη Γιαπιντζάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν 
επίσης ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, 
Καθηγητής Μιχαήλ Παυλίδης, ο Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, 
Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγητής 
Γεώργιος Μ. Κοσιώρης καθώς και η Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου της Κύπρου, κα Έλενα Αυγουστίδου - 
Κυριάκου. 

Μετά τις ολιγόλεπτες παρουσιάσεις των δυο 
διεθνώς αναγνωρισμένων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων 
ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων για τον τρόπο συνεργασίας τους  καθώς και 
για τις προοπτικές ανάπτυξης κοινών επιστημονικών 
και ερευνητικών δράσεων. 

Συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με τον  Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, 
Οικονομικών και Διοίκησης
του Πανεπιστημίου της Κύπρου
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H Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 
διαχειρίζεται το πολύπλοκο φάσμα των περιβαλ-

λοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών 
παγκόσμιων προκλήσεων και δρομολογεί τους μετα-
σχηματισμούς που απαιτούνται για την αντιμετώπισή 
τους. Όλα αυτά αποτυπώνονται στον πυρήνα 17 Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

Τα πανεπιστήμια καθίστανται παράγοντες καθοριστικών 
αλλαγών συνεισφέροντας στην κατανόηση των 
παγκόσμιων προκλήσεων και στο δημόσιο διάλογο για 
την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς 
επίσης και των στόχων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
Ποικιλομορφίας της UNESCO. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης δεσμεύεται να ενσωματώσει τη 
βιωσιμότητα στους ποιοτικούς του στόχους για έρευνα, 
εκπαίδευση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό.  

Οι βασικοί άξονες 
δράσης είναι:  

Προσαρμογή των ΣΒΑ σε τοπικό 
επίπεδο: 
Ενσωμάτωση των διαστάσεων της βιωσιμότητας, 
της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης στη 
διακυβέρνηση και τις πολιτικές του Ιδρύματος. 

Εκπαίδευση: 
Προσδιορισμός των προγραμμάτων σπουδών 
που σχετίζονται με τους ΣΒΑ, αποτύπωση και 
παρακολούθηση της ένταξης θεμάτων που 
σχετίζονται με τους ΣΒΑ σε προγράμματα 
σπουδών, ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, 
θερινά σχολεία και σε άλλες σχετιζόμενες 
με ΣΒΑ ευκαιρίες διδασκαλίας-μάθησης στο 
πανεπιστήμιό μας. 

Έρευνα: 
Εντοπισμός και χαρτογράφηση ερευνών και 
δράσεων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. 

Συνεργασίες για τους στόχους:
Ενίσχυση υφισταμένων και ανάπτυξη νέων 
εταιρικών σχέσεων για τους ΣΒΑ σε διεθνές, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στην τεκμηρίωση ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών, οργανωτικών και συνεργατικών/ 
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα 
https://sdgs.uoc.gr/. 

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν 
να συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα https://sdgs.uoc.
gr/ οι εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δράσεις τους αλλά 
και οι συνεργασίες τους ή άλλες δραστηριότητες που 
σχετίζονται με έναν ή περισσότερους ΣΒΑ, μπορούν να 
επικοινωνούν μαζί μας στο modip.secretariat@uoc.gr.
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Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεφέλη Έλκε Τσούκα, 
Ελπίδα Θεοφιλίδη και Παναγιώτης Τσιτιρίδης, έλαβαν τη μία από τις τρεις νικητήριες θέσεις στον έκτο κύκλο 

του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που διοργανώνει το CSR HELLAS (Ελληνικό 
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη). 

Το θέμα του διαγωνισμού συνδεόταν με το πλαίσιο που θέτουν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
και αποτελούν παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση 
των σύγχρονων προκλήσεων. 

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν: “Η Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο 
ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς 
καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών” και εστίαζε στον ΣΒΑ#12 (Υπεύθυνη 
κατανάλωση και παραγωγή) και στον ΣΒΑ #4 (Ποιοτική Εκπαίδευση). 

Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
«Νίκος Αναλυτής»

Πως μπορούμε να αλλάξουμε την 
καταναλωτική αντίληψη από εκείνη της 
μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης και 
συνεπώς σπατάλης σε μία αντίληψη με 
επίκεντρο την υπευθυνότητα και βιωσιμότητα;  

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης για τη 
δημιουργία κοινωνικής συνείδησης στους 
καταναλωτές, με στόχο τη συνεχή μείωση της 
σπατάλης τροφίμων και άρα φυσικών πόρων; 

Πώς, με τη σειρά της, η αλλαγή αυτή μπορεί 
να οδηγήσει σε αυξημένη υπευθυνότητα και 
στο επίπεδο των επιχειρήσεων;  

Πώς η διαφάνεια και η εθελοντική 
δημοσιοποίηση πληροφοριών από τη 
πλευρά των επιχειρήσεων σχετικά με 
θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και 
βιωσιμότητας μπορούν να βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς 
στους καταναλωτές και να δημιουργήσουν 
τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη 
των ΣΒΑ;  

Πώς η εμπειρία της τρέχουσας πανδημίας 
αναδεικνύει την έλλειψη επαρκούς 
υπευθυνότητας σε επίπεδο καταναλωτών 
και επιχειρήσεων και τις προκλήσεις που 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε για την 
ενίσχυση της υπεύθυνης και βιώσιμης 
κουλτούρας και συμπεριφοράς; 

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε ομάδες φοιτητών/-τριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
αποτελούμενες από 3 ή 4 μέλη, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα 
Ελληνικά πανεπιστήμια. 

H βαθμολόγηση έγινε μέσω blind review από καθηγητές πανεπιστημίων και στελέχη 
επιχειρήσεων. 

1 4

5

2

3

Οι εργασίες των φοιτητικών ομάδων κλήθηκαν να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα: 

Από αριστερά οι 
φοιτητής/τριες: 
Πάνος Τσιτιρίδης, 
Ελπίδα Θεοφιλίδη, 
Νεφέλη Έλκε Τσούκα
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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχε στην πρώτη 
διεθνή έκθεση καινοτομίας και ψηφιακής 

τεχνολογίας Beyond 4.0, που πραγματοποιήθηκε 14 
– 16 Οκτωβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.   

H Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 
και το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, που φιλοξενήθηκαν στο περίπτερο 
της Περιφέρειας Κρήτης, είχαν στόχο να παρουσιάσουν 
τις δυνατότητες του Ιδρύματος στην προώθηση της 
καινοτομίας και να αναπτύξουν τα θεσμικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν σε αυτήν την προσπάθεια.  

Παρά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων αλλά και 
των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν, 
αρκετοί ήταν οι επαγγελματίες που επισκέφτηκαν το 
περίπτερο του ΠΚ αλλά και όσοι παρακολούθησαν την  
εκδήλωση-παρουσίαση που διοργάνωσε η Περιφέρεια 
Κρήτης στον κεντρικό εκθεσιακό χώρο. Πολλοί 
εκπρόσωποι από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά 
και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση μας 
τίμησαν με την παρουσία τους. Οι επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα επιτεύγματα της 
έρευνας και τεχνολογίας του ΠΚ και να συζητήσουν 
δυνατότητες συνεργασίας για τις νέες τεχνολογίες 
που παρουσίασαν οι ακόλουθοι τεχνοβλαστοί του 
Ιδρύματος:  

 ◎ HYLICON ΙΚΕ – Καινοτόμα υλικά και συστήματα, με 
ιδρύτρια την κ. Μαρία Βαμβακάκη, Καθηγήτρια του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 

 ◎ QUANTUM BIOMETRONICS IKE, με ιδρυτή τον 
κ. Ιωάννη Κομίνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Φυσικής 

 ◎ CRITIS MEDICAL SYNERGY IKE, με ιδρυτή τον κ. 
Δημήτρη Γεωργόπουλο, Καθηγητή της Ιατρικής 
Σχολής. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
και κέρδισε την προσοχή σημαντικών φορέων στο 
χώρο της καινοτομίας στην Ελλάδα. Παράλληλα είχε 
την ευκαιρία να προβάλει τους τεχνοβλαστούς του και 
μέσα από συνεντεύξεις στην εκπομπή της ΕΤ3 «Ο3».  

Είναι πλέον σαφές ότι το ΠΚ έχει ένα πολύ σημαντικό 
ρόλο να διαδραματίσει, ώστε η ερευνητική δραστη-
ριότητα των μελών του να μεταμορφωθεί σε 
επαγγελματικές δραστηριότητες που θα συμβάλουν 
καίρια στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη.  

Με αυτήν την παρουσία, σε μια έκθεση αυτού του 
βεληνεκούς, το ΠΚ θέτει γερά θεμέλια για την 
προώθηση των δραστηριοτήτων καινοτομίας του, 
αλλά και για τη μετέπειτα συμμετοχή του σε παρόμοιες 
εκδηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.   

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατέδειξε τη δυνατότητά του 
να πρωταγωνιστήσει σε διεθνές επίπεδο στον τομέα 
των νέων τεχνολογιών, αξιοποιώντας τα ερευνητικά 
του αποτελέσματα και δημιουργώντας νέους τεχνο-
βλαστούς. 

Θερμές ευχαριστίες στην Περιφέρεια Κρήτης για τη 
φιλοξενία του Πανεπιστημίου Κρήτης στο περίπτερό 
της στην ΔΕΘ.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην ΔΕΘ 

Από αριστερά: Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής 
Οικονομίας, Νικόλαος Χανιωτάκης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, 
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΠΚ.

Από αριστερά: Μαρία Τσίκα, Διευθύντρια της Εταιρείας Αξιοποίησης 
και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΠΚ, Άννα Δοξαστάκη και 
Μανώλης Βεργετάκης, Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 
ΠΚ, Μαρία Βαμβακάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών, συνιδρυτής του τεχνοβλαστού “Hylicon - 
Καινοτόμα υλικά & συστήματα ΙΚΕ” και Μάνος Τριχάς, Ειδικός 
Συνεργάτης Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, 
Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας.
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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
μετέχει στο Εθνικό 

Δίκτυο Μελέτης 
Αντισωμάτων Κορωνοϊού 

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 
προχώρησε στη δημιουργία Δικτύου Μελέτης 

Αντισωμάτων με σκοπό τη συστηματική καταγραφή του 
ποσοστού του πληθυσμού που έχει αναπτύξει ανοσία 
(μέσω φυσικής νόσησης ή/και τεχνητής ενεργητικής 
ανοσοποίησης) έναντι λοιμογόνων παραγόντων. 
Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, πρόκειται για 
ένα σημαντικό εργαλείο επιτήρησης που μπορεί 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη στρατηγικών για την 
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, αποτελώντας τον πιο 
αξιόπιστο οδηγό για τη λήψη εθνικών αποφάσεων, 
ιδιαίτερα σε καιρούς επιδημίας. 

Σε πρώτη φάση, το Εθνικό Δίκτυο Μελέτης Αντισωμάτων 
θα αξιοποιηθεί για την πανδημία της COVID-19 και σε 
επόμενη φάση για άλλους μεταδοτικούς ιούς. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στο Δίκτυο και 
συγκεκριμένα στις εργαστηριακές αναλύσεις για την 
ανίχνευση των αντισωμάτων όπως και το Κεντρικό 
Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΕΟΔΥ, 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Σκοπός είναι, μέσα από την ορο-επιδημιολογική 
μελέτη σε τυχαία, επαναλαμβανόμενα δείγματα από 
το γενικό πληθυσμό της Ελλάδας, 18 και άνω, που 
διοργανώνεται από τον ΕΟΔΥ, να αποτυπώνονται όσο το 
δυνατό πιο ρεαλιστικά τα επίπεδα ανοσίας - φυσικής ή 
με εμβολιασμό - στον ελληνικό πληθυσμό. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

Εμβολιαστικά Κέντρα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του covid 19, 
θα λειτουργήσει σύντομα Εμβολιαστικά Κέντρα στους χώρους του  Πανεπιστημίου  σε 
Ηράκλειο και Ρέθυμνο.  

