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Θέμα 1ο: Έκθραζη εσταριζηιώμ για ηημ εθαρμογή ηης ΓΞΑΓ  

 

      Αγαπεημί  ζοκάδειθμη, αγαπεημί ζοκενγάηεξ ηεξ 7εξ εκόηεηαξ 

 

       Οιμθιενώκμκηαξ ηεκ ανπηθή θαη θαίνηα θάζε μηαξ ελαηνεηηθά επίπμκεξ ζοιιμγηθήξ 

πνμζπάζεηαξ ακαδηαπναγμάηεοζεξ  νόιςκ,  ηαοημηήηςκ,  πνμηεναημηήηςκ θαηά ηεκ εθπαηδεοηηθή 

δηαδηθαζία, κηώζς ηεκ ακάγθε  κα ζαξ εοπανηζηήζς θαη κα ζαξ ζογπανώ από θανδηάξ γηα ηεκ 

θαζμνηζηηθή ζομβμιή ζαξ ζηεκ βέιηηζηε εθανμμγή  ηεξ Ελ Απμζηάζεςξ Εθπαίδεοζεξ.  

        ε μηα πνςηόγκςνε πενίμδμ  αημμηθήξ θαη ζοιιμγηθήξ δμθημαζίαξ, παναθςμέκεξ βάκαοζα 

από ηηξ δηανθείξ ακαηνμπέξ  ηεξ θακμκηθόηεηαξ  θαη ηεξ ροπμζοκαηζζεμαηηθήξ ηζμννμπίαξ μαξ, 

θαηαθέναηε με οπενάκζνςπεξ πνμζπάζεηεξ κα δηαηενήζεηε εκενγή  ηεκ ειπίδα θαη ηεκ θιόγα ηεξ 

μάζεζεξ ζηηξ ροπέξ ηςκ παηδηώκ μαξ.  Δηθαηώζαηε, έηζη,  πενηζζόηενμ, ίζςξ,  από θάζε άιιε 

θμνά, ημκ ηίηιμ ημο αθαηαπόκεημο θμηκςκηθμύ αγςκηζηή, ημο εοαίζζεημο  δεμόζημο ιεηημονγμύ, 

ημο απμηειεζμαηηθμύ επαγγειμαηία, ημο εμροπςηή δαζθάιμο.  

           Με ηεκ «άκεο όνςκ θαη μνίςκ» αγάπε ζαξ ζημοξ μαζεηέξ,  ημ αθαηαπόκεημ επαγγειμαηηθό  

ήζμξ, ηεκ επηζηεμμκηθή ζαξ θαηάνηηζε,  θαηαζηήζαηε,  λεπενκώκηαξ θάζε πνμζδμθία,  μηα ακμίθεηα 

εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία,  όπςξ ε Ελ Απμζηάζεςξ Εθπαίδεοζε, θηιόλεκμ θαη γόκημμ ηόπμ εκδο-

καμςηηθώκ ζοκακηήζεςκ, ζοκαπακηήζεςκ,  δεμημονγηθώκ ζπεδηαζμώκ θαη ζηένεςκ ζοκενγεηώκ ζημ 

ζπμιηθό θαη εονύηενμ πενηβάιιμκ.   

 

ΠΡΟ:   1. Σμοξ/ηηξ Δ/κηέξ θαη Πνμσζηαμέκμοξ ηςκ   

               ηςκ Δεμμηηθώκ  πμιείςκ    

                7Ηξ Εκόηεηαξ  

               2. Σμοξ Εθπαηδεοηηθμύξ,  ηα μέιε ηςκ    

                   ΕΔΕΑΤ, ημοξ πμιηθμύξ Νμζειεοηέξ  

                   ηεξ 7εξ εκόηεηαξ 

                 

ΚΟΙΝ:  1.  Σμκ θ. Πενηθενεηαθό Δ/κηή Α/ζμηαξ θαη     

                Δ/ζμηαξ Εθπ/ζεξ Κνήηεξ 

             2. Σμκ θ. Ακ. Δ/κηή Α/ζμηαξ Εθπ/ζεξ    

                Ηναθιείμο 

              3. Σμοξ οιιόγμοξ Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ  

                  ηςκ Δ. ηεξ  7εξ εκόηεηαξ.    
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          Με πκεύμα θαηακεμεμέκεξ ζπμιηθήξ εγεζίαξ, ζοκεοζύκεξ, αιιειεγγύεξ, ζοκαδειθηθόηεηαξ, 

απμδμπήξ ηεξ  όπμηαξ δηαθμνεηηθόηεηαξ εκηόξ ηςκ παηδαγςγηθώκ μμάδςκ  θαη ηςκ μηθμγεκεηώκ, 

με βαζηά εκζοκαίζζεζε ηςκ δοζθμιηώκ πνόζβαζεξ θαη ζομμεημπήξ μαζεηώκ εοάιςηςκ θμηκς-

