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Ηράκλειο, 23-6-2020 

          Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /1279 
        

ΠΡΟΣ:   

2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (παιδαγωγικής 
ευθύνης της Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη): 

• Αναπληρωτή  Διευθυντή  2ου Γυμνασίου 
Ηρακλείου κ. Αθανάσιο Μάνδαρα 
 

• Υποδιευθυντή 2ου Γυμνασίου 
Ηρακλείου κ. Κων/νο Κοτρογιάννη 

 
• Σύλλογο Εκπαιδευτικών 2ου Γυμνασίου 

Ηρακλείου 
        (ενημέρωση Εκπαιδευτικών διαμέσου της  

Δ/νσης του Σχολείου τους) 
 

 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 

 

 
 
Θέμα:  Συλλυπητήρια, για την απώλεια της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου 
Ηρακλείου, από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής 
Ευθύνης. 
 
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Η απώλεια της εκλεκτής μας Συναδέλφου Εκπαιδευτικού και Διευθύντριας του 2ου 
Γυμνασίου Ηρακλείου, κ. Ροδούλας Σπετσωτάκη, μας έχει συγκλονίσει όλους και 
όλες που έχουμε συνεργαστεί μαζί της κι έχουμε νιώσει την αγάπη της για το 
εκπαιδευτικό έργο και τα «παιδιά», τους μαθητές και τις μαθήτριες.   
Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω θερμά συλλυπητήρια, ιδιαιτέρως σε σας, ως 
στενούς Συνεργάτες και Συναδέλφους της, στην καθημερινή δουλειά στο σχολείο! 
Συμμερίζομαι τη βαθιά θλίψη που αφήνει η απουσία της από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων και από τη θέση της Διευθύντριας, την οποία υπηρέτησε με διάθεση 
προσφοράς, με πίστη στον άνθρωπο, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση - στη ζωή.  
Θα θυμόμαστε πάντα την αγαπημένη Συνάδελφο Εκπαιδευτικό και Διευθύντρια του 
2ου Γυμνασίου Ηρακλείου κ. Ροδούλα Σπετσωτάκη, έχοντας μέσα μας μια ιδιαίτερη 
θέση για κείνην, που χαμογελούσε ενεπίγνωστα και αγωνιζόταν με αξιοπρέπεια, 
πιστεύοντας στη γνώση, στη δουλειά, στην πρόοδο και τη βελτίωση του διδακτικού 
και παιδαγωγικού έργου.  Ανάμεσα στις πολύ ουσιώδεις και απολαυστικές εμπειρίες 
της δουλειάς μου ως Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης 
θησαυρίζω τη συνεργασία μαζί σας και την πηγαία διάθεση της Διευθύντριας να 
στηρίξει τις επιμορφωτικές συναντήσεις μας, που μας έδωσαν την ευκαιρία για 
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ζωντανή και ενδιαφέρουσα ανταλλαγή βιωμάτων, προβληματισμών, συμπερασμάτων, 
προτάσεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, για τις συναντήσεις μας αυτές 
και όσα έχουμε μοιραστεί, πάντα με διάθεση προσφοράς και βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού έργου μας. Νιώθω πως συνεχίζοντας προσπάθειες επιμόρφωσης και 
ανανέωσης του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου, τιμούμε έμπρακτα τη μνήμη 
και το ιδεώδες της εκπαίδευσης που πίστευε η αγαπημένη μας Συνάδελφος και 
Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου,  κ. Σπετσωτάκη. 
Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την εκτίμησή μου στον Αναπληρωτή Διευθυντή κ. 
Μάνδαρα, τον Υποδιευθυντή κ. Κοτρογιάννη και τον Σύλλογο Διδασκόντων για την  
ευσυνείδητη και φιλότιμη στήριξη του Σχολείου, κατά το δύσκολο αυτό διάστημα!  
Σας τιμά η ανταπόκρισή σας στις ανάγκες του Σχολείου, η προσπάθεια για αδιάπτωτη 
λειτουργία του, με αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς!  
Εύχομαι υγεία σε σας και τις οικογένειές σας, καλή δύναμη στην ολοκλήρωση 
του έργου σας αυτή τη σχολική χρονιά, καλή συνέχεια, με ανανεωμένες δυνάμεις! 
Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή υποστήριξη στο παιδαγωγικό έργο σας! 

 
Με τιμή, 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  
κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 

Παιδαγωγικής Ευθύνης του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου  
 

Βασιλεία  (Λιάνα) Καλοκύρη 
 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή:   Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  


