
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

   
Την εκδοτική παρουσία του Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου, εκτός από τις 

αυτοτελείς εκδόσεις,  σηματοδοτεί το περιοδικό «ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ», το οποίο 
λειτούργησε από το 1993-2006 ως βήμα δημοσιοποίησης σκέψεων και απόψεων των 
- με την ευρύτερη έννοια της λέξης- φιλολόγων. Η αναστολή της έκδοσης  του ήταν 
αποτέλεσμα αντικειμενικών συνθηκών, κυρίως οικονομικών, που δεν επέτρεπαν τον 
συντονισμό της δράσης και την υλοποίηση της έκδοσης.  

  Η επανέκδοση του περιοδικού αποτελεί άμεση προτεραιότητα του τωρινού Δ.Σ. 
καθώς συνιστά τρόπο επικοινωνίας ανθρώπων με παρεμφερή ενδιαφέροντα και 
διαμορφώνει ένα πλαίσιο εποικοδομητικού προβληματισμού με εκπαιδευτικό, 
επιστημονικό και γενικότερα κοινωνικό περιεχόμενο. Στόχος του παραμένει η 
ενίσχυση του διαλόγου σε θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης και η καταγραφή 
και κατοχύρωση του πνευματικού έργου. Θα επιδιώξει να φιλοξενεί θεωρητικά 
άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση, ιδέες για εκπαιδευτικές πρακτικές και 
καινοτομίες, σχόλια για τις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα θα 
δίνει χώρο για την έκφραση απόψεων και σκέψεων με ευρύτερο κοινωνικό 
ενδιαφέρον και την ανάδυση λογοτεχνικών φωνών. Ιδιαίτερη ενότητα θα αποτελούν 
οι βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες, δικτυογραφίες και δικτυοκρισίες.  

   Η έκδοση μετατρέπεται σε ηλεκτρονική και θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του 
συνδέσμου (www.sfnr.gr). Η ηλεκτρονική έκδοση  συνάδει με την αρχή της άμεσης, 
ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση, υποστηρίζει τη διαδραστικότητα και 
πολυτροπικότητα των κειμένων και εξυπηρετεί λόγους ευχρηστίας και οικονομίας. Η 
εξασφάλιση οικονομικών πόρων θα επιτρέψει και την ταυτόχρονη έντυπη έκδοση του 
περιοδικού. 

Το περιοδικό θα εκδίδεται σε ετήσια βάση. Την εποπτεία της έκδοσης έχει ο 
εκδότης και η Συντακτική Ομάδα με ευθύνη των οποίων έχει συσταθεί Επιστημονική 
επιτροπή για την αξιολόγηση των υποβαλλομένων εργασιών και άρθρων. Το 
περιοδικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε κάθε ενεργό πολίτη που 
ενδιαφέρεται για τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές εξελίξεις και προκλήσεις. 

 Προς την κατεύθυνση αυτή καλούνται όλοι όσοι θέλουν να υποβάλουν άρθρα 
για δημοσίευση κατόπιν κρίσης ή θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς τους να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη Συντακτική και Επιστημονική επιτροπή, την 
πολιτική δημοσίευσης και τις οδηγίες υποβολής των εργασιών μπορούν να βρουν 
οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων (www.sfnr.gr).   

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου 


