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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 - Συγχαρητήρια επιστολή από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,  Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, προς τους/τις Φιλολόγους,  

τον Διευθυντή, το Σύλλογο Διδασκόντων, τους μαθητές  και τις μαθήτριες του 4
ου

 Γενικού Λυκείου 

Ηρακλείου, επιστημονικής αρμοδιότητάς της, με αφορμή την εκδήλωση για την Ποίηση - 

Συζήτηση μαθητών /μαθητριών του 4
ου

 Γενικού Λυκείου Ηρακλείου με διεθνούς φήμης Ποιητές 

και Ποιήτριες (Παρασκευή, 20-9-2019) 

                 
              Αγαπητοί/Αγαπητές μας Συνάδελφοι,   
              Αγαπητοί μας Ποιητές/Αγαπητές μας Ποιήτριες, 
              Αγαπητοί μας Μαθητές και Μαθήτριες, 

 
Με την παρούσα επιστολή, θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω θερμά τους 

διεθνούς φήμης Ποιητές και τις Ποιήτριες από 11 χώρες του κόσμου : Gerhard Falkner 

(Γερμανία), Jochen Kelter (Ελβετία), Yu Jian (Κίνα), Fan Zhao (Κίνα), Gokce Celebioglu 

(Τουρκία), Selahattin Yolgiden (Τουρκία) Goran Djordjevic (Σερβία), Marco Pogacar (Κροατία), 

Lawrence Schimmmel (ΗΠΑ/Ισπανία), Rati Saxena (Ινδία), Hemant Divate (Ινδία), Guillaume 

Decourt (Γαλλία), Zingonia Zingone (Ιταλία), καθώς και τους Έλληνες Ποιητές μας, Αριστέα 

Παπαλεξάνδρου και  Χρήστο Κούκη, που μας τιμούν, σήμερα, με την παρουσία τους, εδώ, 

 

 

 

 

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,  19 – 9 - 2019 

                                 Αρ.Πρωτ: Φ2/1452 

 

 

Προς : τους/τις συναδέλφους του 4
ου

 Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, 

                     επιστημονικής αρμοδιότητας 

της Συντονίστριας Ε.Ε. του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, 

Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 

- τους /τις προσκεκλημένους /-ες Ποιητές και Ποιήτριες   

 

(Δια της αντίστοιχης Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου)  

 

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 την αν. Δ/ντρια Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
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στο 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους στην 

παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή, καθώς και για το ότι θέλησαν να επισκεφτούν ένα από τα 

σχολεία επιστημονικής αρμοδιότητάς μου και να συνομιλήσουν με  μαθητές και εκπαιδευτικούς, 

απαντώντας σε καίρια ερωτήματά τους και αναδεικνύοντας το σύγχρονο κοινωνικό 

προβληματισμό, καθώς και  τη σημασία της Ποίησης στη ζωή μας.  

Σίγουρα, η υψηλή Ποίηση, που εκφράζει << το λογισμό και το όνειρο>> 1 των 

δημιουργών της, μπορεί να μιλήσει στον νου και στην ψυχή κάθε ανθρώπου και να συμβάλει, 

με τον τρόπο της, στη βελτίωση της κοινωνίας μας και, κατ’ επέκταση, στην αρμονία του 

Σύμπαντος ! 

     Για την υλοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης ευχαριστώ θερμά 

τον Διευθυντή του σχολείου, κ. Κατσίδη, τους /τις Φιλολόγους του σχολείου, καθώς και 

το Σύλλογο Διδασκόντων, που στήριξε τη συλλογική αυτή προσπάθεια.  

Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου για τη 

συμμετοχή τους σ’ αυτό τον ουσιαστικό διάλογο, με την ευχή η συνεργασία αυτή, που τώρα 

ξεκινά, να συνεχιστεί και να επεκταθεί και στα υπόλοιπα σχολεία μας ! 

        Ας μην ξεχνάμε πως, με ένα σωστό λογοτεχνικό βιβλίο στο χέρι, μπορεί καθένας : 

 

<< να χτυπά τα πλήκτρα και να παράγει ε υ φ ω ν ί α, 

και, με τον τρόπο του, Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η >>. 

 

                   Σας ευχαριστώ όλους θερμά ! 

 

 

 

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

Εσωτερική Διανομή : Οργανωτική Συντονίστρια 

                    του ΠΕ.ΚΕ.Σ.Κρήτης 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Στίχος  του Διονύσιου Σολωμού 

2. Στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη 