Όποιος επιθυμεί να εμβολιαστεί ή να κάνει την επαναληπτική τρίτη δόση του εμβολίου 
μπορεί να κλείσει ραντεβού δηλώνοντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο,  τηλέφωνο 
και email)  στις  ακόλουθες  διευθύνσεις:  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ : https://my.forms.app/form/6167e91a612c0404e63747f8 

Στο Φοιτητικό Κέντρο (δίπλα στην λέσχη σίτισης). 

ΡΕΘΥΜΝΟ: https://forms.gle/3w37DFvvAw4mZNG38 

Στο Ιατρείο (κάτω από την λέσχη σίτισης). 

Σύντομα θα αποσταλεί ενημερωτικό email για το πρόγραμμα του εμβολιασμού.

https://www.iatronet.gr/article/104599/diktyo-meleths-antisomaton-koronoioy-kai-sthn-ellada-pos-tha-apotyponetai-analytikh-eikona-ths-epidhmias
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Είναι γεγονός πως τα ελληνικά ΑΕΙ παρά την 
εξαιρετική δουλειά στη μετάδοση γνώσης δεν 

δίνουν συχνά τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς 
φοιτητές τους να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τη 
γνώση που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους και να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων 
που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο (όπως για 
παράδειγμα η κλιματική κρίση, οι πανδημίες, τα 
κοινωνικά προβλήματα κ. ά.). Στη χώρα μας δεν είναι 
σύνηθες να συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές ενε-
ργά σε ερευνητικές δραστηριότητες και στη συγγραφή-
δημοσίευση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά. Το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης όμως φαίνεται να πρωτοπορεί και 
σε αυτόν τον τομέα! 

Πρόσφατα, μια ομάδα τελειόφοιτων προπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών δημοσίευσαν σε έγκριτο επιστημονικό 
περιοδικό, μετά από κρίση, δύο επιστημονικές εργασίες 
με θέμα την πρόβλεψη της διάδοσης της νόσου Covid-19 
στην Ευρώπη και πιο ειδικά στον Ελλαδικό χώρο. Αξίζει 
να αναφερθούν τα ονόματα των φοιτητών αυτής της 
ομάδας που συμμετείχαν σε αυτή τη δραστηριότητα, 
η οποία έδωσε χρήσιμα αποτελέσματα σε ένα θέμα 
αιχμής: Παναγιώτης Τίρχας, Μιχάλης Πολίτης, Μηνάς 
Αχλαδιανάκης, Ελευθέριος Αυγενικού, Αργυρή 
Κυριακάκη, Χριστίνα Καλαφάτη Ματθαίου, Ευάγγελος 
Πήλιος, Παναγιώτης Παράσχης, Μαρία Καλυκάκη. Στις 
εργασίες της ομάδας συμμετείχε και ο Καθηγητής του 
Τμήματος και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
κ. Γεώργιος Κοσιώρης.  

Υπό την καθοδήγηση του ερευνητή του Εργαστηρίου 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών κ. Νίκου Χρηστάκη, που 
είχε και τη συνολική εποπτεία της έρευνας αυτής, η ομάδα 
συνέλεξε και ανέλυσε δεδομένα, χρησιμοποιώντας 
τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και πιο συγκεκριμένα, 
αριθμητικά μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

(ΤΝΔ). Τα ΤΝΔ είναι εξελιγμένες τεχνικές μη γραμμικής 
μοντελοποίησης, τα οποία μετά από μια διαδικασία 
εκπαίδευσης με υπάρχοντα δεδομένα είναι σε θέση 
να ανασυνθέσουν πληροφορία και να απαντήσουν 
ερωτήσεις για τις οποίες δεν γνωρίζουμε την απάντηση. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μοντέλα 
ΤΝΔ είναι σε θέση να προβλέψουν με σημαντική ακρίβεια 
την πορεία μετάδοσης της Covid-19 στην κοινότητα 
για μια περίοδο 20 ημερών, με την προϋπόθεση ότι 
τροφοδοτούνται με αξιόπιστα δεδομένα. Δύναται να 
εξεταστούν πολλά διαφορετικά σενάρια μελλοντικής 
εξέλιξης της πορείας της διασποράς της νόσου 
(είτε σε εθνικό, είτε σε τοπικό επίπεδο) εισάγοντας 
μεταβολές σε διαφορετικές παραμέτρους που 
λαμβάνει υπόψη το μοντέλο, όπως η εποχικότητα, ο 
δείκτης θετικότητας, οι όποιοι τοπικοί περιορισμοί (πχ. 
lockdown), το ποσοστό εμβολιασμών, η πυκνότητα 
πληθυσμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Χρηστάκης 
μαζί με μέλη της ομάδας συνέχισαν την έρευνα πάνω 
στο θέμα, για να διερευνήσουν την επίδραση που έχει 
ο εμβολιασμός στη διάδοση της νόσου. Και η νέα τους 
εργασία δημοσιεύτηκε επίσης σε έγκριτο επιστημονικό 
περιοδικό. Δύο σημαντικά αποτελέσματα της νέας αυτής 
έρευνας είναι ότι το ελάχιστο ποσοστό πληθυσμού που 
πρέπει να εμβολιασθεί ώστε να αρχίσουν να γίνονται 
εμφανή τα οφέλη του εμβολιασμού είναι περίπου 
40% και ότι εάν δεν υπήρχαν τα δεδομένα ποσοστά 
εμβολιασμών στη χώρα, ο αριθμός των κρουσμάτων 
θα είχε «εκτοξευθεί» κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, 
λόγω της αύξησης του δείκτη θετικότητας εξαιτίας της 
μετάλλαξης Δέλτα.  

Όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στη συλλογική, 
δημιουργική αυτή προσπάθεια δήλωσαν ενθου-
σιασμένοι και εξέφρασαν την επιθυμία τους τέτοιες 
πρακτικές να γενικευθούν και να αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους!  

