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27η

Hμέρα τιμής και μνήμης στον
αφοσιωμένο Πανεπιστημιακό Δάσκαλο

Νοεμβρίου

Τ

ο βράδυ της 27ης Νοεμβρίου του 1990,
οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης
Βασίλης Ξανθόπουλος και Στέφανος Πνευματικός
δίδασκαν εθελοντικά ένα προχωρημένο σεμινάριο με
αντικείμενο τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για
την εκτέλεση πολύπλοκων αλγεβρικών υπολογισμών,
ένα καινούργιο τότε ερευνητικό εργαλείο. Το
παρακολουθούσαν καθηγητές, ερευνητές και
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Κάποια στιγμή μπήκε στην
αίθουσα ένας μεταπτυχιακός φοιτητής οπλισμένος με
καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί. Σκοτώθηκαν και
οι δύο διδάσκοντες καθηγητές και τραυματίσθηκαν τρία
άτομα από το ακροατήριο. Ανάμεσα στους τραυματίες,
που επί μήνες έδινε αγώνα να κρατηθεί στη ζωή, ήταν
ο Σωτήρης Περσίδης, καθηγητής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος με απαράμιλλο
θάρρος απώθησε τον δολοφόνο και κλείδωσε την πόρτα
της αίθουσας πριν αυτός προλάβει να ξαναγεμίσει το
όπλο του. Επρόκειτο για ψυχικά διαταραγμένο άτομο,
που είχε ευεργετηθεί από τα θύματά του. Ο Βασίλης
τον είχε ενθαρρύνει να συνεχίσει τις σπουδές του μετά
τη διακοπή τους για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του
θητεία και ο Στέφανος τον βοηθούσε να διεκδικήσει
υποτροφία από ερευνητικό ίδρυμα της Γαλλίας. Λίγο
μετά το έγκλημά του αυτοκτόνησε. Μετά από ένα
περίπου χρόνο βρέθηκε απαγχονισμένος σε ένα δέντρο
σε ορεινή περιοχή στα όρια των νομών Ηρακλείου και
Λασιθίου.
Οι αδικοχαμένοι καθηγητές, πολύ νέοι στην
ηλικία (38 χρόνων ο Βασίλης, 33 ο Στέφανος),
ήταν ήδη διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες. Ο
Subrahmanyan Chandrasekharan, κάτοχος του
βραβείου Nobel, έγραψε μετά το θάνατο του Βασίλη:
“So ended, without warning, a life of love and joy,
rich in promise. My association with Basilis is the
most binding in all my sixty years in science.” Και
στο διεθνώς κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Nature
διαβάζουμε την εξής αναφορά στο ερευνητικό έργο
του Στέφανου: “Is the scandal, that so little is known
about the interaction of macromolecules and their
aqueous environments, about to be removed ? There
is at least a ray of hope in the work of Stefanos
Pnevmatikos who has made an interesting calculation.”
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας τραυματίσθηκαν καίρια από την τραγική
απώλεια δύο επιφανών μελών τους. Βαθιά η οδύνη που
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Στέφανος Πνευματικός

Βασίλης Ξανθόπουλος

επικρατούσε αλλά δυνατή και η αίσθηση του χρέους
να τιμηθεί η μνήμη των δύο νεκρών με ουσιαστικές
ενέργειες αντάξιες των οραμάτων τους. Καθιερώθηκαν
δύο διεθνή βραβεία για ερευνητικό έργο στις περιοχές
της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας και Κοσμολογίας
(περιοχή του Βασίλη) και της Θεωρίας μη Γραμμικών
Φαινομένων (περιοχή του Στέφανου). Ιδιαίτερο βάρος
όμως δόθηκε και στο γεγονός ότι επρόκειτο για δύο
χαρισματικούς δασκάλους που έχασαν τη ζωή τους τη
στιγμή του ιερού έργου της διδασκαλίας. Θεσπίσθηκε
το “Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας
εις μνήμην Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου
Πνευματικού”. Το βραβείο απονέμεται κατ΄ έτος σε
διδάσκοντα ελληνικού πανεπιστημίου, που διακρίνεται
για την αφοσίωσή του και την αποτελεσματικότητά του
στη διδασκαλία. Η απονομή γίνεται από τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Πρόσφατα η Σύνοδος Πρυτάνεων Ελληνικών
Πανεπιστημίων με απόφασή της ανακήρυξε την
27η Νοεμβρίου, ημέρα του τραγικού συμβάντος της
δολοφονίας των Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου
Πνευματικού, ως ημέρα τιμής και μνήμης στον
αφοσιωμένο πανεπιστημιακό δάσκαλο.
Η δολοφονία των Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου
Πνευματικού είναι το τραγικότερο γεγονός στην ιστορία
του ελληνικού πανεπιστημίου. Ο άδικος θάνατός τους θα
μνημονεύεται και το σημαντικότατο (παρά τη σύντομη
διάρκειά του) ερευνητικό και διδακτικό τους έργο θα
τιμάται και θα εμπνέει πολλές γενιές καθηγητών και
φοιτητών.
Σουζάννα Παπαδοπούλου
Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ΠΚ

Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης

Σ

τη δημιουργία και λειτουργία δύο εμβολιαστικών κέντρων, εντός
των εγκαταστάσεών του, προχώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε
συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.
Συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο της προσπάθειας
για την αντιμετώπιση του Covid 19, λειτουργούν δύο εμβολιαστικά
κέντρα στις δύο Πανεπιστημιουπόλεις, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στην
Πανεπιστημιούπολη Ηράκλειου στο Φοιτητικό Κέντρο, Αμφιθέατρο Μαρία
Μανασσάκη (δίπλα στην λέσχη σίτισης) και στην Πανεπιστημιούπολη
Ρεθύμνου στο Ιατρείο (κάτω από την λέσχη σίτισης).

Η λειτουργία των
εμβολιαστικών
κέντρων ξεκίνησε
στο Ηράκλειο στις 9
Οκτωβρίου 2021 και
στο Ρέθυμνο στις 12
Οκτωβρίου 2021.

Όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν ή να κάνουν την τρίτη αναμνηστική
δόση (προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει τους 6 μήνες) θα πρέπει να
αποστείλουν τα στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email στις
ακόλουθες διευθύνσεις:
Για ΗΡΑΚΛΕΙΟ: https://my.forms.app/
form/6167e91a612c0404e63747f8
Για ΡΕΘΥΜΝΟ: https://forms.gle/3w37DFvvAw4mZNG38
Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με email για το πρόγραμμα του
εμβολιασμού.

Στιγμιότυπα από τον εμβολιασμό φοιτητριών - φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων στις
παραπάνω διαδικτυακές φόρμες συνιστά συνιστά και συναίνεσή σας στη
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας αυτών, τα οποία απαιτούνται
μόνο για την ενημέρωση του Εμβολιαστικού Κέντρου για τον αριθμό των
συμμετεχόντων και τυχόν επικοινωνία μαζί σας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας
τους είναι τα άρθρα 6 παρ. 1 περίπτωση (α) και 9 παρ. 2 περ. (α) του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΓΚΠΔ). Για την ανάκληση της συναίνεσή σας, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική
διεύθυνση liadaki@edu.uoc.gr για Ηράκλειο και dioikitikismerimnas@admin.
uoc.gr για το Ρέθυμνο και σχετικό αίτημα.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας μέχρι την ανάκληση της συναίνεσής σας
είναι σύννομη. Τρίτοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ή διαβιβάσεις
δεν υπάρχουν. Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου
μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας. Ακολούθως θα
διαγραφούν. Μέχρι τη διαγραφή τους, μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα
που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ (πρόσβασης,τροποποίησης, περιορισμού και
διαγραφής, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας,
αντίταξης και φορητότητας). Έχετε δικαίωμα αναφοράς στην ΑΠΔΠΧ (www.dpa.
gr). Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων για το Πανεπιστήμιο Κρήτης: dpo@uoc.gr
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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην παγκόσμια κατάταξη
2022 Times Higher Education (THE)

Τ

ο Πανεπιστήμιο Κρήτης ηγείται των Ελληνικών
Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην παγκόσμια
κατάταξη 2022 Times Higher Education (THE) στις
κατηγορίες της κλινικής ιατρικής και υγείας, των
επιστημών ζωής και της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα,
στην κατηγορία Clinical and Health, η Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Κρήτης πρωτεύει στην Ελλάδα
και βρίσκεται στη θέση 251-300 του οργανισμού
κατάταξης ανάμεσα σε 925 πανεπιστήμια διεθνώς.

