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Κυρίες και Κύριοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και της 

Βαρκελώνης  

Αγαπητοί επιστήμονες της Αρχαιολογίας  

 

Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση συμμετοχής στο 

ενδιαφέρον Συνέδριο που πραγματοποιείτε στην πόλη μας, η οποία με 

ικανοποίηση υποδέχεται τους εισηγητές – εξειδικευμένους επιστήμονες 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Το  Συνέδριο, αναμφίβολα θα καταδείξει την εξωστρέφεια και τον 

ουσιαστικό διάλογο της επιστήμης της Αρχαιολογίας αλλά και των 

θεσμών, των επιστημονικών φορέων  και των  υπηρεσιών  που  την 

υπηρετούν, με τις πραγματικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές 

του τόπου μας.   

 

Το Ρέθυμνο συμμετέχει σταθερά σε αυτή τη διαχρονική συνομιλία  

με το παρελθόν του, μέσω των εξαιρετικών αρχαιολογικών ευρημάτων  

που ανασύρονται από την κρητική γη, χάρη στην, υψηλής ποιότητας και 

εύρους, επιστημονική γνώση των καθηγητών αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου μας, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της σύμπραξής 

της με κεντρικές υπηρεσίες και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 

ιστορικών και των φοιτητών που συμμετέχουν στις ανασκαφές.  

 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως είναι ουσιαστική η παρέμβαση της 

Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας, η οποία, μέσα από το δημόσιο διάλογό της 

με την τοπική κοινωνία και τη συνδρομή φωτισμένων ανθρώπων του 

Ρεθύμνου,  κατάφερε, παρά τις αρχικές αντιδράσεις, να εμπνεύσει το 



σεβασμό των ανθρώπων απέναντι στα μνημεία και να διασώσει, αρχικά, 

το Ιστορικό μας Κέντρο. Και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για το 

αποτέλεσμα παρότι έχουν ακόμη πολλά να γίνουν και θα τα επιδιώξουμε 

στο πλαίσιο των θεσμικών μας αρμοδιοτήτων αλλά και της προσωπικής 

μας ευθύνης ως πολίτες ενός ευλογημένου τόπου.  

 

 Αντίστοιχη, σωτήρια παρέμβαση έγινε και στην Ελεύθερνα με τον 

προσωπικό αγώνα των ανασκαφέων καθηγητών κων Θέμελη και 

Καλπαξή  και ιδιαίτερα του κου Σταμπολίδη, οι οποίοι μεταξύ άλλων 

ενέπνευσαν την αγάπη για το σεβασμό στους κατοίκους της περιοχής 

και όλοι μαζί εργάστηκαν στην ανάδειξη αυτού του αρχαιολογικού 

θησαυρού και τη δημιουργία του Μουσείου, που είναι καύχημα για το 

Ρέθυμνο.  

  

Προσδοκούμε κι επιδιώκουμε, μέσω εκδηλώσεων όπως τη σημερινή 

αλλά και άλλων αντίστοιχου προσανατολισμού δράσεων, να 

εγκαινιάσουμε κι άλλες διαρκείς και γόνιμες συνομιλίες με τους πολλούς 

αρχαιολογικούς χώρους που διαθέτει το Ρέθυμνο όπως το Ιερόν Όρος 

του Βρύσινα, της Ονιθέ  στα Γουλεδιανά και άλλους.   

 

Αναγνωρίζοντας λοιπόν τα οφέλη που κομίζει στη συνείδησή μας, 

στην καθημερινότητα μας, στις αντιλήψεις μας και τη συνολική  

θεώρησή μας για την ιστορία και τον πολιτισμό, η επικοινωνία του 

δημόσιου χώρου με την κοινωνία, επιζητούμε, υποστηρίζουμε και 

επαινούμε κάθε πρωτοβουλία που την προάγει.  

 

Είναι αλήθεια πως η καθολική ένταξη αυτού του παρελθόντος στη 

ζωή μας και η σύνδεση του με τις σύγχρονες δράσεις είτε αυτές 

αφορούν το μελλοντικό σχεδιασμό είτε τους πυλώνες ανάπτυξης του 

νησιού μας όπως είναι ο τουρισμός, είναι μια διαρκής πρόσκληση. 

Εργαζόμαστε συστηματικά στην εδραίωση μιας συναντίληψης περί 

μνημείων, τα οποία αποτελούν ευλογία για κάθε τόπο και όχι 



αντιαναπτυξιακό παράγοντα που εμποδίζει για παράδειγμα την οικιστική 

επέκταση ή την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδιασμών.   

Ως Δήμος Ρεθύμνης αγκαλιάζουμε με στοργή και αδιάκοπο 

ενδιαφέρον κάθε έργο και πράξη που άπτεται της προστασίας και 

ανάδειξης  των αρχαιολογικών μας θησαυρών. Είναι μια διαρκής 

διαδικασία, με πολλές απαιτήσεις που δεν είναι πάντοτε εύκολο, 

δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών να 

ικανοποιηθούν στο βαθμό που όλοι θα θέλαμε.  Είναι σημαντικό, όμως , 

που συνεργαζόμαστε στη βάση του αλληλοσεβασμού και με διάθεση 

παροχής κάθε διαθέσιμου υλικοτεχνικού μέσου, προσωπικού  ή άλλων 

διευκολύνσεων, που συνδράμουν το δύσκολο έργο των επιστημόνων 

αρχαιολόγων.  

 

Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να εμπλουτίζουμε αυτή την 

αλληλεπίδραση και να επικοινωνούμε μαζί, στους συμπολίτες κι 

επισκέπτες μας την καταλυτική δύναμη που μπορούν ν ασκήσουν στον 

καθέναν από μας αλλά και στην κοινωνία μας στο σύνολό της η 

αξιοποίηση των αρχαιολογικών αποθεμάτων και η αέναη αναζήτηση 

νέων αρχαιολογικών ευρημάτων.     

  

Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και συγχαίρω όλους τους 

εμπνευστές και ακούραστους συντελεστές για την προσφορά τούτης τη 

τριήμερης περιπλάνησης στα μονοπάτια του Πολιτισμού μας.  

 