Αργυρή Κυριακάκη

Μιχάλης Πολίτης

Βαγγέλης Πήλιος

Νίκος Χρηστάκης

Ελευθέριος Αυγενικού

Παναγιώτης Παράσχης

Μαρία Καλυκάκη

Παναγιώτης Τίρχας

Μηνάς Αχλαδιανάκης

Χριστίνα Καλαφάτη 
Ματθαίου

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης προβλέπουν 
την πορεία της πανδημίας
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει σε όλους 
τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και 
διδακτορικούς φοιτητές του δωρεάν υπηρεσίες. 
Σε αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η 
ψυχολογική υποστήριξη σε περιστασιακές 
δυσκολίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά και 
προσωπικά προβλήματα και/ή προβλήματα 
προσαρμογής των φοιτητών και η στήριξη των 
φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ), που  λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τις Σχολές και τα Τμήματα, τηρεί αυστηρά τους 
κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου και ακολουθεί 
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 
(GDPR) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
διασφαλίζοντας το απόρρητο των συναντήσεων με τους 
φοιτητές. 

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Κρήτης  

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Με την έναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας το ΣΚΦ οργάνωσε 
βιωματικό σεμινάριο με θέμα: “Από το zoom...στα αμφιθέατρα: 

Πρακτικός οδηγός διαχείρισης των αλλαγών” .

Το σεμινάριο πραγματοποιείται δια ζώσης, με περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων,  σε δύο δίωρες συναντήσεις, στο χώρο του ΚΔΑΠ 
(δίπλα στο ΣΚΦ στο Ρέθυμνο), στις 19/10 και στις 26/10 και ώρα 9.30-
11:30 και θα επαναληφθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:   

Πέμπτη 04/11/21 & 11/11/21 
ώρα 12:00 έως 14:00 

Πέμπτη 18/11/21 & 25/11/21 
ώρα 12:00 έως 14:00 

Δευτέρα 13/12/21 & 20/12/21 
ώρα 12:00 έως 14:00 

Χορηγείται 
βεβαίωση 

συμμετοχής κατόπιν 
παρακολούθησης 

και των δύο 
συναντήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφτείτε τη νέα και ανανεωμένη 

ιστοσελίδα του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Φοιτητών  

skf.uoc.gr 

skf.uoc.gr 
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ΟΜΑΔΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μια άλλη δράση που οργανώνεται από το ΣΚΦ – Παράρτημα 
Ρεθύμνου για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 είναι οι 

Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης.  

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν 8 προγραμματισμένες 
συναντήσεις, ενώ πριν την έναρξη των ομάδων πραγματοποιείται 
μια ατομική συνάντηση με τον/ην συμμετέχοντα/ουσα και την 
συντονίστρια της ομάδας.  

Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν επίσης δια ζώσης στον χώρο του 
ΚΔΑΠ (δίπλα στο ΣΚΦ), με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων 
και για το λόγο αυτό θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Επιπλέον, για το χειμερινό ακα-
δημαϊκό εξάμηνο 2021-2022, 

το Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής 
Σχολής και το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Φοιτητών - Παράρτημα Ρεθύμνου 
διοργανώνουν από κοινού τον Κύκλο 
Σεμιναρίων ‘’Δεξιότητες Μελέτης’’.  

Ο κύκλος σεμιναρίων, που θα 
ξεκινήσει την Δευτέρα 01/11/2021 
και ώρα 10:00-13:00, περιλαμβάνει 5 
συναντήσεις διά ζώσης, απευθύνεται 
κυρίως σε φοιτητές/τριες  1ου & 2ου 
έτους και έχει επίσης περιορισμένο 
αριθμό συμμετεχόντων.  

Δείτε περισσότερα εδώ. 

https://www.uoc.gr/announce/deksiothtesmelethsxeimerino6mhno.html
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Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus και το Τμήμα Επιστήμης Υπο-
λογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανταποκρίθηκαν, μεταξύ 

άλλων φορέων, στην πρόκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Κρήτης, για συμμετοχή στην εκδήλωση με τίτλο «Το 
Erasmus στο Πάρκο».  

Η δράση σχεδιασμένη να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Γεωργιάδη, στο 
Ηράκλειο, στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού  «Erasmus Days 
2021», την Παρασκευή 15/10/2021, μεταφέρθηκε λόγω καιρικών 
συνθηκών στη Λότζια (Δημαρχείο Ηρακλείου) και περιελάμβανε 
έκθεση αφίσας, προβολή βίντεο και παρουσίαση ενημερωτικού 
υλικού.  

Μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενημέρωναν 
συμμετέχοντες και επισκέπτες για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται 
μέσω του προγράμματος Erasmus+ στο ίδρυμα παρουσιάζοντας 
συνεργατικά έργα που υλοποιούνται, προγράμματα σπουδών και 
ορίζοντες που ανοίγονται για τους φοιτητές του.  

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχε στις εκδηλώσεις “Erasmus 
Days 2021”, με ένα διαδικτυακό Quiz για το πρόγραμμα Erasmus με 
τίτλο “Get to know the Erasmus Programme” και μια παρουσίαση 
(Poster) σχετική με τις πρακτικές συμπερίληψης (inclusion) για 
εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές, που αναμένεται να 
ενισχυθούν, καθώς το νέο πρόγραμμα Erasmus προσφέρει νέες 
δυνατότητες για τη συμμετοχή περισσότερων φοιτητών με λιγότερες 
ευκαιρίες.  

Την εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εκτός από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης το ΕΛΜΕΠΑ, το Πάντειο Παν/μιο και το ΙΤΕ, παρακολούθησε 
και πλήθος μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων επισκεπτών που 
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες.  

Μια από τις επιδιώξεις του παραδοτέου του συνεργατικού έργου 
«3D2ACT - Προώθηση της Βιομηχανίας 4.0 και των 3D Τεχνολογιών 
μέσω Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα 
για βιώσιμο μέλλον» στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσέλκυσε το ενδια-
φέρον των μαθητών.   