Η συνεχής βελτίωση και
διατήρηση των θέσεων
του Πανεπιστημίου
Κρήτης στις διεθνείς
κατατάξεις, αποτυπώνει
την προσήλωση και την
αδιάκοπη προσπάθεια
όλης της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας.
Πρωτιά ανάμεσα στα αντίστοιχα τμήματα των Ελληνικών
Πανεπιστημίων σημειώνουν και το Τμήμα Βιολογίας του
ΠΚ, που στην κατηγορία Life Sciences βρίσκεται στη
θέση 251-300 μεταξύ 972 πανεπιστημίων καθώς και
τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης που στην
κατηγορία Education βρίσκονται στη θέση 201-250
μεταξύ 527 πανεπιστημίων.
Επιπλέον στην κατηγορία Computer Science, το Τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
μοιράζεται τη θέση 301-400 μαζί με το αντίστοιχο
τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Στην κατηγορία Social Sciences, τα Τμήματα
Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπι-
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RANKED 251-300

FOR CLINICAL AND HEALTH

RANKED 251-300
FOR LIFE SCIENCES

RANKED 201-250
FOR EDUCATION

RANKED 301-400
FOR COMPUTER SCIENCE

RANKED 301-400
FOR SOCIAL SCIENCES

RANKED 401-500
FOR PSYCHOLOGY

RANKED 401-500
FOR ENGINEERING

στημίου Κρήτης κατατάσσονται στη θέση 301-400,
ενώ στην κατηγορία Psychology το Τμήμα Ψυχολογίας
βρίσκεται στη θέση 401-500, καθώς και το Τμήμα
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών επίσης στη θέση
401-500 στην κατηγορία Engineering.
Οι 13 δείκτες που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη
των πανεπιστημίων αντικατοπτρίζουν όλους
τους τομείς της πανεπιστημιακής επίδοσης και των
επιτευγμάτων (διδασκαλία, έρευνα: παραγωγή και
αντίκτυπος, μεταφορά τεχνογνωσίας και διεθνής
προσανατολισμός). Η συνεχής βελτίωση και διατήρηση
των θέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στις διεθνείς
κατατάξεις, αποτυπώνει την συνεχή προσήλωση όλης
της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο έργο της.

Συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με την Πρέσβη της Ιταλίας

Τ

ον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη επισκέφτηκε την
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, η Πρέσβης της Ιταλίας
στην Ελλάδα, κα Patrizia Falcinelli συνοδευόμενη
από τους κ.κ. Moioli Efrem, Στρατιωτικό Ακόλουθο
της Πρεσβείας, Tutino Alessandro, 1o Γραμματέα
της Πρεσβείας, Bartolozzi Paolo, Επίτιμο
Υποπρόξενο Ιταλίας στην Κρήτη. Στη συνάντηση
συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρύτανης Έρευνας
και Ανάπτυξης, Καθηγητής Μιχαήλ Παυλίδης, o
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου
Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,
Καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης και ο Αντιπρύτανης
Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος
Μυλωνάκης.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η
διερεύνηση νέων προοπτικών συνεργασίας με
τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ιταλίας καθώς και η
συνεργασία σε εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς
τομείς, όπως ήδη γίνεται με την δράση εκμάθησης
της ιταλικής γλώσσας, στο πλαίσιο διδακτικού
προγράμματος του Πανεπιστημίου Κρήτης που
υποστηρίζεται από τις ιταλικές αρχές.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ.
Κοντάκης με την Πρέσβη της Ιταλίας, Patrizia Falcinelli.

Από αριστερά: ο Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος
Μυλωνάκης,ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Μιχαήλ Παυλίδης,ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, η Πρέσβης της Ιταλίας, Patrizia Falcinelli και o Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου
Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης.
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Γνωρίζουμε την Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης!
Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας ενισχύει την
ακαδημαϊκή αποστολή του Ιδρύματος και, αποτελώντας
πόλο σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά
εργασίας, ενδυναμώνει, καθοδηγεί και προετοιμάζει
τις φοιτήτριες και τους φοιτητές για μια επιτυχημένη
καριέρα. Θεσμοθετήθηκε ως μόνιμη δομή τον
Δεκέμβριο του 2020 και διαθέτει γραφεία και στις δύο
Πανεπιστημιουπόλεις, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Από τον
Νοέμβριο του 2021,ενισχύθηκε το ανθρώπινο δυναμικό
της με την απασχόληση νέου προσωπικού, στο πλαίσιο
του προγράμματος ΕΣΠΑ, μεταξύ των οποίων και η
πρόσληψη τριών Συμβούλων Σταδιοδρομίας, δύο στο
Ρέθυμνο και έναν στο Ηράκλειο.

Ο

ι φοιτητές αλλά και οι νέοι απόφοιτοι μπορούν να
απευθύνονται στους Συμβούλους Σταδιοδρομίας της Δομής
για:
• υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
• καθοδήγηση της προετοιμασίας τους για την αγορά
εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους (σύνταξη
βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, προετοιμασία
για συνέντευξη επιλογής, τρόποι αναζήτησης εργασίας, …)

Για να ζητήσετε ραντεβού με Σύμβουλο
Σταδιοδρομίας μπορείτε να στείλετε email στο

career-uoc@uoc.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
career-uoc@uoc.gr
2810 39 3289 ή 2810 39 3287 (Ηράκλειο)
28310 7 7726 (Ρέθυμνο)
www.dasta.uoc.gr

Για να ενημερώνεστε για τις δράσεις της Δομής μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα
www.dasta.uoc.gr (η οποία σύντομα θα ανανεωθεί και θα εμπλουτιστεί με ποικίλο και χρήσιμο ενημερωτικό
υλικό), ή τη σελίδα της Δομής στο Facebook (Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Κρήτης)
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Παράλληλα η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια
του ακαδημαϊκού έτους
•

•
•

•
•

διοργανώνει εκδηλώσεις γνωριμίας με εταιρείες,
ημέρες καριέρας, ενημερωτικές εκδηλώσεις
σχετικές με την αγορά εργασίας, τις μεταπτυχιακές
σπουδές και την επιχειρηματικότητα
πραγματοποιεί εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού και προετοιμασίας για την αγορά
εργασίας ή/και τις μεταπτυχιακές σπουδές
ενημερώνει για υποτροφίες, για θέσεις εργασίας, για
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, για φοιτητικούς διαγωνισμούς και
άλλες παρόμοιες δράσεις
ενισχύει την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας και
της καινοτομίας στους φοιτητές μέσω ενημέρωσης,
καθοδήγησης και διενέργειας σχετικών διαγωνισμών
υποστηρίζει την οργάνωση των Αποφοίτων του ΠΚ
και τον ενιαίο Σύλλογο Αποφοίτων

Ε

πιπλέον η Δομή καθοδηγεί και συμβουλεύει
τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ιδρύματος
σε θέματα πρακτικής άσκησης. Υποστηρίζει
όλες τις διαδικασίες από την έναρξη έως και
την ολοκλήρωση της πρακτικής,έχοντας διαρκή
συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Διαχειρίζεται τα προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν
την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών (από το
2018 έως και το 2022 έχει εγκριθεί μέσω ΕΣΠΑ
η χρηματοδότηση για περισσότερες από 2.500
θέσεις πρακτικής άσκησης).

Κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί από την
Δομή οι παρακάτω δράσεις / εκδηλώσεις:
◎◎ ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού (τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά
κατά τη διάρκεια του έτους)
◎◎ εργαστήριο με αντικείμενο την Αυτοπεριγραφική
Έκθεση που συνοδεύει τις αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές (σε συνεργασία με το Κέντρο
Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής)
◎◎ ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης σε συνεργασία με το
Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών με αντικείμενο
την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης σε
επαγγελματικό επίπεδο
◎◎ διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα
«Next stop: επιχειρηματικότητα;»

◎◎ διαδικτυακή εκδήλωση με
Στον
θέμα τις Επαγγελματικές
Προοπτικές των
προγραμματισμό της
αποφοίτων του
Δομής για το υπόλοιπο
Τμήματος
της ακαδημαϊκής χρονιάς έχουν
Μαθηματικών και
συμπεριληφθεί, μεταξύ άλλων,
Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών
ημέρες καριέρας με εταιρείες,

ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικές με
τις Επαγγελματικές Προοπτικές των
αποφοίτων διαφόρων Τμημάτων του
ΠΚ, και εβδομάδα παρουσίασης
και ενημέρωσης για τα
ΠΜΣ του ΠΚ.

