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Αγαπητοί συµπολίτες  

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, πριν από 3 χρόνια εγκαινιάσαµε µια 

ουσιαστική σχέση συνεργασίας του ∆ήµου Ρεθύµνης και του ∆ικτύου 

Εθελοντών του µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Μια σχέση, που 

διαιωνίστηκε  στο χρόνο και ενδυναµώθηκε  από πρωτοβουλίες κοινής 

δράσης αλλά κυρίως από την ισχυρή επιθυµία της πόλης µας και των 

ανθρώπων της να εγκαθιδρύσουν και να υποστηρίξουν µια γόνιµη 

γέφυρα επικοινωνίας  µε την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα.  

Με θετική διάθεση, λοιπόν, που άντλησε  την ενέργεια της από 

το στόχο που συµµερίστηκαν µε συνέπεια και θέρµη οι καθηγητές του 

Πανεπιστηµίου, ο ∆ήµος µας και το ∆ίκτυο Εθελοντών του, 

ενεργοποιήσαµε  ένα θεσµό που έτυχε υψηλής αποδοχής από την 

κοινωνία του Ρεθύµνου: Τις Ανοιχτές ∆ιαλέξεις Προβληµατισµού και 

Παρέµβασης. 

Ο 1
ος

  Κύκλος διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τη Σχολή 

Κοινωνικών Επιστηµών. Η προσωπική, συστηµατική ενασχόληση του 

Κοσµήτορα της Σχολής κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, του Καθηγητή κ. 

Μηνά Σαµατά αλλά και όλων των συµµετεχόντων πανεπιστηµιακών 

καθηγητών, η σηµαντική βοήθεια του τότε Προέδρου του ∆ικτύου 

Εθελοντών του ∆.Ρ. κ. Μ.Καλλέργη και η θερµή υποστήριξη του ∆ήµου 

στη διοργάνωση είχε ως αποτέλεσµα την επιτυχή έκβαση των ∆ιαλέξεων 

και την καθιέρωσή τους σε ετήσια βάση. 

 Σήµερα, µε ιδιαίτερη χαρά, υλοποιούµε την αρχική µας 

δέσµευση να δηµοσιοποιήσουµε ηλεκτρονικά τις οµιλίες και εισηγήσεις 

των κ.κ. Καθηγητών που έλαβαν  µέρος στον 1
ο
 Κύκλο  ο οποίος 



επικεντρώθηκε θεµατολογικά στις διαπροσωπικές σχέσεις, την 

επικοινωνία, την οικονοµία, την κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία, την 

παράδοση, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ίδια τη ζωή.  

Με αυτό τον τρόπο, επικαιροποιούµε τα ενδιαφέροντα θέµατα 

που συζητήθηκαν τότε, δίδοντας σε όλους την ευτυχή δυνατότητα της 

ενηµέρωσης και συµµετοχής σε αυτό τον εποικοδοµητικό διάλογο µέσα 

απ’ τον οποίο η επιστηµονική γνώση γίνεται κοινό κτήµα, η «∆ια Βιου 

Μάθηση» βρίσκει την επιτυχή εφαρµογή της. 

Όχι µόνο όσοι συµµετείχαν  σε αυτό το «Ανοικτό Πανεπιστήµιο» 

αλλά και όλοι οι συµπολίτες µπορούν πλέον να έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα κείµενα των ∆ιαλέξεων – προς το παρόν του Α’ Κύκλου 

και, ελπίζουµε, σύντοµα και των υπολοίπων δύο που ήδη 

πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και όσων υλοποιηθούν  στο µέλλον, από την 

ιστοσελίδα του ∆ήµου µας www.rethymno.gr. Εκτός από τη βιωµατική 

εµπειρία της ενεργής συµµετοχής και παρέµβασης σε υψηλού επιπέδου 

διαλέξεις από εξειδικευµένους πανεπιστηµιακούς καθηγητές, 

αποκοµίζοντας γνώση και προβληµατισµό σε ποικιλία σηµαντικών 

θεµάτων, έχουµε τώρα και τη δυνατότητα της µελέτης των 

ολοκληρωµένων κειµένων των διαλέξεων αυτών µε πρόσθετες αναφορές  

και βιβλιογραφικές πηγές. 

    

 

Αγαπητοί συµπολίτες  

 

Σας ευχαριστώ για την αυθόρµητη συµµετοχή σας στο κοινό µας 

ταξίδι στη γνώση που συνεχίζεται µε τον 4
ο
 Κύκλο Ανοιχτών ∆ιαλέξεων 

Προβληµατισµού και Παρέµβασης ο οποίος, έστω και καθυστερηµένα 

λόγω των µεγάλων αλλαγών που επήλθαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε 



την εφαρµογή του Καλλικράτη, θα υλοποιηθεί και σύντοµα θα σας 

ανακοινωθεί η φετινή του θεµατική .  

Σας προσκαλώ να περιηγηθείτε στη νέα ενότητα που φιλοξενεί η 

ιστοσελίδα του ∆ήµου µας η οποία είναι αφιερωµένη στις ∆ιαλέξεις και 

σύντοµα ελπίζουµε να εµπλουτιστεί και µε τις εισηγήσεις των κ.κ. 

καθηγητών που συµµετείχαν στο 2
ο
 και τον 3

ο
 Κύκλο ώστε να έχετε στη 

διάθεσή σας µια πληρέστερη εικόνα αλλά κι ένα λειτουργικό 

ηλεκτρονικό βιβλίο µε θέµατα που παραµένουν επίκαιρα και εξαιρετικά 

ενδιαφέροντα. 

Επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τους πρωταγωνιστές αυτής της 

θαυµάσιας πρωτοβουλίας:  

Τη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών και τους κ.κ. Παπαδόπουλο 

Αθανάσιο τ. Κοσµήτορα της Σχολής και Σαµατά Μηνά / Καθηγητή  

Τη Φιλοσοφική Σχολή του Παν/µίου Κρήτης και τον Καθηγητή 

κ. Αλέξη Πολίτη   

Τη Σχολή Επιστηµών Αγωγής / Παιδαγωγικό τµήµα  

Προσχολικής Εκπαίδευσης και τους Καθηγητές κ.κ. Οικονοµίδη 

Βασίλειο και Ελευθεράκη Θεόδωρο. 

 Τους συντονιστές της διοργάνωσης κ. Καλλέργη Μανόλη/ ιατρό 

– τ. Πρόεδρο του ∆ικτύου Εθελοντών του ∆.Ρ.  και τον κ. Παπαδάκη 

Νικόλαο- ιατρό/∆ιευθυντή Κ.Υ Περάµατος,  οι οποίοι εργάστηκαν 

ανιδιοτελώς διαθέτοντας πρόθυµα το χρόνο τους στην οµαλή κι επιτυχή 

διοργάνωση και υλοποίηση των ∆ιαλέξεων.  

Ελπίζω και η προγραµµατισµένη µας φετινή συνεργασία µε το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης να υποστηριχθεί µε το ίδιο θερµό ενδιαφέρον και 

τη δική σας ενεργή συµµετοχή.  