κηθώκ μμάδςκ,  εδναηώζαηε θαηκμηόμα εθπαηδεοηηθά ήζε, θαηαδεηθκύμκηαξ  ηεκ επάνθεηα θαη ηεκ 

εημημόηεηά ζαξ, κα ακηαπμθνηζείηε με απμηειεζμαηηθόηεηα θαη πανά ημοξ όπμημοξ πανεμπμ-

δηζηηθμύξ ηεπκμιμγηθμύξ θονίςξ πανάγμκηεξ,   ζηηξ  πμιοδηάζηαηεξ πνμθιήζεηξ ημο εγπεηνήμαημξ 

ηεξ  ζύγπνμκεξ θαη αζύγπνμκεξ Ελ Απμζηάζεςξ Εθπαίδεοζεξ,  πνμξ  όιμοξ θαη από όιμοξ.  

         Αγαπεημί ζοκενγάηεξ, μέιε ΕΔΕΑΤ θαη πμιηθμί Νμζειεοηέξ, ζαξ εοπανηζημύμε επίζεξ 

ζενμά γηα ηε ζομβμιή ζαξ. ε όιε αοηήκ ηεκ πνμζπάζεηα ζοκημκηζμμύ ημο εθπαηδεοηηθμύ ένγμο, 

οπό έθηαθηεξ ζοκζήθεξ ογεημκμμηθήξ θνίζεξ, ζηαζήθαηε ζημ πιεονό ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ  θαη 

επηδεηθκύμκηαξ βαζηά αίζζεζε εοζύκεξ θαη πνμζήιςζεξ ζημ θαζήθμκ ζαξ,  πνμζθέναηε  

ζεμακηηθέξ οπενεζίεξ  πνόιερεξ θαη  ροπμθμηκςκηθήξ ογείαξ ζηα μέιε ηεξ. 

         Εκηειώξ λεπςνηζηά ζα ήζεια κα εοπανηζηήζς, επίζεξ, ημοξ  πμιύηημμοξ ζοκμδμηπόνμοξ 

Δ/κηέξ θαη Πνμσζηαμέκμοξ ηςκ Δ.  ηεξ 7εξ εκόηεηαξ γηα ηεκ αδηάιεηπηε πνμζπάζεηα πμιύ-

πιεονεξ οπμζηήνηλεξ ηεξ μαζεηηθήξ θαη γμκεσθήξ ζομμεημπήξ ζηεκ ελ Απμζηάζεςξ Εθπαίδεοζε 

θαζώξ θαη γηα ηεκ ζοζηεμαηηθή, μοζηαζηηθή θαη ελόπςξ ακαηνμθμδμηηθή  ζοκενγαζία μαξ, με ζηόπμ  

ημκ ζηναηεγηθό ζπεδηαζμό θαη ηεκ πμημηηθή εθανμμγή ηεξ.  

           ημ ζεμείμ αοηό,  ζα ήζεια κα ελάνς ηεκ αιιειέγγοα θαη  ζοκενγαηηθή ζηάζε ηςκ γμκέςκ 

θαη θεδεμόκςκ ζε  όιε αοηή ηεκ επίμμπζε δηαδνμμή δηθηύςζεξ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ, οπό 

ελαηνεηηθά πηεζηηθέξ ζοκζήθεξ. Αγαπεημί γμκείξ, με  ηε δηθή ζαξ ζεηηθή ακηαπόθνηζε ζημ θάιεζμα 

ζοκενγαζίαξ ηςκ εθπαηδεοηηθώκ,  ηεκ δηάζεζε πμιύηημμο πνμζςπηθμύ πνόκμο θαη οιηθμηεπκηθώκ 

πόνςκ, ζομβάιαηε ηα μέγηζηα ζηεκ ζοκμηθμδόμεζε θμοιημύναξ  Ελ Απμζηάζεςξ Εθπαίδεοζεξ, 

ακαδεηθκύμκηαξ, πανάιιεια, ημκ θμμβηθό νόιμ ηεξ αμθίδνμμεξ επηθμηκςκίαξ ζπμιείμο θαη 

μηθμγέκεηαξ ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία.  

          Σέιμξ, έπμκηαξ  πιήνε επίγκςζε ηεξ  ροπηθήξ θονίςξ ελμοζέκςζεξ θαη ηςκ  πμηθίιςκ 

πνμβιεμαηηζμώκ ζαξ ακαθμνηθά με  ηε δηαζθάιηζε θαίνηςκ παηδαγςγηθώκ θαη ζεζμηθώκ 

παναμέηνςκ  ηεξ πανμύζαξ εθπαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ, ζα ήζεια κα  ζαξ θαιέζς κα παναμείκεηε  

πνμζειςμέκμη με ημ ίδημ ζζέκμξ θαη πάζμξ ζημ παηδεοηηθό θαη εμροπςηηθό ζαξ νόιμ.   