Erasmus Days 2021 
«Το Erasmus στο Πάρκο» 

Στο περιθώριο της εκδήλωσης 
έλαβε χώρα η δράση “Το Erasmus 
μια αγκαλιά”, όπου, παράλληλα με 
την συγκέντρωση σχολικών ειδών, 
αναλωσίμων και χρημάτων για 
τους μαθητές και τα σχολεία των 
σεισμόπληκτων περιοχών της Κρήτης, 
μαθητές κι εκπαιδευτικοί από όλη την 
Ευρώπη έστειλαν το δικό τους μήνυμα 
συμπαράστασης και υποστήριξης.  
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Α΄ κύκλος ομιλιών «Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία» 

Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε 
στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης η πρώτη συνάντηση του Α΄ 
κύκλου ομιλιών «Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία» 
που διοργανώνει η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
και τα Ερευνητικά Εργαστήριά της, σε συνεργασία 
με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και το Δήμο 
Ρεθύμνου.  

Ο Α΄ κύκλος ομιλιών «Το Πανεπιστήμιο στην 
Κοινωνία» έχει ως βασικό σκοπό να παρουσιάσει 
και να καταστήσει προσιτά στην τοπική κοινωνία 
τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα καθώς 
και θέματα ευρύτερης κοινωνικής σημασίας, κατά 
τρόπον που θα ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του 
ευρύτερου κοινού. Ο κύκλος ομιλιών είναι ετήσιος 
και περιλαμβάνει έξι συναντήσεις, ανοικτές στο κοινό, 
που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Οκτώβριος - 
Ιούνιος. Οι ομιλίες θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα 
από Καθηγητές και ερευνητές του Πανεπιστημίου 
Κρήτης καθώς και άλλους διακεκριμένους Έλληνες 
επιστήμονες και ανθρώπους των γραμμάτων. Θα 
πραγματοποιούνται ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, 
θα έχουν διάρκεια 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 ποικίλους επιστημονικούς κλάδους.  Συγχρόνως 
η πανεπιστημιακή κοινότητα θα ενημερώνεται για 
κοινωνικές ανάγκες, ανησυχίες και προβλήματα 
που ζητούν απαντήσεις και λύσεις και μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.  

Το θέμα της πρώτης συνάντησης «Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και Κοινωνία: Αλληλεπιδράσεις, Προκλήσεις 
και Προοπτικές» επικέντρωσε τη συζήτηση στον 
ρόλο και την αποστολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
καθώς και στον ρόλο της ευρύτερης κοινότητας και 
την αλληλεπίδρασή τους. Συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης 
Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος 
Μυλωνάκης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ) και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, 
Νεκτάριος Ταβερναράκης, από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και από την τοπική κοινωνία και Αυτοδιοίκηση 
συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. 
Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος 
Μαρινάκης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Κοσμήτορας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Γεώργιος Παναγής, ο 
οποίος ανέλυσε τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας 
τονίζοντας τα αμοιβαία οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν από τη στενότερη συνεργασία ανάμεσα στο 
Πανεπιστήμιο και τους τοπικούς παράγοντες/φορείς 
καθώς και από τη διάχυση της γνώσης στην κοινωνία 
των πολιτών. 
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Στο πλαίσιο της διακοσιετηρίδας από την επανάσταση 
του 1821, διοργανώθηκε την Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 

2021, στην αίθουσα Ξενία του Μουσείου της Εκπαί-
δευσης, ημερίδα με θέμα «Παιδαγωγικές και 
διδακτικές προσεγγίσεις των Εικόνων του Αγώνος: Ο 
Μακρυγιάννης και η παραγγελία της ιστορίας (1836-
1839)». Το ερώτημα – στόχος της ημερίδας αυτής 
αποτέλεσε η προσέγγιση, σήμερα, στο σύγχρονο 
πολυπολιτισμικό σχολείο, της εθνικής μνήμης και 
της αναπαράστασή της. Τα Απομνημονεύματα και η 
Ζωγραφική του Μακρυγιάννη αποτέλεσαν τις πηγές που 
υπόδειξαν τις σκέψεις του αγωνιστή. 

Την εκδήλωση της ημερίδας, η οποία έχει ενταχθεί 
στις εκδηλώσεις της Επιτροπής ‘Ελλάδα 2021’, 
χαιρέτησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Καθηγητής  Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών Εκπαίδευσης, 
Καθηγητής Παναγιώτης Κιμουρτζής, και η Πρόεδρος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια Ασπασία Χαζηδάκη. 
Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν ιστορικοί, 
παιδαγωγοί και συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Ομιλητές 
ήταν οι κ.κ. Χριστίνα Κουλούρη, Γιώργος Κόκκινος, 
Άγγελος Παληκίδης, Ηλίας Κολοβός, Ελένη Χοντολίδου, 
Μαρίζα Ντεκάστρο, Μάρω Βασιλειάδου, Μάνος Περάκης 
και Αντώνης Χουρδάκης.  

Η θεματική της ημερίδας, με αφορμή τον Μακρυγιάννη 
και τις εικόνες του Εικοσιένα που με δική του υπόδειξη 
φιλοτέχνησαν οι λαϊκοί καλλιτέχνες Παναγιώτης και 
Δημήτρης. Ζωγράφος, κινήθηκε στον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιείται/ αξιοποιείται η εικόνα στην ιστορία, 
γενικά, αν λογοκρίνεται, ή αν γράφεται κατά παραγγελία. 
Ειδική αναφορά έγινε στα μνημεία ηρώων που ανεγείρει 
το κράτος και στη δύναμη του μηνύματός τους αλλά 
και στην επίδραση που ασκούν στο συναίσθημα ή την 
αντίληψη των πολιτών οι επέτειοι και οι εθνικές γιορτές. 
Αναφορά έγινε επίσης στα έντεχνα τραγούδια με στίχους 
των ποιητών Νίκου Γκάτσου και Μάνου Ελευθερίου και 
το παιδικό και εφηβικό βιβλίο, που διαπραγματεύονται 
το 1821, όπως και στη σχέση λογοτεχνίας και ιστορίας 
μέσα από την αναπαραστατική τέχνη.  

Προσεγγίζοντας τις «Εικόνες του Αγώνος» του 1821  

Παράλληλα, στο πλαίσιο της 
ημερίδας, διοργανώθηκε Έκθεση 
Εικόνων και Χαρτών στο χώρο 
της Συλλογής Ελένης Γλύκατζη 
Αρβελέρ στην παλιά πόλη του 
Ρεθύμνου. 

