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Καθηγητή  Αθανάσιου Παπαδόπουλου 

Με ιδιαίτερη χαρά παραδίνουµε τον τόµο αυτό στους δηµότες και  κατοίκους του 

∆ήµου Ρεθύµνου µε το σύνολο των διαλέξεων του πρώτου Ανοιχτού Κύκλου 
Προβληµατισµού και Παρέµβασης από διδάσκοντες της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Όταν τον Οκτώβριο του 2008 λάβαµε την πρόσκληση του γιατρού και συντονιστή 

του ∆ικτύου Εθελοντών του ∆ήµου Ρεθύµνου κ. Εµµανουήλ Καλλέργη  να 

συνδιοργανώσουµε τον πρώτο Ανοιχτό Κύκλο Προβληµατισµού και Παρέµβασης, µε 

διαλέξεις µελών της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών στο ∆ηµαρχείο Ρεθύµνου,  µε 

χαρά αποδεχτήκαµε  και ανταποκριθήκαµε αµέσως στην πρόσκληση.    

Συγκυριακά,  η πρόσκληση αυτή συνέπεσε  µε τη  συµπλήρωση 20 χρόνων 

λειτουργίας της Σχολής µας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, και  θεωρήσαµε ότι  ήταν  

πράγµατι µια θαυµάσια ευκαιρία για  να ενδυναµώσουµε τις σχέσεις µας µε την πόλη 

του Ρεθύµνου,  και να συµβάλλουµε ως κοινωνικοί επιστήµονες στην πληροφόρηση 

και συνειδητοποίηση των πολιτών σε σχετικά θέµατα της επιστήµης µας,  αναφορικά 

µε κρίσιµα κοινωνικά προβλήµατα, τα οποία  προσεγγίζονται  πολύπλευρα    και από 

τα τέσσερα τµήµατα της Σχολής µας, δηλαδή των Οικονοµικών Επιστηµών, της 

Κοινωνιολογίας,  της Πολιτικής Επιστήµης  και της  Ψυχολογίας.  Πράγµατι  οι 

διαλέξεις από συναδέλφους όλων των τµηµάτων της Σχολής προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον αρκετών δηµοτών της πόλης του Ρεθύµνου οι οποίοι συµµετείχαν ενεργά  

και στη συζήτηση που ακολουθούσε. 

Έτσι ο πρώτος αυτός κύκλος διαλέξεων έβαλε τις βάσεις για να θεσµοθετηθεί  και 

από τις άλλες Σχολές του Πανεπιστηµίου µας,  οι οποίες µε τη σειρά τους µας 

ακολούθησαν. 

Ο τόµος αυτός µε  τα αναλυτικά κείµενα των διαλέξεων δίνει την ευκαιρία σένα 

ευρύτερο κοινό δηµοτών και κατοίκων του Ρεθύµνου να διαβάσουν και να 

προβληµατιστούν για πολύ ενδιαφέροντα θέµατα που αφορούν  άµεσα ή έµµεσα την 

πόλη, την Κρήτη  και ευρύτερα την ελληνική και  διεθνή κοινωνία, καθώς και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αφού ζούµε πλέον σένα παγκοσµιοτοπικό περιβάλλον.   

Θέλω να ευχαριστήσω θερµά  τους συναδέλφους εισηγητές των διαλέξεων, το Μηνά 

Σαµατά για την επιµέλεια, τη Γραµµατέα της Κοσµητείας  κ. ∆ώρα Ροζάκη καθώς 

και τον ∆ήµαρχο Ρεθύµνου κ. Γιώργη Μαρινάκη για την έκδοση του Τόµου αυτού. 

Ο Κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών  

  Καθηγητής  Αθανάσιος Παπαδόπουλος   

 

 