Φωτογραφία από το πρώτο
δια ζώσης εργαστήρι
επαγγελματικού
επαναπροσανατολισμού
«Σχεδιάζοντας
σήμερα το Αύριο»,
Πανεπιστημιούπολη
Ρεθύμνου.
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Σύγχρονες Ερευνητικές Υποδομές στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η αίθουσα Φασματοσκοπίας Πυρηνικού
Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)

Η

αίθουσα Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) αποτελεί την
παλαιότερη διατμηματική ερευνητική υποδομή
του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού λειτουργεί
ανελλιπώς και επί 24ώρου βάσεως ως υποδομή
ανοιχτής πρόσβασης (open access facility) εδώ
και 25 σχεδόν χρόνια από το 1996, καλύπτοντας
την εφαρμογή τεχνικών NMR για μια ευρεία
περιοχή επιστημονικών πεδίων και ερευνητών
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η Αίθουσα NMR φιλοξενείται σε κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο του Τμήματος Χημείας, και
είναι εξοπλισμένη με τρία φασματόμετρα NMR με
υπεραγώγιμους μαγνήτες συχνότητας 300, 400
και 500 MHz για τον πυρήνα του πρωτονίου της
εταιρίας Bruker, και κατά μέσο όρο αξιοποιείται
από>40 ενεργούς χρήστες (μεταπτυχιακοί
φοιτητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, μέλη
ΔΕΠ) από τα Τμήματα Χημείας, Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών, Βιολογίας, και Ιατρικής του
ΠΚ, αλλά και από συνεργαζόμενα ιδρύματα (ΙΤΕ,
ΕΛΜΕΠΑ) και τον ιδιωτικό τομέα.
Η φασματοσκοπία NMR αποτελεί το ισχυρότερο
εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι
επιστήμονες για τον προσδιορισμό της δομής
των χημικών ενώσεων και των βιομορίων που
απαρτίζουν τους ζωντανούς οργανισμούςκαι των
οργανικών και ανόργανων ενώσεων, πλαστικών
και μοντέρνων υλικών που συνιστούν τον υλικό
κόσμο τριγύρω μας.Δεν αποτελεί έκπληξη ότι για
εργασίες σχετικές με το φαινόμενο του πυρηνικού
μαγνητικού συντονισμού έχουν απονεμηθεί
συνολικά επτά βραβεία Nobel, τρία εκ των
οποίων τον 21ο αιώνα. Ένα φάσμα NMR αποτελεί
«δακτυλικό αποτύπωμα» για μια χημική ένωση,
και επιτρέπει την ταυτοποίησή της ακόμα κι αν η
ένωση αποτελεί μέρος ενός σύνθετου δείγματος,
όπως ένα τρόφιμο, τα προϊόντα της χημικής
αντίδρασης σύνθεσης ενός νέου φαρμάκου, το
πλάσμα του αίματος ενός ασθενή, ή οργανικά που
προσροφήθηκαν στα τοιχώματα ενός μινωικού
αγγείου. Με την δυνατότητα ταυτόχρονης ταυτοποίησης πολλών ενώσεων σε ένα δείγμα, η
φασματοσκοπία NMR έχει εξελιχθεί σε εξαιρετικό
εργαλείο για την ανάλυση και τον προσδιορισμό
της σύστασης πολύπλοκων μειγμάτων.
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Το φασματόμετρα NMR
Bruker 500 MHz στην
αίθουσα NMR
(φωτογραφία
Μ. Νικολακάκης)

η συνεισφορά και υποστήριξη της
Αίθουσας NMR στο ερευνητικό
έργο που παράγεται στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης τα τελευταία
25 χρόνια είναι ιδιαίτερα
υψηλή και αποτυπώνεται στις
εκατοντάδες δημοσιευμένες
ερευνητικές εργασίες, διεθνείς
πατέντες και ερευνητικά έργα
που έχουν περατωθεί με επιτυχία
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η δυνατότητα που προσφέρει
η φασματοσκοπία NMR για την
ανίχνευση μαγνητικά ενεργών
πυρήνων διαφορετικών στοιχείων (1Η, 13C, 19F, 31P, 15N
κ.λ.π.) σε συνδυασμό με την
δυνατότητα ομοπυρηνικών και
ετεροπυρηνικών φασμάτων δύο
διαστάσεων χρησιμοποιούνται για
την ανάπτυξη νέων συνθετικών
τεχνολογιών. Πολλά από τα
δραστικά και ασταθή ενδιάμεσα Εφαρμογές της Φασματοσκοπίας NMR στην ανάλυση τροφίμων: προσδιορισμός
μόρια που σχηματίζονται στις της χημικής σύστασης και ταξινόμηση κρητικών τυριών προστατευόμενης
νέες και συνθετικά χρήσιμες προέλευσης (αριστερά), και ταυτοποίηση βιοδραστικών ενώσεων και
αυτές αντιδράσεις μπορούν να πολυφαινολών στον καρπό της ελιάς (δεξιά).
παρατηρηθούν με φασματοσκοπία
NMR, παρά το γεγονός ότι δεν
μπορούν να απομονωθούν. Οι συνθετικές αυτές τεχνολογίες
χρησιμοποιούνται στην σύνθεση βιολογικά δραστικών
φυσικών ή μη προϊόντων ή και γνωστών φαρμάκων. Πολλές
φορές, η εργαστηριακή σύνθεση σε μεγάλη κλίμακα της
προτεινόμενης δομής ενός βιολογικά δραστικού φυσικού
προϊόντος οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό της αρχικά
προτεινόμενης δομής της ένωσης που απομονώθηκε σε
μικρή ποσότητα από την φύση.
Όπως είναι αναμενόμενο από ένα τόσο ευρύ πεδίο
εφαρμογών, η συνεισφορά και υποστήριξη της Αίθουσας
NMR στο ερευνητικό έργο που παράγεται στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης τα τελευταία 25 χρόνια είναι ιδιαίτερα υψηλή,
και αποτυπώνεται στις εκατοντάδες δημοσιευμένες
ερευνητικές εργασίες, διεθνείς πατέντες και ερευνητικά
έργα που έχουν περατωθεί με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά της
Αίθουσας NMR στην εκπαίδευση επιστημόνων σε νέες
τεχνολογίες αιχμής, αφού από την πρώτη στιγμή λειτουργίας
Τα φασματόμετρο Bruker Avance Neo 400 MHz και
της αποτελεί υποδομή ανοιχτής πρόσβασης, στην οποία οι
τα κύρια μέρη που το απαρτίζουν.
χρήστες (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες,
μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κλπ) έχουν τη δυνατότητα μετά
από κατάλληλη εκπαίδευση να πραγματοποιήσουν μόνοι
τους τις μετρήσεις NMR που επιθυμούν. Με τον τρόπο αυτό
τα τελευταία 25 χρόνια έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της
φασματοσκοπίας NMR εκατοντάδες φοιτητές και ερευνητές
που σπούδασαν ή εργάστηκαν στο Τμήμα Χημείας, αλλά και
σε συναφή τμήματα (Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών,
Βιολογίας, Ιατρικής, κλπ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αυτή τη στιγμή η Αίθουσα NMR φιλοξενεί εξοπλισμό αξίας
πάνω από 1.5Μ €, ο οποίος κατά το ήμισυ έχει προσκτηθεί
μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων
μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας. Έχοντας στόχο την
αναβάθμιση των παλαιότερων οργάνων με state of the
art εξοπλισμό NMR τα αμέσως επόμενα χρόνια, η Αίθουσα
NMR θα συνεχίσει ναυποστηρίζει πλήρως την καινοτόμο
Τα τρία φασματόμετρα NMR Bruker 300, 400 και 500
έρευνα και διδασκαλία που διεξάγεται σε ένα ευρύ φάσμα
MHz της Αίθουσας NMR.
επιστημονικών πεδίων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
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Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης

για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα

Ο

λοκληρώθηκε στις 14/11, το «Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα». Το μεγάλης κλίμακος, Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία,
από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη
Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στη βάση προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και
Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην υλοποίηση του συνέβαλε
και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε στη
βάση των ευρημάτων της διάγνωσης αναγκών του
Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της
Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη και χρηματοδοτήθηκε εξ
ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης. Επιστημονικά
Υπεύθυνος είναι ο Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής
και Διευθυντής του ΚΕΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης του ΠΚ.
Επιμορφωτές ήταν οι: Καθηγητής Β. Τζουβελέκας (ΠΚ.),
Καθηγητής Φ. Βερβερίδης (ΕΛΜΕΠΑ), Επ. Καθηγητής
Κ. Μανασάκης (ΠΚ.), Δρ Κ. Κώτσογλου (Πολυτεχνείο
Κρήτης και Περιφέρεια Κρήτης), Δρ Μ. Βέργης (ΙΤΕ),
Δρ Σ. Καυκαλάς (ΠΚ), Δρ Β. Ταλιούρης (ΕΛΜΕΠΑ), Ν.
Μπουνάκης (ΕΛΜΕΠΑ). Επιπλέον στην Ομάδα Έργου
συμμετείχαν οι Δρ Κ. Πηγουνάκης, Π. Δράκος και Δ.
Σακελλαρίδης, από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
του ΠΚ.
Πέραν των Επιμορφωτών, συμμετείχαν επίσης και
προσκεκλημένοι ομιλητές σε επιμέρους θεματικές
ενότητες, όπως ο Καθηγητής Γ. Κοσιώρης, Αντιπρύτανης
και Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης,
ο Δρ. Σ. Γαβρόγλου, Διευθυντής Ενεργητικών Πολιτικών
& Διεθνών Δικτύων και Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας του ΕΙΕΑΔ, oι Ε. Αλυσσανδράκης και
Μ.Κονταξάκης Επ. Καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ, κ.ά.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είχε ως στόχο την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας
των επιμορφούμενων και ευρύτερα την υποστήριξηενδυνάμωση της σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα στην Κρήτη, μέσω της πρόσκτησης
γνώσεων και της ανάπτυξης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων των επιμορφούμενων, και
συνακόλουθα του αναπτυξιακού σχεδιασμού της
Περιφέρειας.
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Όπως χαρακτηριστικά είχε επισημάνει (στην έναρξη
του Προγράμματος) ο Περιφερειάρχης Κρήτης,
Σταύρος Αρναουτάκης: «Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνδέει τον Πρωτογενή
με τον Τουριστικό τομέα είναι το πρώτο σε μια
σειρά στοχευμένων πολιτικών που σχεδιάζουμε,
αξιοποιώντας τα ευρήματα του Περιφερειακού
Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας
στην Κρήτη. Ενδυναμώνουμε και στηρίζουμε τους
δύο παραγωγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας,
βελτιώνοντας την κατάρτιση των εργαζομένων τους,
συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική τους
ανάπτυξη».

