
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

 

    Εγκαινιάζοντας και ενδυναµώνοντας  ένα νέο θεσµό σύνδεσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

µε την πόλη του Ρεθύµνου, επιµεληθήκαµε εδώ την έκδοση  του πρώτου κύκλου   “ανοιχτών 

διαλέξεων προβληµατισµού και παρέµβασης”    που δόθηκαν  από διδάσκοντες της  Σχολής 

Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο ∆ηµαρχείο Ρεθύµνου την άνοιξη 

του 2008.  

 

      Τα περισσότερα κείµενα της παρούσας έκδοσης  είναι ταυτόσηµα µε τις διαλέξεις  που 

δόθηκαν τότε στο ∆ηµαρχείο Ρεθύµνου, αλλά υπάρχουν και µερικά που επεκτείνονται και 

πέρα  από το θέµα   της αρχικής διάλεξης. Όµως όλα τα κείµενα στοχεύουν να δώσουν στους 

αναγνώστες, οι οποίοι είτε παρακολούθησαν είτε όχι τις διαλέξεις, µια πιο ολοκληρωµένη 

ανάλυση των θεµάτων που διαπραγµατεύονται µε περισσότερα στοιχεία και  βιβλιογραφικές 

πηγές. Αν και τα κείµενα είναι άνισα σε µέγεθος, και κάποια περισσότερα ακαδηµαϊκά από 

άλλα,  εντούτοις θεωρούµε ότι όλα είναι προσιτά και κατανοητά για το µέσο αναγνώστη.  

Έχοντας στο νου µας ακριβώς αυτόν τον µέσο  αναγνώστη των κειµένων αυτών και την 

πιθανή έκδοσή τους  και σε ηλεκτρονικό µέσο, προτάξαµε  αλφαβητικά τις περιλήψεις των 

κειµένων και µετά τα σύντοµα βιογραφικά των οµιλητών. Με τον τρόπο αυτό   ο αναγνώστης  

έχει από την αρχή µια  σύντοµη πληροφόρηση για το κείµενο  και  τον εισηγητή του.  Μετά 

παραθέσαµε τα κείµενα µε  την    αλφαβητική σειρά των εισηγητών κι όχι µε τη σειρά που 

δόθηκαν οι διαλέξεις.   Στο τέλος προσθέσαµε και ένα πολύ συνοπτικό γλωσσάρι των 

βασικών όρων, που είτε περιέχονται αναλυτικά στα κείµενα,  είτε γίνεται µόνο απλή αναφορά 

τους,  ώστε ο αναγνώστης, που ίσως να µην διαβάσει όλα τα κείµενα,  στο τέλος να 

εµπλουτίσει τις γνώσεις του µε µια σχετική βασική ορολογία. 

 

     Από τις σηµειώσεις της προφορικής διάλεξης ως στο τελικό γραπτό κείµενο υπάρχει 

αρκετή απόσταση, ενέργεια και πίεση. Γι αυτό  και θέλω να ευχαριστήσω όλους  τους 

συναδέλφους εισηγητές , οι οποίοι   ολοκλήρωσαν τις διαλέξεις τους µε τα κείµενα αυτά που 

µας εµπιστεύθηκαν,  ώστε να διαβαστούν από ένα πολύ µεγαλύτερο κοινό από αυτό που 

παρακολούθησε τις διαλέξεις τους.  

     Τα κείµενα αυτά αφιερώνονται πρώτα σε  όλες και όλους αυτούς που  γέµιζαν την 

αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου και συµµετείχαν ενεργά στη συζήτηση έως αργά. 

∆υστυχώς δεν υπάρχουν εδώ οι ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και η όλη συζήτηση που συνήθως 

ακολουθούσε. Όµως υπάρχουν τα τηλέφωνα και η ηλεκτρονική διεύθυνση των οµιλητών για 

όσους θα ήθελαν να επικοινωνήσουν  µαζί τους  για να σχολιάσουν τα κείµενά τους. 

 

     Τέλος, οφείλω  να ευχαριστήσω  τον εµπνευστή και συντονιστή των διαλέξεων αυτών 

γιατρό κ. Καλλέργη για την όλη συνεργασία µας.  Επίσης εκ µέρους όλων των εισηγητών 

ευχαριστούµε θερµά  τον φιλόξενο οικοδεσπότη µας  ∆ήµαρχο Ρεθύµνου κ. Γιώργη 

Μαρινάκη, οποίος συµµετείχε ενεργά σε όλες τις διαλέξεις και φρόντισε  για την 

πραγµατοποίηση της έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης των διαλέξεων αυτών. 

 

Μ. Σαµατάς. 

 


