
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύ-
θηκε το 1984 και άρχισε να λειτουργεί από το 1987 με τα Τμήμα-
τα Κοινωνιολογίας, Οικονομικών Επιστημών και Ψυχολογίας. Η Σχο-
λή ολοκληρώθηκε με την ενεργοποίηση του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης το 1999.

Σήμερα στη σχολή φοιτούν περίπου 5.000 προπτυχιακοί και πά-
νω από 200 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ διδάσκουν 66 μέλη ΔΕΠ
και 24 συμβασιούχοι διδάσκοντες. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
που είναι η μοναδική αμιγής σχολή κοινωνικών επιστημών στον ελ-
ληνικό ακαδημαϊκό χώρο, έχει βασικούς στόχους να διασφαλίζει τη
δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας γνώσεων, ιδεών και προσώ-
πων και την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών τόσο μεταξύ των τμη-
μάτων της σχολής όσο και με άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Κρή-
της, καθώς και με άλλα τμήματα ελληνικών και ξένων πανεπιστη-
μίων, ώστε να αποτελεί κέντρο γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου
και έρευνας στον χώρο των κοινωνικών επιστημών στην ελληνική
και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Κοσμητεία
διοργάνωσε το 2ο επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο που διεξήχθη
στο Ρέθυμνο με θέμα: «Οι κοινωνικές επιστήμες στον 21o αιώνα»
στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2008.

Ο παρών συλλογικός τόμος περιλαμβάνει τις περισσότερες ει-
σηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αυτό από διεθνώς
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αναγνωρισμένους ξένους κοινωνικούς επιστήμονες, διδάσκοντες
της σχολής αλλά και άλλους συναδέλφους από άλλες σχολές του
Πανεπιστημίου Κρήτης και από άλλα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι θε-
ματικές ενότητες και τα επιμέρους κείμενα αντανακλούν την έρευ-
να, τον προβληματισμό και τις προκλήσεις των κοινωνικών επι-
στημών στην εποχή μας.

Υπό τις παρούσες συνθήκες επικράτησης μιας νεοφιλελεύθερης
απαξίωσης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και των μη αγο-
ραίων κοινωνικών επιστημών, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ανά-
δειξη της έρευνας και της δημιουργικής αναζήτησης των κοινωνι-
κών επιστημόνων που υπηρετούν στο ελληνικό πανεπιστήμιο, εν-
δεικτική δουλειά των οποίων περιέχεται και στον τόμο αυτό. 

Γι’ αυτό και ευχαριστώ θερμά τους επιμελητές και συγγραφείς
του τόμου, τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης για την οικονομι-
κή υποστήριξη και τις εκδόσεις Πεδίο για την άρτια έκδοση του πα-
ρόντος συλλογικού τόμου.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Καθηγητής Αθανάσιος Παπαδόπουλος
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