
  

  
ΘΕΜΑ:    Τελείωσε   μια   πολύ   ιδιαίτερη   χρονιά   των   Καθηγητών   στα   σχολεία   μας   

  
Στο  τέλος  της  φετινής  σχολικής  χρονιάς,  σας  ευχαριστώ  πολύ  για  όσα  προσφέρατε  στην               

Εκπαίδευση  στις  Φυσικές  Επιστήμες,  και  ευρύτερα.  Καθώς  βρισκόμαστε  στη  μέση  της  διαδρομής,              
κοιτάμε  πίσω  μας  αυτά  που  αφήσαμε,  κοιτάμε  μπροστά  μας  το  άγνωστο  που  μας  περιμένει.  Η                 
εμπειρία  της  ζωής  στην  πανδημία,  μοναδική  και  πολύτιμη  καθώς  καθόρισε  τις  ζωές  μας,               
νοηματοδοτεί  τις  έννοιες  που  διδάσκουμε,  αναδεικνύει  αξίες  και  ιεραρχεί  προτεραιότητες.  Ο             
Νίκος  Καζαντζάκης,  κατά  την  παραλαβή  του  Παγκόσμιου  Βραβείου  Ειρήνης  στη  Βιέννη  το  1956              
είπε  πως,   οι  Κινέζοι  έχουν  μια  κατάρα  που  φαινομενικά  είναι  παράξενη:  Την  κατάρα  μου  νάχεις                 
και  να  γεννηθείς  σε  μιαν  ενδιαφέρουσα  εποχή.  Γεννηθήκαμε  σε  μιαν  ενδιαφέρουσα  εποχή.  Ένας               
κόσμος  τρεκλίζει  να  πέσει,  ένας  άλλος  ανυψώνεται.  Οι  μορφές  της  καταστροφής  και  της               
ανοικοδόμησης  ρέουν  γύρα  μας  αναρίθμητες.  Να  γιατί  η  ευθύνη  του  ανθρώπου  σήμερα  είναι               
μεγάλη,  ξέρει  τώρα  πια  πως  κάθε  του  πράξη  μπορεί  νάχει  αντίκτυπο  στην  ανθρώπινη  μοίρα  ξέρει                 
πως  οι  άνθρωποι,  όλοι  οι  άνθρωποι,  άσπροι,  μαύροι,  είναι  ένα  στην  άκρα  του  κόσμου,  ένας  να                  
πεινάει,  εμείς  φταίμε.  Δεν  μπορούμε  νάμαστε  λεύτεροι  αν  ένας  στην  άκρα  του  κόσμου  παραμένει                
ακόμα   σκλάβος.     

Αναστοχαζόμενοι  το  έργο  που  παράξαμε  και  καταναλώσαμε,  μη  αγνοώντας  τα  κακά,             
επιλέγουμε  τα  θετικά,  τα  όμορφα,  τα  καινοτόμα  και  τα  δημιουργικά  που  ζήσαμε  στις               
εκπαιδευτικές  μας  κοινότητες  για  να  προοδεύσουμε  τις  κοινωνίες  μας,  να  υποστηρίξουμε             
γρήγορα  και  αποτελεσματικά  τη  νέα  γενιά  στο  ξεκίνημα  της.  Το  1939,  ο  Νίκος  Καζαντζάκης  έκανε                 
έκκληση  από  το  BBC  και  το  περιοδικό  Life  and  Le�ers  του  Λονδίνου  στους  διανοούμενους  όλου                 
του  κόσμου ,  να  ιδρύσουν  μια  Διεθνή  του  Πνεύματος  για  την  περιφρούρηση  των  πολιτικών  αξιών                
και  τη  διατήρηση  της  ειρήνης.  «…Γιατί  η  στιγμή,  που  περνάει  τώρα  η  ανθρωπότητα,  είναι  κρίσιμη                 
κι  ο  κόσμος  πια  αποτελεί  ένα  τόσο  ενιαίο  οργανισμό,  που  δε  μπορεί  ένας  λαός  να  σωθεί,  αν  δε                    
σωθούν  όλοι.  Κι  αν  ένας  λαός  χαθεί,  μπορεί  να  παρασύρει  στο  χαμό  κι  όλους  τους  άλλους.                  
Πέρασε  για  πάντα  η  εποχή,  που  ένας  λαός  μπορούσε  ν’  απομονωθεί  και  να  σωθεί  ή  να  χαθεί                   
μονάχος.  Γι  αυτό,  μιλώντας  στους  ανθρώπους  της  ράτσας  σου  σήμερα,  νιώθεις  πως  μιλάς  σε  όλες                 
τις  ανθρώπινες  ράτσες  μαζί…  Όλοι  αόριστα  νιώθουµε  πως  κάποιος  κίντυνος  µεγάλος  απειλεί  το               
σηµερινό  πολιτισµό.  Να  δούµε  τον  κίντυνο  τούτον  κατάµατα,  χωρίς  τρόµο,  αυτός  είναι  ο               
µοναδικός   δρόµος   να   τον   νικήσουµε.»   (Ανεμογιάννης,   2000).     
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Αρθ.   Πρωτ:   Φ2/1601   
  
  

ΠΡΟΣ:    1.   τους   Καθηγητές   Φυσικών   Επιστημών   των   
σχολείων   της   Επιστημονικής   μου   Ευθύνης   
2.   τους   Καθηγητές   όλων   των   ειδικοτήτων   των   
σχολείων   της   Κρήτης   
3.   όλους   τους   Εκπαιδευτικούς   

  
  
  

ΚΟΙΝ:     
1.   ΠΔΕ   Κρήτης   (ΠΕΚΕΣ   Κρήτης)   
2.   Δ/νσεις   Β/θμιας   Εκπαίδευσης   Κρήτης   
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Στον  παρακάτω  ιστότοπο  μπορείτε  να  γράψετε  τις  σκέψεις  που  κάνετε  τώρα  που              
ολοκληρώνεται  αυτή  η  πολύ  ιδιαίτερη  σχολική  χρονιά  και  να  προτείνεται  τα  αξιόλογα  που              
συγκρατείτε   για   το   ξεκίνημα   της   επόμενης   

  
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS1pDLL2iCrsL6J0bmnRcbNTyPw3JwgES-UbO 

5jG0_23ghBA/viewform     
  

Καλές   Διακοπές,   με   υγεία   και   χαρά   να   περάσετε   το   φετινό   καλοκαίρι!   
  
  
  
  

  

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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