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    Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων 

 

 

Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,     

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, 

         με έδρα το Ηράκλειο 

Δ/νση : Ρολέν 4 Τ.Κ. 71305-Ηράκλειο 

              Πληροφορίες : Ν.Μαρκάκη 

                    Τηλ. Γραφείου : 2810-246400       

                         Κιν. 6973019040  

                    e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr 

                    e-mail προσωπ.: ioannar@hotmail.com 

      
 

ΘΕΜΑ:  Χαιρετισμός της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,  

Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021, προς τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, 
Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, επιστημονικής  

και παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της 

 
              Αγαπητοί/Αγαπητές μου  Συνάδελφοι,   

 

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, 2020-2021, σας εύχομαι από καρδιάς μια καλή και 

δημιουργική σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία!  

        Κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, κάτω από δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες και παρά 

τις αντικειμενικές δυσκολίες, επιτελέσατε το έργο σας, με ιδιαίτερη ευσυνειδησία και 

αυταπάρνηση, και, γι’ αυτό, σας αξίζει ένα μεγάλο <<ευχαριστώ>>! Η προσπάθεια της 

εκπαιδευτικής κοινότητας να μεταγγίσει στη νέα γενιά τον πόθο για γνώση και επικοινωνία, την 

ελπίδα και το σθένος για προκοπή και δημιουργία, στην απαιτητική αυτή συγκυρία, φέρνει τον 

καθένα και την καθεμιά από μας στην πρώτη γραμμή του αγώνα.  

          Οι γενικότερα δύσκολες περιστάσεις στη χώρα μας και, ειδικότερα, η απειλή της επιδημικής   

κρίσης, που δεν φαίνεται ακόμα να εγκαταλείπει την ανθρωπότητα, ας γίνουν ευκαιρία για 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
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                              Ηράκλειο,  20 - 8- 2020 

                                 Αρ.Πρωτ: Φ2/1500 

 

Προς: - τους/τις συναδέλφους Φιλολόγους  Γυμνασίων, 

Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου και Λασιθίου 

επιστημονικής αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε. 

του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, 

Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 

και 

- τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων 

και ΕΠΑΛ Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, 

παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε.  

του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, 

Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 

 

(Δια της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου) 

 

Κοινοπ. : -  Προς Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

- Προς την Οργανωτική Συντονίστρια του 

ΠΕ.ΚΕ.Σ.Κρήτης 

- Προς τον προσ. Δ/ντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ηρακλείου 

- Προς τον προσ. Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 

Λασιθίου  

- Προς τον προσ. Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ρεθύμνου  
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μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ μας, για περισσότερη αλληλεγγύη και ζεστασιά, συνεργασία και 

ανθρωπιά! Κι όπως μας  λέει ο ποιητής μας, Οδ. Ελύτης,                  

     <<….Να αξιοποιείς το ελάχιστο,  

για να του αποσπάς τα μέγιστα  

είναι το πιο δύσκολο και το πιο  

   <<ελληνικό>> μυστικό…>>. 

          Με τον τρόπο αυτό, με τη μεταξύ μας αλληλεγγύη και αγάπη, με τη θετική προσέγγιση κάθε 

δύσκολης, αναπάντεχης στιγμής, θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι και για το <<απροσδόκητο>>, 

όπως μας διδάσκει ένας άλλος ποιητής μας, ο Κ. Καβάφης: 

 

Κ. Π. Καβάφης: Τελειωμένα 

<<Μέσα στον φόβο και στες υποψίες, 

με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια, 

λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάμουμε 

για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο 

τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί. 

Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν’ αυτός στον δρόμο· 

ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα 

(ή δεν τ’ ακούσαμε, ή δεν τα νοιώσαμε καλά). 

Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν, 

εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας, 

κι ανέτοιμους — πού πια καιρός — μας συνεπαίρνει>>. 

 

       Σ’ αυτή την εποχή, όπου σπάνια το χαμόγελο είναι πηγαίο πια και όλο και πιο σπάνια το ένα 

χέρι δίνεται από καρδιάς στο άλλο -ασχέτως κορωνοϊού- όπου η αγάπη, σχεδόν, <<στέγνωσε σε 

τρύπιες ψυχές…>>, καλούμαστε να πορευτούμε με πίστη, ελπίδα και αγάπη και να συνεχίσουμε το 

έργο μας και τη συλλογική μας προσπάθεια, ενδυναμώνοντας και προετοιμάζοντας τη νέα γενιά να 

κατακτήσει τη μορφή της. Σ’ αυτό τον ειλικρινή, συλλογικό αγώνα θα είμαι δίπλα σας, 

στηρίζοντας το έργο σας και εσάς, με όλες μου τις δυνάμεις! 

    Στις επιμορφωτικές, διαδικτυακές -όπως φαίνεται- συναντήσεις μας θα έχουμε την ευκαιρία να 

ανταλλάξουμε προτάσεις και απόψεις για θέματα της ειδικότητας, αλλά και για παιδαγωγικά 

ζητήματα.  Μέχρι τότε, εάν χρειάζεστε κάτι για άμεση υποστήριξη του έργου σας, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μου είτε στο κινητό τηλέφωνο (6973019040), είτε στο e-mail μου 
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(ioannar@hotmail.com). Μπορείτε, επίσης, να μου στείλετε τις προτάσεις σας για τις επιμορφωτικές 

σας ανάγκες ή για θέματα, τα οποία θα θέλατε να συζητηθούν και να αναπτυχθούν, κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς. 

       Δηλώνοντας απολύτως ικανοποιημένη από την έως τώρα συνεργασία μας και από την ανάδειξη 

των πιο αποτελεσματικών παιδαγωγικών και διδακτικών Πρακτικών και Προτάσεων μαζί σας και 

προσβλέποντας, πάντοτε, σε μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία και σε ένα σχολείο, που προάγει 

την Παιδεία και καταξιώνει τον Άνθρωπο ως αυταξία και ως Συνάνθρωπο, ανανεώνω τη 

συνεργασία μας και για τη φετινή χρονιά! 

 

                                                                            Με τις θερμότερες ευχές μου,  
              Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,                                                                                                 

                                                            Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων 
                                                                                                     του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης  

 
                                                                      

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