           Είμαη βέβαηε, όηη με μμαδηθό πκεύμα θαη πανά ηηξ όπμηεξ ακηίλμεξ ζοκζήθεξ, ζα  θα-

ηαθένμομε, κα γεθονώζμομε,  ζηςπειά αιιά εμπκεοζμέκα θαη ακαζημπαζηηθά, οιηθέξ θαη άοιεξ 

απμζηάζεηξ, θαζηζηώκηαξ πναγμαηηθόηεηα ηεκ ζοκμηθμδόμεζε εκόξ ακμηθημύ, δεμμθναηηθμύ, 

ηεπκμιμγηθά θαη ζοκαηζζεμαηηθά ακαβαζμηζμέκμο, ζπμιείμο πνόιερεξ θαη πνμαγςγήξ ηεξ 

ζςμαηηθήξ θαη ροπμθμηκςκηθήξ ογείαξ όιςκ ηςκ μειώκ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ!   

       Αξ απμηειέζεη ημ   «βιέμμα ηεξ πηζακόηεηαξ»,  πμο απιόπενα, με επίμμπζμ αγώκα θαη 

θαζεμενηκή αγςκία,  πανίζαηε ζηα παηδηθά πνόζςπα,  ζε ζθιενμύξ μμκαπηθμύξ θαηνμύξ,  ημ πημ 

ηζπονό θίκεηνμ  ηεξ ακέκδμηεξ ζοκέπηζήξ ημο. 

       Με ηε δηαβεβαίςζε όηη ζα ζοκεπίζς, ςξ ΕΕ, κα είμαη δίπια ζαξ, οπμζηενίδμκηαξ  με όιεξ 

μμο ηηξ δοκάμεηξ ηεκ πνμζπάζεηά ζαξ,  ζαξ εύπμμαη θαιή λεθμύναζε θαη θαιή δύκαμε ζημ ένγμ ζαξ. 

 

       

Θέμα 2ο: Γστές 

 

          Κύνηε Πενηθενεηαθέ Δ/κηή Α/ζμηαξ θαη Δ/ζμηαξ Εθπ/ζεξ Κνήηεξ, θ. Ονγακ. οκημκίζηνηα, 

θ. Ακαπι. Ονγακ. οκημκηζηή  ΠΕ.Κ.Ε. Κνήηεξ,  θ.  Ακαπι. Δ/κηή Α/ζμηαξ  Εθπ/ζεξ Ηναθιείμο, 

αγαπεημί ζοκάδειθμη, αγαπεημί ζοκενγάηεξ,  επηηνέρηε μμο, με πμιύηημμ θεθηεμέκμ ηεξ ζοκεν-

γαζίαξ μαξ, ηεκ αίζζεζε  αμμηβαίαξ εμπηζημζύκεξ θαη αοζεκηηθήξ ζομπόνεοζεξ, κα ζαξ εοπεζώ 



μιόροπα, θαιό Πάζπα, με ογεία θαη  εοπανηζηηαθά, βηώμαηα αγάπεξ θαη ηνοθενόηεηαξ ζηε δςή 

ζαξ.          

             Καιέξ γημνηέξ, με ακακεςηηθέξ ζηηγμέξ γόκημμο ακαζημπαζμμύ  θαη ημιμενώκ ακακμε-

μαημδμηήζεςκ. Αξ πνμζθαιέζμομε  όιμη μαδί, επίμμκα ηεκ Ακά(ζ)ηαζε,   με πμίεζε θαη αλόδεοημ 

όκεηνμ. Καιή ακηάμςζε!!!  

 
                                                        ΕΙΠΕ Η ΑΝΟΙΞΗ ΣΑ ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ 

 
θέημξ ε ηαύνςζε ζα γίκεη 

με ηεκ επηβεβιεμέκε ιηηόηεηα 
δε ζα πημοκ άιιμ αίμα ηα θανθηά 

ανθεηά αημμνναγμύκ 
ηα πνάγμαηα έλς 

έλς ζηα ζθαιηά ηεξ εθθιεζίαξ. 
 

Επείγεη μόκμ κα πάνμομε 
πίζς ηα ηνηάθμκηα ανγύνηα 

ανθεηά ζεζαύνηζε εηξ βάνμξ μαξ 
ημ δμύκαη. 

 
Με ηνηάθμκηα ανγύνηα ζήμενα 

πνμμεζεύεζαη έκα έζης 
μεηςμέκμ ιαβείκ. 

 
ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΤΛΑ 

  
 

  

 

     

                                                       Η  σμηομίζηρια Γκπαιδεσηικού Έργοσ 

 

                                                                                    

                                                               Αμδρομίκη Π. παθαράκη 

 

 

                                                              Γζωηερική διαμομή:  
1. κ. Γιρήμη Βιδάκη, Οργαμωηική σμηομίζηρια  ΠΓ.Κ.Γ. 

Κρήηης 
2. κ. Ιωάμμη Καμέλλο, Αμ. Οργαμωηική σμηομιζηή 

ΠΓ.Κ.Γ. Κρήηης 
 
 
 
 
 
 
 
 