Πόλεμος της Τριπολιτζάς και των πέριξ αυτής χωρίων. Πίνακας του 
Παναγιώτη Ζωγράφου με την καθοδήγηση του Μακρυγιάννη.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τον χαιρετισμό του Πρύτανη 
του ΠΚ, Καθηγητή Γεώργιου Μ. Κοντάκη. 

Η μάχη του Κομποτίου. Πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου.
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Αποχαιρετισμοί...

Ο Αθανάσιος Καλπαξής, ιδρυτικό μέλος και Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπήρξε σπουδαίος 

επιστήμονας και αφοσιωμένος δάσκαλος. Θα μείνει πάντα στη θύμησή μας για το 
ήθος και την εξαιρετική επιστημονική του κατάρτιση. 

  
Αναπάντεχη η απώλεια του Γιάννη Τσελέντη, Ομότιμου Καθηγητή Παρασιτολογίας 

Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής. Ανήκει στην πρώτη γενιά καθηγητών που 
με όραμα και ενεργό δράση στελέχωσαν την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η εισαγωγή του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης 
λοιμωδών νοσημάτων ήταν η πρωτοποριακή δράση που οραματίστηκε και 
οργάνωσε για το δημόσιο σύστημα υγείας της Ελλάδας. Θα τον θυμόμαστε πάντα για 
την αμέριστη προσφορά του στην εκπαίδευση και την έρευνα.

 
Ο Ματθαίος Μαμαλάκης υπήρξε ένα από τα πλέον ενεργά μέλη του Συλλόγου 

«Φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης» ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία. 
Ανήκε στους πρωτεργάτες της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου και με τις δράσεις 
του υποστήριξε το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πρώτα δύσκολα χρόνια της λειτουργίας 
του. θα μείνει πάντα στη θύμησή μας για την προσφορά του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στη μνήμη των Αθανασίου Καλπαξή, Ιωάννη Τσελέντη και 
Ματθαίου Μαμαλάκη 
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4/10 Διάλεξη: From genomics to thera-
peutics: Single-cell dissection and 

manipulation of disease circuitry 

Οι Δαρβινικές Δευτέρες, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και στο πλαίσιο των «Διακεκριμένων Ομιλιών» του 
Τμήματος έχουν προσκαλέσει τον Καθηγητή Μανόλη 
Κέλλη (ΜΙΤ) για μια διαδικτυακή διάλεξη με θέμα 
«From genomics to therapeutics: Single-cell dis-
section and manipulation of disease circuitry». Ο 
εξαίρετος επιστήμονας και ομιλητής μέσα από την 
ομιλία του μας δίνει την δύναμη της  πληροφορικής 
και της επιστήμης των υπολογιστών στην ιατρική και 
την αξία της διεπιστημονικής έρευνας. Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε το βίντεο της ομιλίας στην ιστοσελίδα 
των «Δαρβινικών Δευτέρων».

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

6/10 30ο Ερευνητικό Σεμινάριο - Joint 
Seminar Series in Translational and 

Clinical Medicine
Το 30ο  Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής ΠΚ, 
της σειράς Joint Seminar Series in Translational and 
Clinical Medicine, που διοργανώνεται σε συνεργασία 
με το ΙΤΕ και το ΚΕΜΕ ΠΚ, έχει εισηγητή τον Χρήστο 
Λιονή, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής - Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας της Ιατρικής Σχολής ΠΚ, και θέμα: “Η 
διεπιστημονική προσέγγιση στην έρευνα μέσα από τα 
ερευνητικά προγράμματα της Κλινικής Κοινωνικής και 
Οικογενειακής Ιατρικής: Τι μάθαμε και τι προτείνουμε”.  

Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ. 

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

13/10 Δράση Training of the Trainers (TOTT) 
– 1η συνεδρία 2021-2022

Στην 1η συνεδρία της Δράσης Training of the Trainers 

(TOTT) για το 2021-2022, εισηγητής είναι ο κ. Γιάννης 
Καραδάμογλου, ΕΔΙΠ Φυσικός με θέμα: «Διδάσκοντας 
Πανεπιστημιακή Φυσική χρησιμοποιώντας τα MOOCs 
του Mathesis» 

Η προσφορά Massive Open Online Courses (MOOCs) από 
τα μεγάλα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο έχει αυξηθεί 
εντυπωσιακά κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία. 
Στην Ελλάδα το Mathesis των Πανεπιστημιακών 
Εκδόσεων Κρήτης πρωταγωνιστεί στον χώρο των 
MOOCs προσφέροντας πλήθος μαθημάτων τόσο για 
το ευρύ κοινό όσο και για τους φοιτητές των τμημάτων 
φυσικής και μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Παρουσιάζεται η χρήση των MOOCs του Mathesis για τη 
διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων σε φοιτητές 
του Τμήματος Φυσικής, καθώς και τα συμπεράσματα 
τα οποία εξάγονται για τη σημασία και το μέλλον των 
MOOCs στην πανεπιστημιακή διδασκαλία. 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα ΤΟΤΤ 
2021-2022 εδώ.  

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

13 /10   31ο Ερευνητικό Σεμινάριο - Joint 
Seminar Series in Translational and 

Clinical Medicine
Το 31ο  Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής ΠΚ, 
της σειράς Joint Seminar Series in Translational and 
Clinical Medicine, που διοργανώνεται σε συνεργασία 
με το ΙΤΕ και το ΚΕΜΕ ΠΚ, έχει εισηγητή τον Αντώνιο 
Μακρυγιαννάκη,  Καθηγητή Μαιευτικής - Γυναικολογίας 
της Ιατρικής Σχολής ΠΚ και θέμα: “Age-related chang-
es in human endometrial stromal cell proliferation 
and decidualization”. 

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

12/10 Διαδικτυακό Brown Bag Seminar 
ΚΕΜΕ-ΠΚ

Ο νέος των  Brown Bag Seminarς για το 2021-2022 που 
οργανώνει το Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ ΠΚ) 
ξεκινά με την διάλεξη του Mario Diani και τίτλο “Weak 
and strong ties in musicians’ networks. Evidence 
from Trento, Italy”. 

