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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 : Ελ. Προύντζου 

                    Τηλ. Γραφείου : 2810-246400       
                         Κιν. 6973019040  

                    e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr 

                    e-mail προσωπ.: iramouts@sch.gr 
         ioannar@hotmail.com 

 

          

        ΘΕΜΑ: Θερμές ευχαριστίες για την ένθερμη και αθρόα συμμετοχή των συναδέλφων στο 

τριήμερο διαδικτυακό Φιλολογικό Συνέδριο για την Ανάδειξη καλών Πρακτικών και 

Προτάσεων στα φιλολογικά μαθήματα, στο πλαίσιο μιας Κοινότητας Συνεργασίας και 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, με εκτενές Αφιέρωμα και στα 200 

χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821  
 
                                               

          Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,   
 

        Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ένθερμη και αθρόα συμμετοχή σας στο τριήμερο 

διαδικτυακό Φιλολογικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε 1-3 Μαρτίου 2021, για την 

ανάδειξη καλών Πρακτικών και Προτάσεων στα φιλολογικά μαθήματα, στο πλαίσιο μιας 

Κοινότητας Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, με εκτενές 

Αφιέρωμα και στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

                Οι 32 σπουδαίες και υψηλού επιπέδου εισηγήσεις, οι τρεις κεντρικές ομιλίες από 

διακριμένους, προσκεκλημένους επιστήμονες, η παρουσίαση για το Εργαστήριο 

Δημιουργικής Γραφής, το  στρογγυλό τραπέζι για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα φιλολογικά 

μαθήματα Γ΄ τάξης Λυκείου με 5 επιπλέον εισηγήσεις, η ένταση των συναισθημάτων σε όλη 

τη διάρκεια του Συνεδρίου, με αδιάπτωτο το ενδιαφέρον και αδιάλειπτη την παρουσία των 

Συνέδρων, συνέβαλαν καθοριστικά στην πολύ μεγάλη επιτυχία του Συνεδρίου. 

 

 

 

 

 

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  

: 

: 

: 

: 

 

Ρολέν 4 

71305 

28210- 246400 

28210-222076 

  

Ηράκλειο,  4 - 3- 2020 

                                 Αρ.Πρωτ: Φ2/310 
 

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 

 

- τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων 
και ΕΠΑΛ Ηρακλείου και Λασιθίου παιδαγωγικής 

αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε.  

του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 
 

(Δια των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, 

Λασιθίου) 

- τους/τις συναδέλφους Φιλολόγους των σχολείων  
επιστημονικής αρμοδιότητας  

- την Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου , 

Μ. Παπαευσταθίου και 
- τους/τις εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της 

Σ.Ε.Ε.ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, 

κ. Σ.Μαρτίνου 
 

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  
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                Η παρουσίαση εξαιρετικών και ποικίλων Πρακτικών και Προτάσεων για τα φιλολογικά 

μαθήματα και το εκτενές αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821 ανέδειξαν τον κοινό στόχο, την κοινή έγνοια και εργασία για την 

επίτευξη ενός ιερού σκοπού, την αναβάθμιση της Παιδείας στον τόπο μας. Πρωτίστως, 

υπογράμμισαν πως το θέμα της Παιδείας είναι ζήτημα οράματος, ιδανικών και πιστεύω, δεν 

είναι ζήτημα ευκαιριακής ή καιροσκοπικής ενασχόλησης. Αυτό το απέδειξε, με άριστο 

τρόπο, η παρουσία σας και η συμμετοχή σας.  

              Πάνω απ’ όλα, το μήνυμά του Συνεδρίου ήταν μήνυμα ενότητας, συσπείρωσης, 

ενεργητικής συμμετοχής και δράσης για ένα καλύτερο σχολείο, μήνυμα συμπόρευσης σε 

δύσκολους καιρούς και ελπίδας για την Πατρίδα μας. Με τον καλύτερο τρόπο, τονίστηκε 

πως στην Ελλάδα δεν κυριαρχεί η μιζέρια και το αρνητικό, όπως κάποιοι συχνά 

προβάλλουν, αλλά υπάρχει, κυρίως, το Φως, η ομορφιά, όχι, απλώς, το καλό, αλλά το 

εξαιρετικό, το οποίο εκδηλώνεται σε πείσμα των καιρών, μέσα και από δημιουργικές 

εκπαιδευτικές Προτάσεις, μέσα από την ουσιαστική συνεργασία, την έμπνευση και τη 

δημιουργία, μέσα από τη ζωντάνια και την ενεργητικότητα μιας Φιλολογικής Κοινότητας. 