Η επιμόρφωση, που ξεκίνησε στις 25/9/2021 και
ολοκληρώθηκε στις 14/11/2021, είχε συνολική
διάρκεια 105 διδακτικές ώρες και υλοποιήθηκε με εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (συνδυασμός σύγχρονης με
ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Για το
σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης από την Ομάδα Έργου με τη συμβολή
και του ΚΥΤΠΕ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει (με βάση
την Προγραμματική Σύμβαση) στη διάθεση του ΚΕΔΙΒΙΜ
του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, που πιστοποιείται από το
ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρακολούθησαν
(είτε το σύνολό του, είτε επιμέρους ενότητες) 501
συνολικά επιμορφούμενοι/ ες, συμπεριλαμβανομένων
εργαζόμενων αλλά και επιχειρηματιών από διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας (και
κυρίως από τον πρωτογενή και τον τουριστικό τομέα),
ανέργων, αλλά και αποφοίτων, μεταπτυχιακών φοιτητών
και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης
και άλλων Πανεπιστημίων. Εξ αυτών, 160 συμμετείχαν
επιτυχώς στην τελική εξέταση και συνακόλουθα θα
λάβουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ
του ΠΚ που αντιστοιχεί σε 5 ECVET.

Διεπιστημονικό Συνέδριο
«Νεολαία και Αντίσταση στη Δικτατορία
εντός Ελλάδας (1967-74) και διεθνώς:
Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών»

Τ

ο Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές
και Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Αγωγής
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-ΠΚ) διοργάνωσε
στις 19-20 Νοεμβρίου 2021 διήμερο Διεπιστημονικό
Συνέδριο με τίτλο “Youth Resisting Dictatorship
in Greece (1967-74) and beyond: Social Sciences and Humanities Perspectives” («Νεολαία και
Αντίσταση στη Δικτατορία εντός Ελλάδας (1967-74) και
διεθνώς: Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών»).
Η διοργάνωση του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο
του έργου “Free your mind: Youth Activism in Southern Europe in Times of Dictatorship” (FYM) που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής “Europe for Citizens - European Remembrance” (REMEM) (Grant Decision: Nr.617561). Το
έργο συντονίζεται από το Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, με εταίρους την Associação Cultural
Ephemera, το ΚΕΜΕ-ΠΚ, το Πανεπιστήμιο Complutense
της Μαδρίτης και την Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών
Σπουδών / Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Το Συνέδριο στοχεύει να ενισχύσει την
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μνήμη, την
κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες, καθώς και
τον σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή
να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την
ευημερία των λαών της ενισχύοντας τον
διάλογο, τον προβληματισμό και την ανάπτυξη
δικτύων.

Στους προσκεκλημένους ομιλητές περιλαμβάνονται
επιστήμονες (εντός και εκτός Ελλάδας) από τις
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίοι/ες
ασχολούνται με τον ακτιβισμό των νέων ενάντια στην
ελληνική δικτατορία.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου
χαιρέτισαν: ο Δημήτρης Μυλωνάκης (Αντιπρύτανης
Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής του Τμήματος
Οικονομικών του ΠΚ), η Ana Mónica Fonseca
(ερευνήτρια στο Center for International Studies, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa), ο
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Ομότιμος Καθηγητής
Κοινωνιολογίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών), ο Αλέξης Καλοκαιρινός
(Πρόεδρος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών
(ΕΚΙΜ) / Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, Καθηγητής
Γενικής Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας
του ΠΚ), ο Νίκος Παπαδάκης (Καθηγητής Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης του ΠΚ, Διευθυντής του Κέντρου
Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ),
Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕΜΕ-ΠΚ) και η Μαρία
Κούση (Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Διευθύντρια
του ΚΕΜΕ-ΠΚ).
O Kωστής Κορνέτης (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο
της Μαδρίτης, UAM), ήταν ο κεντρικός ομιλητής
του Συνεδρίου και η εισήγησή του έφερε τον τίτλο
«Ανάμεσα στον Μαρά και τον Σαντ»: Επανεξετάζοντας
τη φοιτητική διαμαρτυρία στο πλαίσιο των δικτατοριών
του Ευρωπαϊκού Νότου».
Οι ομιλίες την πρώτη ημέρα του συνεδρίου κινήθηκαν
στους θεματικούς άξονες: «Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ και Αντιδικτατορική αντίσταση», «Λογοτεχνία,
αντιδικτατορική αντίσταση, ιστορική μυθοπλασία και
διδασκαλία στη δικτατορία», «Μουσική στα κρατητήρια
και Λογοκρισία στην δικτατορία», «Πανεπιστημιακοί
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θεσμοί και αντιδικτατορική αντίσταση», «Το αντιδικτα- Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση πάνω στο
τορικό φοιτητικό κίνημα».
θέμα “Youth resisting dictatorship: a comparative
Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου οι ομιλίες κινήθηκαν view” από τους Priska Daphi, Kostis Karpozilos, Óscar
στους θεματικούς άξονες: «Εμπειρίες και Οπτικές από J. Martín García, José Pacheco Pereira, Katrin Uba.
και για νέους/νέες στην περίοδο της δικτατορίας», Λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί ως αποτέλεσμα
«Αφηγήσεις του αντιδικτατορικού αγώνα», «Αντιδικτατο- της πανδημίας του COVID-19, το διήμερο διεπιστημονικό
ρικό κίνημα και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα», συνέδριο διεξήχθη διαδικτυακά με ταυτόχρονη
«Αντιδικτατορικό κίνημα σε χώρες του εξωτερικού και μετάφραση στα ελληνικά και τα αγγλικά.
η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Το αναλυτικό
πρόγραμμα και οι
περιλήψεις στην
ελληνική γλώσσα είναι
διαθέσιμα στη διεύθυνση:
https://fym.keme.uoc.gr/
programme-gr/

δυο λόγια για το ΚΕΜΕ-ΠΚ

Ω

ς μέρος ενός νέου, κορυφαίου
ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, το
ΚΕΜΕ-ΠΚ επικεντρώνεται στην προώθηση της έρευνας αιχμής και στην
ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο την
προώθηση καινοτόμων ιδεών μέσω
σημαντικών συνεργειών. Στο ΚΕΜΕ-ΠΚ
εντάσσονται 29 εργαστήρια, περισσότερα από 40 ερευνητικά έργα και 5
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αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών, με αποτέλεσμα νέοι και έμπειροι ερευνητές να
συμμετέχουν σε φιλόδοξη επιστημονική έρευνα, ανταποκρινόμενη σε
απαιτητικές κοινωνικές προκλήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη
και τις δραστηριότητές του μπορείτε να
βρείτε στον ιστότοπο του ΚΕΜΕ-ΠΚ.

Επισκέψεις γνωριμίας στο Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
για το 2021

Τ

ο άνοιγμα των πυλών του Μουσείου στην ευρύτερη κοινωνία και η επιστροφή στη φυσική επικοινωνία,
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ξεκινάει με ένα πρόγραμμα επισκέψεων γνωριμίας για ενήλικες,
παιδιά και οικογένειες χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Προσεχώς θα ανακοινωθούν και
τα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές μονάδες της Α ‘θμιας και Β ‘θμιας Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα δράσεων γνωριμίας για τους επόμενους μήνες του 2021 περιλαμβάνει:

Ομαδικές ξεναγήσεις:

Δράσεις για Οικογένειες:

«Περί υγείας και ασθένειας
ιστορίες»

«Οικογενειακές μουσειακές
διαδρομές»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα
όλων των ηλικιακών κατηγοριών.
Οι συλλογές του Μουσείου Ιατρικής
γίνονται αφορμή για ένα ταξίδι
στο συναρπαστικό κόσμο των
επιστημών υγείας. Με προσαρμογή
στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
και τις ανάγκες τους, ακολουθούμε
ενδιαφέρουσες διαδρομές από
τη θεραπευτική του παρελθόντος
στις εξελίξεις των επιστημών
υγείας σήμερα. Ιατρικά εργαλεία,
μηχανήματα,
βότανα-φάρμακα,
φωτογραφίες, αντικείμενα μνήμης
και ιστορικοί σταθμοί συνθέτουν ένα
παιγνίδι γνώσης, μύησης και γιατί όχι
και ψυχαγωγίας!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• εκπαιδευτική ξενάγηση στην
έκθεση και τις συλλογές του
Μουσείου
• 20 λεπτη ταινία–αναφορά σε
ιστορικές στιγμές υγειονομικών
της πόλης

Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
φιλοδοξεί να γίνει ένας φιλόξενος
χώρος για οικογένειες, όπου θα
δίνεται η δυνατότητα στους γονείς
να ενδυναμώσουν τις σχέσεις με τα
παιδιά τους, να περάσουν μαζί τους
ποιοτικό χρόνο και να μοιραστούν
εμπειρίες. Το Μουσείο μπορεί να
προσφέρει στην οικογένεια που θα το
επισκεφτεί ένα ευχάριστο περιβάλλον
που παροτρύνει όλα τα μέλη της να
συνδιαλέγονται και εν τέλει να μάθουν
και να ψυχαγωγηθούν συνολικά αλλά
και ατομικά μέσα από τα πολλαπλά
επίπεδα πληροφόρησης.
Το πρόγραμμα επίσκεψης στο Μουσείο
περιλαμβάνει:
• εκπαιδευτική ξενάγηση στην
έκθεση και τις συλλογές του
Μουσείου
• βιωματική δράση με αφετηρία
επιλεγμένα εκθέματα και θέματα
ενδιαφέροντος του Μουσείου
Ιατρικής
• για τους μικρότερους επισκέπτες
το πρόγραμμα περιλαμβάνει
αναγνώσεις παραμυθιών και
αφηγήσεις ιστοριών

Κάθε Δευτέρα
11.00 - 12.00 ή12.00-13.00,
Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2021
Αριθμός ατόμων: 5 -15
Διάρκεια: 50΄-60΄

Τετάρτη 24 Νοέμβρη, 1 Δεκέμβρη, 8
Δεκέμβρη, 15 Δεκέμβρη
Ώρες: 16.00-17.00 ή 17.00-18.00
Αριθμός ατόμων: 3-4 οικογένειες,
Μέγιστος αριθμός ατόμων: 15
Διάρκεια: 50΄- 60΄

Ξεναγήσεις για ενήλικες
άνω των 65:
«Το Μουσείο αφηγητής και
ακροατής»
Οι ξεναγήσεις απευθύνονται σε
ενήλικες άνω των 65 ετών που
δηλώνουν ατομικά ή κατά ομάδες
συμμετοχή (5-15 άτομα). Επίσης
απευθύνονται σε οργανωμένες
ομάδες
σε
συνεργασία
με
Συλλόγους, φορείς, λέσχες, ΚΑΠΗ,
οίκους ευγηρίας κλπ. Επιδιώκουμε
να ξεδιπλώσουμε μέσα από το
διάλογο με τους επισκέπτες, απλές
καθημερινές ιστορίες ανθρώπων που
αφορούν μνήμες από γιατρούς, μαίες,
ασθένειες, γιατροσόφια, βοτάνια και
ιατρικές πρακτικές του παρελθόντος.
Οι επισκέπτες καλούνται να
συνδέσουν τα μουσειακά αντικείμενα
με την καθημερινότητα, τις
προσωπικές μνήμες, τα βιώματα και
τις σκέψεις τους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• ξενάγηση στις συλλογές του
Μουσείου Ιατρικής
• συζήτηση
και
βιωματική
προσέγγιση εκθεμάτων και
αρχειακού υλικού του Μουσείου
(μια
παλιά
φωτογραφία,
ένα νυστέρι, μια θερμοφόρα
αφηγείται...) ή ταινία αναφορά σε
ιστορικές στιγμές υγειονομικών
της πόλης
Κάθε Παρασκευή
10.00-11.00, 11-12.00
Ηλικία: άνω των 65 ετών
Διάρκεια: 50’-60’

Μουσείο Ιατρικής
(φωτογραφία Μ. Τρικάλη)
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Τα Νέα του Πανεπιστημίου Κρήτης
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Ομιλία: «Βαθιά μηχανική μάθηση και
τεχνητή νοημοσύνη»

Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ και Πρόεδρος της
επιστημονικής επιτροπής της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επιχειρεί να δείξει, με
αφορμή την πανδημία, τα όρια του κανόνα δικαίου
και του νομικού καταναγκασμού και να αναδείξει
την ενσυναίσθηση της ευθύνης, της αλληλεγγύης και
του καθήκοντος του πολίτη και του επιστήμονα, όταν
διακυβεύεται η ζωή των ανθρώπων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε
στην ιστοσελίδα των δαρβινικών δευτέρων και
να παρακολουθήσετε το βίντεο της εισήγησης εδώ.

Η 1η συνάντηση του νέου θεματικού κύκλου του ...............................................................................................................
διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών
Κύκλος Σεμιναρίων με τίτλο
Επιστημών έχει εισηγητή τον κ. Αναστάσιο Ρούσσο,
“Δεξιότητες Μελέτης”
κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του
ΙΤΕ και σχολιαστές τους κ.κ.  Γιώτα Ποϊράζη, Διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας
και Βιοτεχνολογία του ΙΤΕ και Μανόλη Δαφέρμο,
Καθηγητή Επιστημολογίας της Ψυχολογίας στο Τμήμα
Ψυχολογίας του ΠΚ.  Σε αυτήν την ομιλία δίνεται μια μη
τεχνική επισκόπηση των πεδίων της Βαθιάς Μηχανικής
Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, όσον αφορά
το ιστορικό υπόβαθρο, τις τελευταίες εξελίξεις, τις
διεπιστημονικές προοπτικές, καθώς και τις ανοιχτές
προκλήσεις στα πεδία αυτά.   
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Περισσότερες πληροφορίες και η περίληψη της
εισήγησης εδώ.

Κατά το Xειμερινό Aκαδημαϊκό Eξάμηνο 2021............................................................................................................... 2022, το Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής
και το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών - Παράρτημα
Δαρβινική Δευτέρα: «Η ζωή ως δικαίωμα
Ρεθύμνου, διοργανώνουν από κοινού Κύκλο Σεμιναρίων
ατομικό και ως αξία συνταγματική εν
με τίτλο “Δεξιότητες Μελέτης”.
μέσω πανδημίας»
Ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει 5 συναντήσεις διά
ζώσης, απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/τριες 1ου &
2ου έτους και έχει περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.
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...............................................................................................................
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Στο πλαίσιο των διαλέξεων υπό τον τίτλο «Δαρβινικές
Δευτέρες», που συντονίζονται από τον Ομότιμο
Καθηγητή κ. Ελευθέριο Ζούρο, ο Αντώνης Μανιτάκης,
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SciTech Talk 6, πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ
Καλεσμένοι στο 6ο SciTech Talk είναι η
Denia Kanellopoulou, Ειδικός Καινοτόμων Υπηρεσιών,
Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και ο Theodoros Giannakopoulos, Ερευνητής
Β’, Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας (CIL), ΕΚΕΦΕ
“Δημόκριτος”. Τα SciTech Talk πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του Προγράμματος MITOS που υλοποιείται από
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το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου
Πρόσκληση σε Εθελοντική Αιμοδοσία
Κρήτης και τον οργανισμό #Bizrupt και είναι ανοιχτά
και Λήψη δειγμάτων από Εθελοντές
σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Δότες Μυελού των Οστών
Κρήτης.
...............................................................................................................
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34ο Ερευνητικό Σεμινάριο - Joint Seminar Series in Translational and Clinical

Medicine
Ο νέος κύκλος των Brown Bag Seminarς για το 20212022 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”.
H Ομάδα Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης (Ο.Φ.Ε.Α.Κ.) διοργανώνει με τη
Το Πρόγραμμα «Εικο-Στήριξη και Παιδί» συνδρομή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η), εθελοντική αιμοδοσία και λήψη
δειγμάτων από Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών.
Στην εκδήλωση συμμετέχει για ενημέρωση και η
νεοσύστατη ομάδα εθελοντών αιμοδοτών εργαζομένων
του ΠΚ «Ελλωτίς».

...............................................................................................................
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Για να επικοινωνήσετε με την ΟΦΕΑΚ:   
ofeak.pk@gmail.com
https://www.facebook.com/ofeak.pk
@ofeak_uoc
Η συνάντηση μεταξύ του Περιφερειακού Διευθυντή ...............................................................................................................
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κρήτης κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκη και στελεχών
2η συνεδρία Training of the Trainers
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α‘βάθμιας και
2021-2022
Β‘βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και του Αντιπρύτανη Η 2η διαδικτυακή συνεδρία Training of the TrainΟικονομικών και Υποδομών του Πανεπιστημίου ers 2021-2022 με τίτλο  “Η συμβολή της διδασκαλίας
Κρήτης κ. Κωνσταντίνου Σπανουδάκη και μελών του στην καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων των
Τμήματος Ψυχολογίας έχει σκοπό την υλοποίηση του φοιτητών: Αυτορρύθμιση και ανάπτυξη κινήτρων” έχει
προγράμματος «Εικο-Στήριξη και Παιδί».
εισηγητές την Παναγιώτα Δημητροπούλου Επίκουρη
Το πρόγραμμα παρέμβασης παρέχεται δωρεάν από Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, & τον
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Αλέξη Αρβανίτη,  Επίκουρο Καθηγητή Κοινωνικής
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτη και το Κέντρο Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας ΠΚ.   
Μελετών και Ερευνών (ΚΕΜΕ-ΠΚ) σε οικογένειες Βασικός σκοπός της εισήγησης αποτελεί η
παιδιών ηλικίας 9-12 ετών με δυσκολίες προσοχής ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για την
(ΔΕΠ/Υ), οι οποίες διαμένουν στην Περιφέρεια της καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων των φοιτητών,
Κρήτης. Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί στο όπως για παράδειγμα η αυτορρύθμιση, που θα τους
Ρέθυμνο και το Ηράκλειο κατά το διάστημα Δεκέμβριος επιτρέπουν να επιτύχουν προσωπικούς, ακαδημαϊκούς
και επαγγελματικούς στόχους.  
2021 - Ιούλιος 2022.   
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Μάθετε περισσότερα στο σχετικό Δελτίο Τύπου.