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

Τα Νέα του Πανεπιστημίου Κρήτης

https://darwinianmondaysgr.weebly.com/omicronmuiotalambda943epsilonsigmaf---deltaiotaalphalambda941xiepsiloniotasigmaf.html
news.uoc.gr/news/2021/01-10/Lionis_Announcement_Research_Seminar_03032021.pdf<202F>
http://news.uoc.gr/news/2021/04-10/<03A0><03C1><03BF><03B3><03C1><03B1><03BC><03BC><03B1><03C4><03B1>_<03A4><03BF><03C4><03A4>_2019-2022.pd
http://news.uoc.gr/news/2021/08-10/Makrigiannakis_Announcement_Research_Seminar.pdf
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16 /10   Διαδικτυακή Ημερίδα Αιματολογίας 
Φοιτητών Ιατρικής 

H πρώτη Πανελλήνια Διαδικτυακή Ημερίδα 
Αιματολογίας Φοιτητών Ιατρικής συνδιοργανώνεται από 
όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας υπό την Αιγίδα της 
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. 
Στόχος της Ημερίδας είναι η έκθεση των προπτυχιακών 
φοιτητών στην Αιματολογία μέσω διαλέξεων και 
παρουσιάσεων περιπτώσεων ασθενών, τόσο από μέλη 
ΔΕΠ  όσο και από φοιτητές. Παράλληλα, δίνεται η 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες φοιτητές να αποκτήσουν 
οργανωτική εμπειρία, να αλληλοεπιδράσουν με 
συναδέλφους και να συμπληρώσουν την προπτυχιακή 
εκπαίδευση σε καίρια θέματα Αιματολογίας.  

Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ. 

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

18 /10   Διάλεξη: Γιάννης Ντεληγιάννης, “Η 
πολιτική ουτοπία του Κικέρωνα. Η 

ιδανικότητα των πολιτικών απόψεών του στους 
διαλόγους de re publica και de legibus”

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
προσφέρει ανοικτή διαδικτυακή διάλεξη στο πλαίσιο 
του μεταπτυχιακού σεμιναρίου “Κικέρωνας. Πολιτική 
Θεωρία και πράξη” με τον Γιάννη  Ντεληγιάννη, 
Αν. Καθηγητή στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 
Δ.Π.Θ. και  θέμα  “Η πολιτική ουτοπία του Κικέρωνα. 
Η ιδανικότητα των πολιτικών απόψεών του στους 
διαλόγους de re publica και de legibus”.
...............................................................................................................

20/10  SciTech Talk 5, πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ
Συνέντευξη από μία spin-off του 

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ένα VC! 
Τα SciTech Talk του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν είναι 
απλές ομιλίες για την εμπορική αξιοποίηση της 
έρευνας. Είναι συζητήσεις-συνεντεύξεις ανθρώπων που 
ασχολούνται στην πράξη με το #ResearchCommercial-
ization. 

Καλεσμένοι στο 5ο SciTech Talk είναι η Dora Trachana, 
Principal, @Uni.Fund VC και ο Dr. Kosmas Ellinas, Post-
doctoral researcher, @NCSR DEMOKRITOS & Co-found-
er, Nanoplasmas Private Company.  
 Τα SciTech Talk πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος MITOS που υλοποιείται από το Γραφείο 
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και τον οργανισμό #Bizrupt και είναι ανοιχτά σε όλη την 
ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

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

20/10  32ο Ερευνητικό Σεμινάριο - Joint 
Seminar Series in Translational 

and Clinical Medicine
Το 32ο  Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής ΠΚ, 
της σειράς Joint Seminar Series in Translational and 
Clinical Medicine, που διοργανώνεται σε συνεργασία 
με το ΙΤΕ και το ΚΕΜΕ ΠΚ, έχει εισηγητή τον Ιωάννη 
Τσιαούση, Αναπληρωτή Καθηγητή Ανατομίας, Διευθυντή 
Εργαστηρίου Ανατομίας, Διευθυντή Μουσείου Ιατρικής 
Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής ΠΚ. και θέμα: “Βιοδείκτες 
στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου “. 

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

20/10 Twomey Rosemary, “Aristotle on 
Perception and Universals” 

Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης 
και το ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», 
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
ΠΚ, σε συνεργασία με το ΚΕΜΕ ΠΚ, οργανώνει Σεμινάριο 
Αρχαίας Φιλοσοφίας με διαδικτυακές συναντήσεις για 
το χειμερινό εξάμηνο 2021-22. Η πρώτη διάλεξη είναι 
από την Twomey Rosemary (Queens College, CUNY) 
και θέμα “Aristotle on Perception and Universals”. 
Δείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων του σεμιναρίου εδώ. 

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

https://www.haemopoiesis.med.uoc.gr/images/Lymphoma_16-10-2021.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/15-10/Tsiaousis_Announcement_Research_Seminar.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/05-10/Seminario-arxaias-filosofias-21-22.pdf
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21/10   Φυτώριο Ιδεών

Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊ-
κής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 
του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 
της Περιφέρειας Κρήτης», που υλοποιείται από την 
Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο 
Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας προκηρύσσεται το Φυτώριο Ιδεών.  
Πρόκειται για μία δράση που απευθύνεται σε 
προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ή 
ερευνητικές ομάδες των παραπάνω ακαδημαϊκών 
και ερευνητικών ιδρυμάτων, που καλούνται να 
υλοποιήσουν μια καινοτόμο ιδέα που θα μπορούσε να 
εξελιχθεί με την κατάλληλη βοήθεια σε ένα πρωτότυπο 
προϊόν ή υπηρεσία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά στον σύνδεσμο μέχρι 20/11/2021.  

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες 
βρίσκονται στον σύνδεσμο.   
............................................................................................................... 

