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Χανιά, 01-09-2017 
 
Αρθ. Πρωτ: 
 
ΠΡΟΣ: τους Διευθυντές των Γυμνασίων και 
Λυκείων Χανίων και Ρεθύμνου 
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομών 
Χανίων και Ρεθύμνου 
3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας 
Εκπαίδευσης στα Χανιά και στο Ρέθυμνο 

 

 
ΘΕΜΑ:  Καλή Αρχή στους Διευθυντές των Σχολείων μας 
 

Εύχομαι υγεία, χαρά κι επιτυχία στο έργο σας, με το καλό να βγάλετε σε πέρας το έργο της 
ηγεσίας των Γυμνασίων και Λυκείων μας, να υποστηρίξετε όσο μπορείτε διαδικασίες και πρόσωπα, να 
συνδράμετε στην πρόοδο του τόπου μας. «Η καλή ηγεσία είναι κάτι σαν την ομορφιά: είναι δύσκολο να 
την ορίσεις, αλλά όλοι μπορούν να την αναγνωρίσουν μόλις την αντικρίσουν». «Έχεις ευθύνη. Δεν 
κυβερνάς πια μονάχα τη μικρή ασήμαντη ύπαρξή σου. Είσαι μια ζαριά όπου για μια στιγμή παίζεται η 
μοίρα του σογιού σου…. Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. 
Αν δε σωθεί, εγώ φταίω» (Ν Καζαντζάκης, Ασκητική). «Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι η εκπλήρωση του 
καθήκοντος» (Σοφοκλής). Και μην ξεχνάτε τη μαντινάδα μας «Καλοχαιρέτα τον πεζό όντε καβαλικεύεις, για 
να σε χαιρετά κι αυτός όντε θα ξεπεζεύγεις». 

Παραγγελία σας δίνω, να προωθήσετε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών όσο πιο πολύ 
γίνεται μέσα στα Εργαστήρια και στις τάξεις των σχολείων σας κι έξω, στο πεδίο. Μελετούμε τη φύση-
γνωρίζουμε τη ζωή, εξασφαλίζουμε βιωσιμότητα στο μεγάλο χωριό τον Πλανήτη μας!!! 
Όντε σας ταιριάσει, επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του Προγράμματος μας: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
«για μια ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ»/ «for a SUSTAINABLE SCHOOL LEADERSHIP» 
https://sustainschleader.wordpress.com/  
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!!! 

Με τιμή 
 

 
ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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