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

...............................................................................................................
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Βιβλιοπαρουσίαση Γ. Ζαϊμάκη - Α.
Βάββου: “Αθλητισμός και τόποι μνήμης.
Οι Αρκάδιοι αγώνες στο Ρέθυμνο 1936-2020”
Η παρουσίαση του βιβλίου των Γιάννη Ζαϊμάκη,
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας ΠΚ και του
Ανδρέα Βάββου , Υποψήφιου Διδάκτορος του Τμήματος
Ψυχολογίας ΠΚ, έγινε από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών
και Υποδομών του ΠΚ, Καθηγητή Κωνσταντίνο
Σπανουδάκη και τους Γιώργο Τσιώλη, Καθηγητή και
Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνιολογίας και Μανόλη
Τζανάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος
Κοινωνιολογίας.  
Δείτε περισσότερα εδώ.
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Next stop: Επιχειρηματικότητα;

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΠΚ
οργανώνει online event διάρκειας 1,5 ώρας,
παρέα με το #Bizrupt και συζητούν θέματα όπως:  τι
σημαίνει επιχειρηματικότητα, τι είναι οικοσύστημα
επιχειρηματικότητας & καινοτομίας, υπάρχει οικοσύστημα στην Κρήτη, τι σημαίνει να είσαι επιχειρηματίας,
επιχειρηματίας VS υπάλληλος - η επιλογή της
επιχειρηματικότητας, ποιες είναι οι δεξιότητες που
απαιτούνται για να γίνεις επιχειρηματίας, παίζει τελικά
κάποιο ρόλο το αντικείμενο σπουδών;, ευκαιρίες
εξερεύνησης της επιχειρηματικότητας.  
Δείτε περισσότερα: https://dasta.uoc.gr/release/index.php/2021/11/03/4429/  
και στο FB: https://www.facebook.com/events
/175781171427250
...............................................................................................................
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Σεμινάριο με τον Gianluca Carnabuci
- Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ΠΚ

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

8,15,22,9/11

Βιωματικό σεμινάριο: Αυτοπεριγραφική Έκθεση
Η «Αυτοπεριγραφική Έκθεση» ή «Έκθεση
Ενδιαφερόντων» αποτελεί ένα σημαντικό κείμενο που Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, σε συνεργασία
με την ερευνητική ομάδα TECHNIS και το Μεταπτυχιακό
συνοδεύει τις αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές.  
Πρόγραμμα Σπουδών στην Καινοτομία και την
Το Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι- Επιχειρηματικότητα TIME Master’s in Business Economστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τη Δομή Διασύνδεσης ics οργανώνουν το 1ο στη σειρά διαδικτυακό σεμινάριο
και Σταδιοδρομίας πραγματοποιεί εξ αποστάσεως που εστιάζει στην πνευματική ιδιοκτησία και την
βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 4 συναντήσεων καινοτομία. Ομιλητής είναι ο Gianluca Carnabuci (ESMT
με στόχο οι συμμετέχοντες να κατακτήσουν Berlin) και το θέμα του σεμιναρίου έχει τίτλο “Finding
τις απαραίτητες συγγραφικές δεξιότητες για τη the “adjacent possible”: where recombinant invenσύνταξη μιας επιτυχημένης και αποτελεσματικής tions are most likely to occur and who is most likely
«Αυτοπεριγραφικής ΄Εκθεσης».  
to discover them”.  
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλες/όλους φοιτήτριες/ Τα ευρήματα από την μελέτη των πατεντών επεκτείνουν
φοιτητές του Πανεπιστήμιου Κρήτης που σχεδιάζουν να τις τρέχουσες θεωρίες της εφεύρεσης να συνδυασμού
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο και προσθέτουν ακρίβεια στην έννοια του «γειτονικού
δυνατού» και βελτιώνουν την ικανότητά μας να
θα επαναληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
προβλέψουμε που θα συμβούν πρωτοποριακές
...............................................................................................................
εφευρέσεις.
...............................................................................................................
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Ο Eduardo Wolf στο Σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας
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 δεύτερη διάλεξη έχει
εισηγητή τον Eduardo Wolf και θέμα:”Αre Ethical Definitions Morally Cogent? Some Remarks on Aristotle’s Moral Particularism”.  
Δείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων του σεμιναρίου εδώ.  

15-19/11

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα
βλαστοκύτταρα  

Η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων
Κρήτης (ΔηΤΟΒ Κρήτης) της Αιματολογικής Κλινικής
του ΠΑ.Γ.Ν.Η. με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια
Κρήτης οργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά εβδομάδα
ενημέρωσης για τα βλαστοκύτταρα. Στις δράσεις
συμμετέχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
...............................................................................................................
Κρήτης, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της
35ο Ερευνητικό Σεμινάριο – Joint Διεύθυνσης Δευτεροβάμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου
Seminar Series in Translational and και ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Αιμοδοτών και Δωρητών
Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης».  
Clinical Medicine  
Το 35ο Ερευνητικό Σεμινάριο της Ιατρικής Σχολής Δείτε το σχετικό αρχείο.
ΠΚ, της σειράς Joint Seminar Series in Translational and Clinical Medicine, που διοργανώνεται ...............................................................................................................
σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το ΚΕΜΕ ΠΚ, έχει
“Επαγγελματικές προοπτικές
εισηγητή την κ. Εύη Ξεκούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
των αποφοίτων του Τμήματος
Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής ΠΚ, και θέμα: Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών”
“The role YAP/TAZ in pituitary tumour formation”.   
Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του

10/11

16/11

Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,
...............................................................................................................
διοργανώνει online ενημερωτική εκδήλωση με
Webinar Τμήματος Ψυχολογίας: “Η θέμα: “Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων
Υπαρξιακή Βαρύτητα της Νοσταλγίαs“ του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών”.
Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ.  

11/11

Ομιλητές είναι η κα Γεωργία Καραλή, Καθηγήτρια
Τμήματος
Μαθηματικών
και
Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών ΠΚ & ο κ. Νικόλαος Κουντούρης, Senior
Manager Risk Models & Data at Handelsbanken.  

Η σειρά των διαδικτυακών σεμιναρίων του
Τμήματος Ψυχολογίας συνεχίζεται με την διάλεξη
του Constantine Sedikides, Έλληνα Καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο του Southampton, που εξετάζει το
συναίσθημα της νοσταλγίας ως ένα θετικό και κοινωνικό
συναίσθημα που συνιστά ψυχολογική δύναμη παρά
αδυναμία.  
Δείτε περισσότερα εδώ.
...............................................................................................................

Η εκδήλωση απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις
φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ΠΚ,
ανεξαρτήτως έτους φοίτησης, καθώς και στους
αποφοίτους του Τμήματος, αλλά είναι ανοιχτή και σε
όποιον/α άλλον/η ενδιαφέρεται.  
...............................................................................................................

18/11

Ο Gretchen Reydams - Schils στο
“Forum of Hellenistic and Roman

Philosophy”  
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και
το “Forum of Hellenistic and Roman Philosophy”
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φιλοξενούν τον Prof. Gretchen Reydams - Schils (Notre Dame University), σε μία διαδικτυακή ομιλία με
τίτλο “Musonius Rufus, or How to Recognize a Roman
Stoic?”.  
To Forum of Hellenistic and Roman Philosophy
συνδιοργανώνουν η κα Γεωργία Τσούνη, Επίκουρη
Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
και ο Attila Nemeth, Research Professor of Philosophy, RCH Budapest.  
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο.  
...............................................................................................................

19-20/11

Διεπιστημονικό
Συνέδριο
“Youth Resisting Dictatorship in Greece (1967-74) and beyond: Social Sciences and Humanities Perspectives” | ΚΕΜΕ-ΠΚ  
Δείτε περισσότερα ανωτέρω, σε άρθρο του παρόντος
τεύχους ή και στο σχετικό αρχείο.

Διακεκριμένοι
και
νεότεροι
νεοελληνιστές/
νεοελληνίστριες φιλοδοξούν να αναδείξουν λησμονημένες και λιγότερο μελετημένες πτυχές της ποίησης
και της πεζογραφίας της εποχής, επιχειρώντας επίσης
νέες προσεγγίσεις σε γνωστές στιγμές της λογοτεχνίας
της Επανάστασης, με έμφαση στο σολωμικό έργο και τις
καλβικές ωδές .  
Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο αναλυτικό
πρόγραμμα της ημερίδας.  
...............................................................................................................