Όλη αυτή η προσπάθεια είναι μια πράξη αντίστασης του εκπαιδευτικού δυναμικού των 

Φιλολόγων απέναντι στη μιζέρια, στη φθορά, στην αλλοτρίωση και στις δυσκολίες της 

γενικότερης συγκυρίας. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί, ουσιαστικά, και την ελπίδα.  

                  Σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια, για τα συγκινητικά μηνύματα που 

λαμβάνω καθημερινά, για την συμμετοχή και την υποστήριξή σας προς όλες και όλους, 

καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου, για το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, 

στοιχεία, τα οποία ενισχύουν την ευθύνη όλων μας για το μέλλον, για έναν καλύτερο 

κόσμο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και, παράλληλα, δίνουν την υπόσχεση για μιαν 

ανάλογη συνέχεια.  

                 Εξάλλου, η αγάπη, η οποία αναδείχτηκε μέσα από όλες τις εισηγήσεις και από όσα 

ειπώθηκαν, είναι η πρώτη ύλη για τον κόσμο που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά.  Κι 

αυτή η αγάπη ως αφετηρία της διδασκαλίας και της ζωής και ως τέλος της καλεί κάθε παιδί 

να κάνει, με τη σειρά του, τις υπερβάσεις του εαυτού του, οι οποίες, ακριβώς, το καθιστούν 

Άνθρωπο και Συνάνθρωπο. 

                 

        Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας του Ε.Κ.Π.Α., κ. 

Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, τον Περιφερειακό Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Κρήτης, κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκη,   τη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, κ. 

Σωτηρία Μαρτίνου, τη Σ.Ε.Ε.ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, κ. Μαρία Παπαευσταθίου,  

την κ. Πηνελόπη Τζιώκα, όλους και όλες τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών 

Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου και Λασιθίου αρμοδιότητάς μου για την εξαιρετική 

συνεργασία και για τη συμβολή τους στην επιτυχία του Συνεδρίου μας, καθώς και τους 

Σχολικούς Συμβούλους Φιλολόγων, κ. Αντώνη Καρτσάκη και Παναγιώτη Παρασκευά, 

τη Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου-Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. 

Χριστίνα Αργυροπούλου, την Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. Ειρήνη Σαρίογλου, τη 

Διευθύντρια Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, την Ιστορικό, 

Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. Ιουλία Πεντάζου, τον Πρόεδρο της Ένωσης Φιλολόγων 

Ηρακλείου, κ. Γρ.Βοσκάκη, τη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής, κ. Ελ. Δρούλια, 

τον Σπυρίδωνα Κιοσσέ, συνεργάτη (Ε.Δ.Ι.Π.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

την Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην 

Εκπαίδευση, Βάλια Λουτριανάκη, την κ. Αλεξάνδρα Γερακίνη, Εκπαιδευτικό 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  την Ιστορικό, Ελένη Σταμπόγλη, την Οργανωτική 

Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης, κ. Ειρήνη Βιδάκη, τους/τις υπαλλήλους της Π.Δ.Ε. 
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και του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και την αποσπασμένη εκπαιδευτικό στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους, κ. Γεωργία Λαρίση. 

         Ευχαριστώ, επίσης, θερμά τους/τις συναδέλφους από την Κρήτη, την Ήπειρο και 

από τα άλλα μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι/ οποίες παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις 

Εργασίες του Συνεδρίου, με ιδιαίτερη ζωντάνια και με αμείωτο ενδιαφέρον, στηρίζοντας 

την προσπάθειά μας, με τον καλύτερο τρόπο.  

 

  

                                              Με τις θερμότερες ευχές μου για υγεία, δύναμη 

                                                                          και κάθε καλό,  

                                                           η Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων, 

                                                         του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης και 

                                                      Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής     

                                                               του Φιλολογικού Συνεδρίου, 

                                                                  Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη                                                                                                 
  Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια 
                    του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
           (Ακριβές αντίγραφο  από το πρωτότυπο,  
    το οποίο τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης) 


