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Αρθ. Πρωτ: Φ2/1380 
 
ΠΡΟΣ: 1. Τους Εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς 
των σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης 
 
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕΚΕΣ Κρήτης) 
2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

 
ΘΕΜΑ:  Καλή αρχή του νέου σχολικού έτους 
 
Εύχομαι καλή αρχή, με υγεία και χαρά να περάσουμε και τη φετινή σχολική χρονιά!!  
Με πολλή δύναμη! Με έμπνευση και τόλμη!  
 
Δε ζυγιάζω, δε μετρώ, δε βολεύομαι! Ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι (Ν Καζαντζάκης, Αναφορά στον 
Γκρέκο) 
 
Σε μια επιστολή του Ν Καζαντζάκη προς τη Γαλάτια Καζαντζάκη έγραφε Θ’ αρχίσω να εχτελώ ένα παλιό 
μου σχέδιο: να γράψω μια σειρά βιβλία για τα παιδιά της ερχόμενης κοινωνίας. Πρέπει να μαστε έτοιμοι… 
τους τελευταίους μήνες το μυαλό μου πήρε μια σίγουρη αποφασιστική διέφθυνση: από τις μυστικές, 
γόνιμες θεωρίες όπου ως τώρα η ψυχή μου χότραινε, βλέπω καθαρότατα την εποχή μου τώρα και το χρέος 
μου. Η καταστροφή, η καταστροφή, η καταστροφή! Όλη αυτή η σημερινή αθλιότητα και ατιμία πρέπει να 
πέσει…. Αν σε κανένα μέρος του κόσμου με άφηναν, το πρώτο έργο που θα άρχιζα θάτανε να ιδρύσω ένα 
σκολιό… Να τους μάθω γιατί πρέπει να γίνουν καλοί δάσκαλοι, καλοί επιστήμονες, καλοί και γόνιμοι 
πατέρες. Να τους μάθω πως πρέπει να διαβάζουν ένα ποίημα, πως πρέπει να θωρούν τα’ άστρα, τα ζώα, 
τους ανθρώπους, τις ιδέες. Αν το σκολιό κατορθώσει να συνηθίσει τα παιδιά ν’ αγαπούν την αλήθεια, την 
ομορφιά, την ηθική, τότε η κοινωνία και το έθνος προοδεύουν και μεγαλύνονται. Το σκολιό είναι η ρίζα 
κάθε Καλού και κάθε Κακού. Στα χέρια του δασκάλου βρίσκεται το μέλλον της Φυλής. 
 
 
 
 
 
 
 
Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕΚΕΣ 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Με τιμή 
 
 

ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Φυσικών Επιστημών Κλάδου ΠΕ04 
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