Youth Resisting Dictatorship in
Greece (1967-74) and beyond:
Social Sciences and Humanities
Perspectives
An Interdisciplinary Conference

Program
19-20 November 2021
Free Registration at:

Δωρεάν εγγραφή εδώ:

https://fym.keme.uoc.gr/en/registration/

The University of Crete Research Center for the Humanities,
the Social and Education Sciences (UCRC)

22/11

2η εισήγηση στο Διεπιστημονικό
Σεμινάριο της Σχολής Κοινωνικών

Επιστημών
Η δεύτερη συνάντηση του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην θεματική
ενότητα Τεχνολογία, Κοινωνία και Επιστήμη έχει
τίτλο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανθρώπινα
δικαιώματα».   

Εισηγητές είναι οι Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής
Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ και Νίκος
............................................................................................................... Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού
Ημερίδα: Ιδού, γλυκέ Φιλόπατρι, της Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ. Τις εισηγήσεις σχολιάζει
λύρας μου τα μέλη. Η λογοτεχνία η Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
στην Επανάσταση και στα πρώτα χρόνια του Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ.  
ελληνικού κράτους   
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην
Το Τμήμα Φιλολογίας με οργανωτική επιτροπή την κα ανακοίνωση.  
Αγγέλα Καστρινάκη και τον κ. Αλέξανδρο Κατσιγιάννη,
διοργανώνει την ημερίδα με αφορμή τον εορτασμό των ...............................................................................................................
200 χρόνων από την Επανάσταση. Στόχος αποτελεί η εκ
SciTech Talk 7, πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ
νέου διερεύνηση του λογοτεχνικού πεδίου στα χρόνια
της Ελληνικής Επανάστασης και στα πρώτα χρόνια Καλεσμένοι στο 7ο SciTech Talk είναι οι Vassilis
του νεοελληνικού κράτους. Οι πρωτότυπες εργασίες Konstantoudis, Κύριος Ερευνητής, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
που παρουσιάζονται καλύπτουν μεγάλο εύρος της & Co-founder/ Product Development Director, Nanoλογοτεχνικής παραγωγής των ετών 1821-1838.
metrisis και Paul Zikas, Head of Product, OramaVR.  

19/11

23/11
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Τα SciTech Talk πραγματοποιούνται από το Γραφείο
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του ΠΚ, στο πλαίσιο του
Προγράμματος #MITOS και είναι ανοιχτά σε όλη την
ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

25/11,2&9/12

Βιωματικό
Σεμινάριο του
Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Ρεθύμνου  
Ο τίτλος του βιωματικού σεμιναρίου που διοργανώνει
το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Ρεθύμνου είναι:
“Κίνητρα - Έξυπνοι στόχοι - Αποτελεσματικότητα”.   

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

23/11

Σεμινάριο με τον Roberto Fontana –
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας   
Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, σε συνεργασία
με την ερευνητική ομάδα TECHNIS και το Μεταπτυχιακό
στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα TIME Master’s in Business Econimics διοργανώνουν το 3ο στη
σειρά σεμινάριο του Γραφείου για την περίοδο 20212022. Ομιλητής είναι ο Roberto Fontana (University
of Pavia) και ο τίτλος του θέματος “How far from the
tree does the (good) apple fall? Spinout creation and
the survival of high-tech firms”.

Κατά την τρίωρη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς: να παραμένουν κινητοποιημένοι,
να καλύπτουν τις βασικές ψυχολογικές τους ανάγκες,
να βάζουν “έξυπνους” στόχους, να κρατούν σημειώσεις
στις διαλέξεις, να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά.  
...............................................................................................................

26/11

Εκδηλώσεις για την 25η Νοέμβρη Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψης
της Βίας κατά των Γυναικών  
Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, θεσπισμένη από τον
............................................................................................................... ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
Crete/Patras Ancient Emo- κατά των Γυναικών, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
tions IV - An International του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το
Digital Workshop on Rethinking Ancient Emotions    Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης του
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και
Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:  
το Κέντρο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του
http://news.uoc.gr/news/2021/16-11/Crete_WORKΤμήματος Κοινωνιολογίας, διοργανώνει ενημερωτική
SHOP_INVITATION.pdf
εκδήλωση – συζήτηση για την εξάλειψη της βίας κατά
............................................................................................................... των γυναικών.  

23-24/11

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

24/11

Ημερίδα Τομέα Αρχαιολογίας &
Ιστορίας της Τέχνης 2021  

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Οι αρχαιολογικές δραστηριότητες
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Έρευνα και Εκπαίδευση

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:00

ΔΙ Α ΔΙ Κ Τ Υ Α Κ Η Π ΡΟ Β ΟΛ Η Τ Α Ι ΝΙ Α Σ
«Τα χελιδόνια της Καμπούλ»

των Zabou Breitman και Elea Gobbe-Mevellec
Ως ελάχιστη ένδειξη συμβολικής συμπαράστασης στις γυναίκες του Αφγανιστάν,
αλλά και ως κίνηση καταγγελίας της έμφυλης βίας, που με διάφορες μορφές
εκδηλώνεται πολύ πιο κοντά μας, το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και
Μετάφρασης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, σε συνεργασία
με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνει
διαδικτυακή προβολή της ταινίας «Τα χελιδόνια της Καμπούλ» των Zabou Breitman
και Elea Gobbe-Mevellec

Το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο: Οι
αρχαιολογικές δραστηριότητες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Έρευνα και Εκπαίδευση.
Η ημερίδα πραγματοποιείται διά ζώσης στην αίθουσα 9
των Διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής, τηρουμένων
των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού,
και παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής
παρακολούθησης.  
Πανεπιστημιούπολη
Γάλλου,
Διδακτήρια
Φιλοσοφικής
Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
Γάλλου,
Διδακτήρια
Φιλοσοφικής
Σχολής
Αίθουσα
Αίθουσα
9 9

Για
περισσότερες
πληροφορίες,
https://cinobo.com/shallows-of-kabul/

επισκεφτείτε

τον

σύνδεσμο:

Πριν την προβολή, η Κατερίνα Μπαντινάκη, η Λίνα Παπαδάκη και ο Μάχος
Ιατρίδης, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, και η
Φιορέλα Πρένγκα, φοιτήτρια του ΠΜΣ «Βιοηθική» εξηγούν πώς τα ζητήματα της
ταινίας διασταυρώνονται με ερευνητικά ενδιαφέροντα της φιλοσοφίας και των
κοινωνικών επιστημών.
Εκ μέρους της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων απευθύνει χαιρετισμό η κυρία
Κική Θερμού, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής.
Η προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας cinobo (κωδικοί
για την παρακολούθησή της θα δοθούν την ημέρα της εκδήλωσης, και θα
παραμείνουν σε ισχύ έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου).

Ημερίδα
Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Link παρακολούθησης

https://zoom.us/meeting/register/

tJ0uc-muqDIvHtTxPp5zrEFa0xMK7BwT5OxE
Πληροφορίες

http://www.history-archaeology.uoc.gr/imerida-tomeaarchaiologias-istorias-technis/

Μπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας.  
...............................................................................................................

Την 1η Δεκεμβρίου προβάλλεται διαδικτυακά η ταινία
«Τα χελιδόνια της Καμπούλ» των Zabou Breitman
και Elea Gobbe-Mevellec, στο πλαίσιο των Δράσεων του
ΚΕΜΕ-ΠΚ.  
Δείτε περισσότερα στα αρχεία που βρίσκονται στις
παρακάτω υπερ-συνδέσεις:  
Ανακοίνωση εκδηλώσεων  
Αφίσα – Πρόγραμμα Συζήτησης  
Πρόγραμμα – Τα χελιδόνια της Καμπούλ
...............................................................................................................
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Podcast: «Θουκυδίδου Ιστορίαι - Ο
Λοιμός των Αθηνών»   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε
στην ιστοσελίδα των δαρβινικών δευτέρων και να
παρακολουθήσετε το βίντεο της εισήγησης εδώ.  
...............................................................................................................