22- 25/10   4ο Διεθνές συνέδριο 
μεταπτυχιακών φοιτητών, 

υποψήφιων διδακτόρων και νέων ερευνητών, 
Scapecon 2021 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης διοργάνωσε το 4ο Διεθνές συνέδριο μετα-
πτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και νέων 
ερευνητών, Scapecon 2021, που διεξήχθη στο Σπίτι 
του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο. Παράλληλα δόθηκε η 
δυνατότητα και για διαδικτυακή συμμετοχή ενώ έγινε 

αναμετάδοση στο κανάλι του Scapecon 2021 στο you-
tube: Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου, 
το βιβλίο περιλήψεων και την αφίσα του συνεδρίου . 

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

22/9 28ο Ερευνητικό Σεμινάριο - Joint Sem-
inar Series in Translational and Clini-

cal Medicine 
Το 28ο  Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής ΠΚ, 
της σειράς Joint Seminar Series in Translational and 
Clinical Medicine, που διοργανώνεται σε συνεργασία 
με το ΙΤΕ και το ΚΕΜΕ, έχει εισηγήτρια την κ. Ευαγγελία 
Παπακωνσταντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Βιοχη-
μείας, Ιατρικής Σχολής ΠΚ και θέμα: “p110δ PI3K as an 
emerging therapeutic target of solid tumors”. 

Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ.

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

25/10 5η ομιλία του Κύκλου Σεμιναρίων 
ΜΙΚ-ΚΕΜΕ 

Ο Κύκλος Σεμιναρίων που διοργανώνει το Μουσείο 
Ιατρικής Κρήτης (ΜΙΚ) σε συνεργασία με το Κέντρο 
Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ ΠΚ) περιλαμβάνει στην 
5η κατά σειρά διάλεξη την ομιλία με τίτλο “Ψυχική 
υγεία και κοινωνία” και ομιλητές τον Μανόλη Τζανάκη, 
Αναπληρωτή Καθηγητή στην Κοινωνιολογία της 
Ασθένειας και των Ιατρικών Θεσμών του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον 
Νίκο Δαμιανάκη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Δείτε το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ.  

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

https://ibo.crete.gov.gr/apply/
https://ibo.crete.gov.gr/fytwrio-idewn/
https://www.youtube.com/channel/UCm7Ub0JQefB9n4H_JldfAmA
https://www.youtube.com/channel/UCm7Ub0JQefB9n4H_JldfAmA
http://www.history-archaeology.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/10/FInal-Program_Scapecon-2021.pdf%22 /t %22pe9rlzpSXsehwZLlS0nL-m7
<202F>http://www.history-archaeology.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/10/Book-of-Abstracts_Scapecon-2021.pdf
http://www.history-archaeology.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%91%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/20-09/Papakonstanti_Announcement_Research_Seminar.pdf
http://news.uoc.gr/news/2021/21-10/<03A4><03B6><03B1><03BD><03AC><03BA><03B7><03C2>_<0391><03BD><03B1><03BA><03BF><03AF><03BD><03C9><03C3><03B7>_<039C><0399><039A>-<039A><0395><039C><0395>_updated.pdf
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27/10 33ο Ερευνητικό Σεμινάριο - Joint 
Seminar Series in Translational and 

Clinical Medicine

Το 33ο  Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής ΠΚ, 
της σειράς Joint Seminar Series in Translational and 
Clinical Medicine, που διοργανώνεται σε συνεργασία 
με το ΙΤΕ και το ΚΕΜΕ ΠΚ, είχε εισηγήτρια την Βασιλική 
Πετούση, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας 
του Δικαίου και της Παρέκκλισης, της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών ΠΚ, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φύλου και 
θέμα: “Ερευνητική ακεραιότητα: αρχές, προκλήσεις 
και αντιξοότητες”. 

Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ. 

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

27/10   Ελληνικές Συλλογές Φυσικής Ιστορίας 
(ΣΦΙ): Πέρασμα στον 21ο αιώνα 

Υπογράφτηκε συμφωνητικό συνεργασίας ανάμεσα στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ΦΙΚ και στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για τη δημιουργία ενοποιημένων 
συλλογών φυσικής ιστορίας, στοχεύοντας στην ψηφιακή 
καταγραφή της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 
Το εγχείρημα υποστηρίχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη και 
αποτελεί την αρχή για μια μακροχρόνια συνεργασία 
που θα επιτρέψει μια ολοκληρωμένη μελέτη και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, με στόχο την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και την εξασφάλιση ενός 
βιώσιμου περιβάλλοντος για όλους. 

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

30/10  Επίτιμη Πρόεδρος του Ιδρύματος 
“Ελ. Βενιζέλος” η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας  

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος» αναγόρευσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελαροπούλου σε Επίτιμη Πρόεδρο και 
Εταίρο του Ιδρύματος, για την προσωπική της διαδρομή 
ως κορυφαίας δικαστικής λειτουργού, την ενεργό 
συμμετοχή και την ουσιαστική προσφορά της στο 
επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος». Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής 
Γεώργιος Μ. Κοντάκης  ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

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

http://news.uoc.gr/news/2021/22-10/Petoussi_Announcement_Research_Seminar.pdf
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Διακρίσεις

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

 
Στον Καθηγητή Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης Αριστείδη Τσατσάκη 
απονεμήθηκε, από το Federal Scientific Center of Hy-
giene (F.F.Erisman) στη Μόσχα, το αναμνηστικό μετάλλιο 
“130 years of the Federal Scientific Center of Hygiene 
named after F.F.Erisman” για τη συνολική προσφορά του 
στον τομέα των Επιστημών Υγείας αλλά και την προώθηση 
της υγειονομικής και επιδημιολογικής ευημερίας του 
πληθυσμού. Να σημειώσουμε ότι ο Αριστείδης Τσατσάκης, 
κατά τη διάρκεια της θητείας του στη θέση του Προέδρου 
της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Τοξικολογικών Εταιριών 
είχε εκλεγεί το 2014 Επίτιμος Καθηγητής στο Erisman 
Russian Federal Institute of Hygiene.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη Βράβευση του Καθηγητή Αριστείδη 
Τσατσάκη από το Federal Scientific Center of Hygiene (F.F.Erisman)

mailto:newsletter%40uoc.gr?subject=
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