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                                  Ηράκλειο, 26-3-2020 

                                  Αρ. πρωτ. : Φ2/714 

                          
   

Προς: τους/τις Φιλολόγους Γυμνασίων, 

Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ 
        Ηρακλείου και Λασιθίου, επιστημονικής  

αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων                                                                                                                       
του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ι.Α.Ραμουτσάκη 

 
-Προς τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, 

    Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ  
  Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου,  

παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων                                                                                                                       
του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ι.Α.Ραμουτσάκη 

                                                                                            (Δια των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης   
                                                                                                             Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου)  

Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,                                                                       
   Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου                             
Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,                                                                                                                                                                 

με έδρα το Ηράκλειο                                            Κοινοπ.: - προς Περιφερειακό Δ/ντή  Α/θμια 

 Δ/νση : Ρολέν 4 Τ.Κ. 71305-Ηράκλειο                            και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Κρήτη 
Πληροφορίες : Ν.Μακράκη                                                  -  προς Οργανωτική Συντονίστρια 

       Τηλ. Γραφείου : 2810-246400                                          του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης                                                                                                                                                                                                                         
 Κιν. 6973019040                                               - προς την αν. Δ/ντρια Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr                    - προς τον αν. Δ/ντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου 
 e-mail προσωπ.: ioannar@hotmail.com                      - προς τον Δ/ντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 
 

      
ΘΕΜΑ: Προώθηση μηνύματος, με αφορμή το διπλό εορτασμό της 25ης Μαρτίου  

 
 

            Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,   
 

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας, σας προωθώ το παρακάτω μήνυμα, το οποίο 

προέρχεται από την ορεινή Κυδωνία, με αφορμή το διπλό εορτασμό της 25ης 

Μαρτίου, ημέρας εορτασμού της Επανάστασης του 1821 και του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου, το οποίο μου κοινοποιήθηκε από τον Ομότιμο Καθηγητή της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Ερ.Καψωμένο και τον ευχαριστώ γι’ αυτό. 

Θεώρησα καλό να το μοιραστώ μαζί σας και να σας το προωθήσω για γόνιμο 

προβληματισμό. Το μήνυμα έχει ως εξής: 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) 

ΚΡΗΤΗΣ 
 

                        Δ/νση 
                        Τ.Κ. 
                        Τηλ   
                        Fax  
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<<Νά ΄μαστε όλοι καλά, να γιορτάσομε του χρόνου τη διπλή 
γιορτή, όπως της αξίζει. Μια γιορτή, που στον πολυάχτιδο 
συμβολισμό της εμπεριέχει ένα από τα συστατικά στοιχεία του 
διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού: τη σύζευξη και 
εναρμόνιση των αντιθέτων, δηλ. την υπέρβαση της λογικής 
αρχής της αντίφασης· το μυθικό και καλλιτεχνικό αρχέτυπο 
της οποίας αναγνωρίζομε στην παράσταση του δυτικού 
αετώματος του ναού του  Διός στην Ολυμπία (πρώτο μισό του 
5ου π.Χ. αιώνα), με το θεό  Απόλλωνα να συμφιλιώνει με μια 
χειρονομία καταλλαγής  τους αντιμαχόμενους Κενταύρους και 
Λαπίθες, την (άγρια) φύση με τον πολιτισμό. 
Στην περίπτωσή μας, η αρχή αυτή επαληθεύεται διπλά, και ως 
ιστορική πράξη: πραγμάτωση του παράλογου και ανέφικτου 
με γνώμονα τη λογική και τη φρόνηση (1821, Επανάσταση - 
Παλιγγενεσία)  και ως «υπέρ λόγον»  θρησκευτική αλήθεια: το 
μυστήριο και το θαύμα της <<ασπόρου συλλήψεως>> της 
Παρθένου Μαρίας (Ευαγγελισμός). Η πραγμάτωση του 
ανέφικτου και του υπέρλογου είναι το σημείο που 
συναντώνται η ιστορική μνήμη και το θρησκευτικό βίωμα και 
συνθέτουν τη σημερινή  αμφίστομη επέτειο· συμβολική 
μικρογραφία της κοσμοϊστορικής σύνθεσης δύο αντίθετων και 
λογικά ασυμβίβαστων πολιτισμικών προτύπων, του 
ελληνικού ενιστικού κοσμοειδώλου και του χριστιανικού 
δυιστικού κοσμοειδώλου, απ’ όπου βγήκε ο νέος ελληνικός 
πολιτισμός. 
 Όσοι σημερινοί νιώθουν άβολα μ’ αυτή την ιδιότυπη 
εξισορρόπηση ορθού λόγου και μυστικού βιώματος, είναι 
καλό να θυμούνται ότι στην αρχή της εναρμόνισης των 
αντιθέσεων οφείλονται οι υψηλότερες πνευματικές και 
κοινωνικές κατακτήσεις του ανθρώπου>>.  

 

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, με υγεία και χαρά! 
 

                                                                                  Με τιμή,  
                                                                η Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων, 
                                                             του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, 
                                                                         Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη  

Εσωτερική Διανομή : Οργανωτική Συντονίστρια   
                 του ΠΕ.ΚΕ.Σ.Κρήτης  


