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«Το Πανεπιστήμιο και η Σχολή μας, αναγνωρίζοντας την προσφορά της τοπικής
κοινωνίας και ευρύτερα της κρητικής κοινωνίας, φροντίζουν να την ανταποδίδουν
ποικιλοτρόπως. Απτό παράδειγμα αυτής της αμφίδρομης σχέσης αποτελεί το θέμα
του επετειακού συνεδρίου για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών, όπως και του παρόντος τόμου, το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη σύγχρονη Κρήτη…», Δημήτρης Μυλωνάκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης & Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
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Στη σύγχρονη Κρήτη αφιέρωσε το τρίτο επετειακό της συνέδριο η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, γιορτάζοντας τα τριάντα χρόνια
λειτουργίας της το 2017. Το συνέδριο, με τίτλο «Η Κρήτη στον 21ο αιώνα: προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική
και την υγεία» (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 1-2 Δεκεμβρίου 2017), κάλυψε
μέσα από μια πληθώρα εισηγητών και θεματικών συνεδριών ένα ευρύτατο φάσμα τομέων της σύγχρονης κρητικής κοινωνίας.
Αναλύθηκαν και συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, από τις επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία και την αγορά εργασίας, την τουριστική και πολιτιστική
ανάπτυξη, μέχρι το σύστημα υγείας και ψυχικής υγείας και πώς θα συμβάλουν
στην αντιμετώπιση των αυτοκτονιών και των εξαρτήσεων· από τα περιβαλλοντικά προβλήματα και εκείνα της εκπαίδευσης μέχρι τα φυτοφάρμακα· από την
εγκληματικότητα και την πληγή των τροχαίων ατυχημάτων, μέχρι το δημογραφικό ζήτημα.
Οι διοργανωτές του συνεδρίου προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, με την έκδοση του παρόντος τόμου από τις εκδόσεις «Πεδίο», που περιλαμβάνει το απόσταγμα του παραπάνω συνεδρίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει 30 επιλεγμένα
κείμενα εισηγήσεων, κατανεμημένα σε δέκα θεματικές ενότητες.
Τα κείμενα απεικονίζουν και αναδεικνύουν την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των κοινωνικών θεμάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Κρήτη και
έχουν στόχο να προκαλέσουν περαιτέρω επιστημονική έρευνα, διάλογο αλλά
και πολιτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κοινωνικής ζωής της Κρήτης
στον 21ο αιώνα.
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Με το έργο αυτό εμπλουτίζεται η επιστημονική βιβλιογραφία που εστιάζει στα
κοινωνικά θέματα της σύγχρονης Κρήτης, η οποία είναι πολύ περιορισμένη,
όπως εκτιμούν στην Εισαγωγή τους οι επιστημονικοί επιμελητές του τόμου. Χαρακτηριστικά οι Σ. Σαματάς, Δ. Μυλωνάκης, Μ. Δαφέρμος και Α. Καστελλάκης
αναφέρουν ότι ενώ η Κρήτη «έχει αποτελέσει πολύ ενδιαφέρον πεδίο μελέτης της
ιστορίας της και της πλούσιας αρχαιολογίας, λογοτεχνίας και λαογραφίας της», η
σύγχρονη Κρήτη «δεν έχει γίνει αντικείμενο συστηματικής κοινωνικής έρευνας».
Ο τόμος εντάσσεται στη σειρά «Κοινωνιολογία», την οποία διευθύνει ο Νικήτας
Πατινιώτης, καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Ο Μηνάς Σαματάς, διδάκτωρ του New School for Social Research (New York),
είναι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Jean Monnet Fellowship (1999-2006). Οι δημοσιεύσεις του για θέματα
παρακολούθησης και ιδιωτικότητας περιλαμβάνουν άρθρα και μονογραφίες
όπως: Surveillance in Greece (Pella, 2004), The Super-Panopticon Scandal in
2004 Athens Olympics (Pella, 2014 και Παπαζήσης, 2016). Έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους όπως: Όψεις της Νέας Παρακολούθησης (Βιβλιόραμα, 2010) και
Surveillance & Democracy (Routledge, 2010) με τον Kevin Haggerty.
Ο Δημήτρης Μυλωνάκης είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ήδη διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος
(2008-2010) και Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος (2005-2008 και
2010-2015). Δύο από τα βιβλία του έχουν βραβευτεί με τα βραβεία Gunnar
Myrdal Prize και Deutscher Memorial Prize, αντίστοιχα, για το έτος 2009. Είναι
Ισόβιο Μέλος (Life Member) του Κολεγίου Clare Hall του Πανεπιστημίου του
Cambridge, και Επισκέπτης Καθηγητής σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της
Κίνας.
Ο Μανόλης Δαφέρμος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Επιστημολογίας της Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι συγγραφέας
τεσσάρων βιβλίων μεταξύ των οποίων το Rethinking Cultural-Historical Theory
(Springer, 2018). Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, πορτογαλικά και ρωσικά. Έχει υπηρετήσει ως μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της International Society of Cultural-Historical Activity Research.
Ο Ανδρέας Α. Καστελλάκης πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές και στη
συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας στο
Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπηρετεί στο εν λόγω Τμήμα
από το 1989 διδάσκοντας μαθήματα Βιοψυχολογίας-Νευροεπιστημών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε
ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά.
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