
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Ηράκλειο,  13/9/2016 
                       Αρ. Πρωτ.: 954  

                      
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
----- 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΣ:  
1. Δ/νσεις Α’/θμιας και Β’/θμιας 

Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου & 
Λασιθίου. 
 

2. Διευθυντές/τριες  σχολικών 
μονάδων  Α’/θμιας & Β’/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου & 
Λασιθίου, αρμοδιότητας 
Σχολικού Συμβούλου ΠΕ11 Α. 
Κατσαγκόλη (δια των Δ/νσεων) 

 
3. Εκπαιδευτικούς Φυσικής 

Αγωγής, σχολικών μονάδων  
Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου & Λασιθίου, 
αρμοδιότητας Σχολικού 
Συμβούλου Α. Κατσαγκόλη (δια 
των Διευθυντών/ντριών  των 
Σχολείων τους). 

 
ΚΟΙΝ: 

1. Περιφερειακή Δ/νση Α’/θμιας 
και Β’/θμιας Εκπ/σης Κρήτης. 

 
2. Προϊσταμένους Επιστημονικής 

και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α’/θμιας & 
Β’/θμιας Εκπ/σης Κρήτης. 

 
3. Ομάδες Φυσικής Αγωγής 

Δ/νσεων Β’/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου - Λασιθίου. 

 
 

Ταχ. Δ/νση: 
Τηλ: 
γραμματείας:      
Fax: 
κινητό:  
e-mail: 
προσωπικό: 
γραμματεία: 
 
website: 

Ρολέν 4, ΤΚ: 71305 Ηράκλειο 
 
2810342206 & 2810246860 
2810222076 
6977232766 
 
akatsag@otenet.gr 
grss@dide.ira.sch.gr 
 
http://users.sch.gr/akatsag 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Χαιρετισμός Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής προς εκπ/κούς 

ειδικότητας Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου»  
 
 
Αγαπητές/τοί Συνάδελφοι,  
 

Με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, εύχομαι σε όλες και όλους σας 

σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία. Επίσης εύχομαι καλή και δημιουργική συνεργασία, 

mailto:grss@dide.ira.sch.gr
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στηριζόμενη σε αρχές και αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ανταποκρινόμενοι τόσο στα 

καθηκόντων και τις υποχρεώσεις μας όσο και στις προσδοκίες μας.  

Σε εποχές δύσκολες για την εκπαίδευση και γενικά για τη χώρα μας, που τις συνέπειες 

βιώνουμε όλοι μας, καλούμαστε να λειτουργήσουμε με αμείωτο το ενδιαφέρον για τη Φυσική 

Αγωγή των μαθητών και την αναβάθμιση του μαθήματος, διότι οι ανάγκες των μαθητών για 

κινητική μάθηση και φυσική δραστηριότητα δεν άλλαξαν. Έτσι το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

αναδεικνύεται πρωτοπόρο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, με κεντρικό ρόλο στο 

σύγχρονο σχολείο και την υγεία των μαθητών. Δεν μπορούμε λοιπόν συνάδελφοι να 

ολιγωρήσουμε σ’ αυτές τις προκλήσεις της εκπαίδευσης, τις προσδοκίες των μαθητών αλλά και 

τον προσωπικό μας ρόλο στο σχολείο. Καλούμαστε, τώρα περισσότερο από άλλες φορές, να 

επιδείξουμε ευθύνη «λειτουργών εκπαίδευσης» που επιτελούν ανθρωποκεντρικό έργο, 

υπερβαίνοντας τα προβλήματα που ο καθένας μας αντιμετωπίζει. 

Συνάδελφοι, υπολογίζω στην προσφορά του καθενός σας, τόσο στο χώρο της Φυσικής 

Αγωγής όσο και στο ρόλο του έργου σας γενικότερα στο σχολείο όσον αφορά την ισόρροπη 

ανάπτυξη-εκπαίδευση των μαθητών. Είμαι κοντά σας αρωγός, συνεργάτης σύμβουλος και 

συνοδοιπόρος για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, με την πεποίθηση, ότι θα βοηθήσω όσο 

μπορώ στην καλύτερη αξιοποίηση της δυναμικής που διαθέτει ο καθένας σας.  

Ας ξεκινήσουμε με υψηλούς στόχους και οράματα κι ας καταβάλουμε όλοι μαζί τη μέγιστη 

δυνατή προσπάθεια, για να πραγματοποιηθούν.  

Δύναμη, υπομονή, επιμονή, κουράγιο και αλληλοϋποστήριξη για τη νέα σχολική χρονιά 

που ξεκίνησε!  

"Σµίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!  

Κι ότι σ' απόµεινε ακόµη στη ζωή σου,  

Μην τ' αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!  

Χτισ' το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!  

Κι αν λίγη δύναµη µεσ' το κορµί σου µένει,  

Μην κουρασθείς. Είν' η ψυχή σου ατσαλωµένη.  

Θέµελα βάλε τώρα πιο βαθειά,  

Ο πόλεµος να µη µπορεί να τα γκρεµίσει.  

Σκάψε βαθειά. Τι κι' αν πολλοί σ’ έχουνε λησµονήσει;  

Θα θυµηθούνε κάποτε κι αυτοί  

Τα βάρη που κρατάς σαν Άτλαντας στην πλάτη,  

Υποµονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι"  

Κωστής Παλαμάς 



3 

 

 

Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου.  

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μου στα τηλ. 2810342206 & 2810246860, 

6977232766 και στο E-mail: akatsag@otenet.gr 

Η ηλεκτρονική μου σελίδα είναι: http://users.sch.gr/akatsag  

 

 

   

                                                                                                                 Με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

                                                                                                              Α. Κατσαγκόλης Ph.D. 

                                                                                                               Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. 

                                                                                                              Ηρακλείου & Λασιθίου 
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