
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ τέως  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

του «∆ικτύου Εθελοντών ∆ήµου Ρεθύµνου» 

 

 Στο  πλαίσιο του «∆ικτύου Εθελοντών ∆ήµου Ρεθύµνου»,  που είχα την τιµή να διοργανώσω 

και να συντονίσω τα έτη  2007-2009,  µε τη συµπαράσταση του ∆ήµου Ρεθύµνου και µε την 

ενθάρρυνση και συµµετοχή πολλών συµπολιτών, διοργανώσαµε πολλές  εκδηλώσεις,  

τακτικές  συναντήσεις συζητήσεων στο Λαογραφικό Μουσείο στην οδό Κριτοβουλίδου, 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (www.ethelo.gr), συχνή  αρθρογραφία  στις εφηµερίδες , µε 

κορυφαία   εκδήλωση της όλης εθελοντικής µας  προσπάθειας τους  «Ανοιχτούς  Κύκλους 

Προβληµατισµού και Παρέµβασης» σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

      

Τον Οκτώβριο του 2007 ως  συντονιστής του «∆ικτύου Εθελοντών ∆ήµου Ρεθύµνου» 

προσκάλεσα τους διδάσκοντες της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών να συµµετάσχουν ενεργά 

στους «Ανοιχτούς Κύκλους Προβληµατισµού και Παρέµβασης» ως ένα ανοιχτό σε όλους 

πεδίο διαλόγου  µεταξύ Πανεπιστηµιακών δασκάλων και πολιτών  για τη σύσφιξη των 

σχέσεων του Πανεπιστηµίου και της πόλης του Ρεθύµνου.  Με την παρότρυνση και βοήθεια 

του Μηνά Σαµατά, αναπληρωτή καθηγητή στο Τµήµα Κοινωνιολογίας, υπήρξε  άµεση 

ανταπόκριση  από τον Κοσµήτορα της Σχολής κύριο Αθανάσιο Παπαδόπουλο και µιας 

οµάδας καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι πρόθυµα και εθελοντικά πραγµατοποίησαν τον 

Πρώτο Ανοιχτό Κύκλο ∆ιαλέξεων, υπό την αιγίδα και  την υποστήριξη του ∆ήµου Ρεθύµνου, 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως ένα   ιδιαίτερα συµβολικό τόπο 

δηµοκρατικού διαλόγου. Η πανθοµολογούµενη επιτυχία της πρώτης  κοινής µας αυτής 

προσπάθειας έβαλε τις βάσεις για την καθιέρωση των Ανοιχτών ∆ιαλέξεων ως διαρκούς 

θεσµού µε εναλλαγή θεµατικών κύκλων ανά Σχολή σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος , ανοιχτών σε 

όλους τους διδάσκοντες και σ’ όλους τους πολίτες. Κατόπιν προσκλήσεώς µου στους 

κοσµήτορες της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Αγωγής ακολούθησαν άλλοι δύο 

Ανοιχτοί Κύκλοι Προβληµατισµού και Παρέµβασης, και είναι προφανής η ικανοποίησή µου 

διότι έχει γίνει πια θεσµός για την πόλη και τις Σχολές του Πανεπιστηµίου στο Ρέθυµνο.  

     

Άσχετα από την προσωπική µου συµµετοχή, πιστεύω ότι ο σπόρος που ρίξαµε το χειµώνα 

του 2007 θα συνεχίσει να καρπίζει, υλοποιώντας τον στόχο  µας, που είναι  υψηλός και 

εντελώς απαραίτητος: Να ενισχυθούν οι δεσµοί του Πανεπιστηµίου µας µε τους ενεργούς 

πολίτες του Ρεθύµνου, να δηµιουργηθεί ένα ανοιχτό πανεπιστήµιο που θα αγκαλιάζει 

ολόκληρη την πόλη και το νοµό και θα δίνει πνευµατική τροφή προβληµατισµού και 

παρέµβασης σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, οι οποίοι επιτρέψτε µου να πιστεύω ότι 

διψούν για παρόµοιες γνήσιες και ανιδιοτελείς προσπάθειες.  

     

Θεωρώ σηµαντική την παρούσα έκδοση των διαλέξεων του Πρώτου Ανοιχτού Κύκλου 

Προβληµατισµού και Παρέµβασης που δίνει την δυνατότητα όχι µόνο σ’ αυτούς που 

παρακολούθησαν τις διαλέξεις,  αλλά και σε κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη να τις διαβάσει στο 

σύνολό τους αποκοµίζοντας χρήσιµες γνώσεις κριτικής σκέψης και προβληµατισµού. 

Χαιρετίζοντας λοιπόν την έκδοση αυτή αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τη Σχολή 

Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και τους εκλεκτούς οµιλητές  κάθε έναν 

και κάθε µία  χωριστά  για τη συµβολή τους στη διοργάνωση και ολοκλήρωση του Πρώτου 

Κύκλου Ανοιχτών ∆ιαλέξεων,  τον επιµελητή της έκδοσης αυτής κύριο Μηνά Σαµατά, αλλά 

και το  ∆ήµο Ρεθύµνου και τους χορηγούς της έκδοσης, 

 

Μανόλης Καλλέργης – γιατρός –  

τέως ∆ιοργανωτής και συντονιστής 

 του «∆ικτύου Εθελοντών ∆ήµου Ρεθύµνου» 2007-2009.                       

 

 

 

 