30/11
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος
Βενιζέλος» και το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης
παρουσιάζουν από τις ιστοσελίδες τους το podcast
«Θουκυδίδου Ιστορίαι - Ο Λοιμός των Αθηνών», σε
μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου.  
Πρόκειται για ένα επεισόδιο της σειράς θεατρικών
αναγνώσεων «Δίνοντας Φωνή σε Αρχαία Κείμενα». Το
έργο θα είναι διαθέσιμο για δωρεάν ακρόαση στην
ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
Μουσείου Ιατρικής Κρήτης.  
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην
ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ιατρικής
Κρήτης.   
...............................................................................................................
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6η ομιλία στον Κύκλο Σεμιναρίων ΜΙΚ
- ΚΕΜΕ  
Η έκτη ομιλία του Κύκλου Σεμιναρίων που
διοργανώνεται από το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης σε
συνεργασία με το ΚΕΜΕ-ΠΚ και αποτελεί μια συνάντηση
της Ιατρικής με τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες έχει τίτλο: “ἐὰν γάρ τις νοσήσῃ... οὐκ
ἐγείρονται: περιγράφοντας τον άρρωστο στους
παπύρους”. Ομιλητής είναι ο κ. Νίκος Λίτινας, ΕΔΙΠ του
Τμήματος Φιλολογίας στον Τομέα Κλασικών Σπουδών
και Μέλος Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Επιγραφικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σεμινάριο με τον Guido Cozzi
- Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας   
Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, σε συνεργασία
με την ερευνητική ομάδα TECHNIS και το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών στην Καινοτομία και την
Επιχειρηματικότητα TIME Master’s in Business Economics διοργανώνουν το 4ο στη σειρά σεμινάριο για
την περίοδο 2021-2022. Ομιλητής είναι Guido Cozzi
(University of St. Gallen) και το θέμα του σεμιναρίου
έχει τίτλο: “Semi-Endogenous or Fully Endogenous
Growth? A Simple Unified Theory”.  
...............................................................................................................
Δημοσίευση του βιβλίου Toxicological Risk Assessment and Multi-System Health Impacts from
Exposure από τις ακαδημαϊκές εκδόσεις Elsevier
B.V.   
Το βιβλίο επιμελήθηκε ως αρχισυντάκτης ο Καθηγητής
Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης, κ. Αριστείδης Τσατσάκης.   
Πρόκειται για ένα βιβλίο γραμμένο από αναγνωρισμένους και κορυφαίους επιστήμονες στα διάφορα
πεδία της Τοξικολογίας, μια συλλογή εξαιρετικών
μελετών, που πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα αποτελέσει
πολύτιμο εργαλείο για όλους τους επιστήμονες που
εργάζονται στην αξιολόγηση κινδύνου καθώς και μια
ουσιαστική συμβολή στην Σύγχρονη Τοξικολογία.   
Δείτε περισσότερα εδώ.
...............................................................................................................

Καθηγητές του Τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης ανοίγουν τον δρόμο σε
Δαρβινική Δευτέρα: «Η ψυχολογία αστροβιοτεχνολογικές εφαρμογές   
Πρόσφατα πειράματα στο Τμήμα Βιολογίας του
του αντι-εμβολιασμού»  
Στο πλαίσιο των διαλέξεων υπό τον τίτλο «Δαρβινικές Πανεπιστημίου Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο
Δευτέρες», που συντονίζονται από τον Ομότιμο Καθη- Εργαστήριο Βιοχημείας Φυτών και Φωτοβιολογίας του
γητή κ. Ελευθέριο Ζούρο, εισηγητής είναι ο Ευάγγελος Καθ. Κυριάκου Κοτζαμπάση σε συνεργασία με τον Καθ.
Καραδήμας, Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Στέργιο Πυρίντσο ανέδειξαν την ανθεκτικότητα των
Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα λειχήνων κάτω από ακραίες συνθήκες, παρόμοιες με
αυτές που συναντώνται σε εξωγήινα περιβάλλοντα
με τίτλο «Η ψυχολογία του αντι-εμβολιασμού».  
[πλήρης αφυδάτωση, εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία
Το φαινόμενο της αντίστασης στον εμβολιασμό κατά (-196ο C), ακραία UVB ακτινοβολία, κλπ.].
του κορωνοϊού θέτει έντονους προβληματισμούς σε
Δείτε περισσότερα εδώ.
πολλαπλά επίπεδα.  
...............................................................................................................

...............................................................................................................
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Διακρίσεις

1
Α. Τσατσάκης

Δ

2

Το πείραμα “Pasiphae” στην US
National Academies decadal survey

Κ. Στούμπος

ύο Καθηγητές του Πανεπιστημίου
Κρήτης και συγκεκριμένα, ο Καθηγητής
Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής, κ.
Αριστείδης Τσατσάκης και ο Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών, κ. Κωνσταντίνος
Στούμπος, περιλαμβάνονται για δεύτερη
συνεχή χρονιά στη λίστα των επιστημόνων
και ερευνητών με τη μεγαλύτερη επιρροή,
παγκοσμίως, όπως αυτή προκύπτει από την
απήχηση του έργου τους για την τελευταία
11ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The
Highly Cited Researchers» συντάσσεται
από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό
Thomson Reuters στο πλαίσιο του
project Clarivate Analytics και στηρίζεται
στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης
δεδομένων Web of Science.

Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας προσέλκυσε το πείραμα PASIPHAE
που υλοποιείται στο Αστεροσκοπείο
Σκίνακα και στο Αστεροσκοπείο Sutherland της Νοτίου Αφρικής, με επιστημονικό
υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος
Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.
Κ. Τάσσης
Κώστα Τάσση. Στην μελέτη της Αμερικανικής
Ακαδημίας Επιστημών (US National Academies of Sciences) που αφορά την δεκαετία 2020 -2030 και έχει
τίτλο “Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s’’ αναφέρεται ρητά η σημασία του
πειράματος PASIPHAE.
Συγκεκριμένα στη σελίδα 308 αναφέρεται: “Our view of
the Milky Way’s Interstellar Medium has been hampered by seeing it in projection. As a result, (...) studies
of the 3D magnetic field are compromised. (...) Large
surveys of stellar polarization (e.g., PASIPHAE) and filamentary HI features can outline the spatial structure of
the magnetic field. Early results from these approaches are spectacular...”
Η μελέτη αυτή συντάσσεται από μια επιτροπή
διακεκριμένων επιστημόνων και είναι καθοριστικής
σημασίας, διότι αποτιμά τι είναι σημαντικό και επηρεάζει
άμεσα τη χρηματοδότηση επιστημονικών υπό-περιοχών
καθώς και ερευνητικών υποδομών, τόσο στις ΗΠΑ αλλά
και παγκοσμίως.

Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://bit.ly/3wi7Oln
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3
Η

κα Μίνα Τρικάλη, υπάλληλος του Πανεπιστημίου Κρήτης - Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης , έλαβε το
Α΄βραβείο σε διαγωνισμό φωτογραφίας ντοκουμέντου με θέμα: «το Αστικό Τοπίο και την Φωτογραφία
Δρόμου» και τίτλο «Η Εικόνα της Πόλης μου» που διοργάνωσε το «Κέντρο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Δράσεων - NEW MEDIA ART».
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης «Ανάδειξη και Προβολή του Έργου Νέων
Δημιουργών Φωτογράφων στον Τομέα του Αστικού Τοπίου και της Φωτογραφίας Δρόμου» με την αιγίδα
και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αλλά και διακεκριμένων εταιριών του
φωτογραφικού κλάδου.

Η Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του
Παν/μίου Δυτ. Αττικής, καθηγήτρια Κλειώ
Σγουροπούλου, παραδίδει το Α΄Βραβείο
του διαγωνισμού (χορηγία της Ariston BTS)
στην νικήτρια Μίνα Τρικάλη
Μίνα Τρικάλη- Winner

Αποχαιρετισμοί...

Τ

ο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Φιλολογίας αποχαιρέτησαν
τον Μιχάλη Πιερή, νεοελληνιστή με ειδίκευση στον Καβάφη. Ο
Μιχάλης Πιερής, είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά τα έτη
1983-1985 και 1987-1992, και, πέρα από τις τυπικές ακαδημαϊκές του
υποχρεώσεις, είχε εμψυχώσει ομάδες θεάτρου αλλά και αθλητισμού.
Από το 1992 έως την αφυπηρέτησή του δίδασκε θέατρο και ποίηση στο
Πανεπιστήμιο Kύπρου, πρωτοστατώντας στην ίδρυση της Φιλοσοφικής
Σχολής, της οποίας για πολλά χρόνια υπήρξε Κοσμήτορας.

22

Διαδικτυακές Τελετές
Αποφοίτησης

19/11/2021 Τμήματος Φυσικής
Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και Πτυχίων
(πρόγραμμα)
24/11/2021 Τμήμα Φιλολογίας
Τελετή αποφοίτησης (πρόγραμμα)
24/11/2021 Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών
Τελετή αποφοίτησης (πρόγραμμα)
24/11/2021 Τμήμα Χημείας
Τελετή αποφοίτησης (πρόγραμμα)
24/11/2021 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τελετή αποφοίτησης (πρόγραμμα)
25/11/2021 Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και Πτυχίων
(πρόγραμμα)
25/11/2021 Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών
Τελετή αποφοίτησης (πρόγραμμα)
26/11/2021 Τμήμα Βιολογίας
Τελετή αποφοίτησης (πρόγραμμα)
26/11/2021 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών
Τελετή αποφοίτησης (πρόγραμμα)
26/11/2021 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και Πτυχίων
(πρόγραμμα)

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στους νέους
αποφοίτους μας!

Διεύθυνση:
Γιώργος Κοσιώρης
Υπεύθυνη Έκδοσης:
Γιώτα Διαμάντη
Συντακτική Ομάδα:
Γιώργος Κοσιώρης
Γιώτα Διαμάντη
Αντωνία Κωνσταντέλη
Ελένη Αποστολάκη
Γλωσσική επιμέλεια:
Αντωνία Κωνσταντέλη
Γραφιστική επιμέλεια εικονογράφιση:
Άννα Αρκουλάκη

Η περιοδική έκδοση του
Πανεπιστημίου Κρήτης
αναρτάται στην ιστοσελίδα
του ιδρύματος αλλά και
στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Δείτε εδώ προηγούμενα
τεύχη

Επικοινωνία:
newsletter@uoc.gr
2810 393229

Φωτογραφίες εξωφύλλου:
Μανώλης Νικολακάκης
Μίνα Τρικάλη
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