
Δελτίο Τύπου 

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, έγινε η κοπή της  Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2023 
στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης παρουσία του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκη. 
 Το γεγονός τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης 
 κ. Ευγένιος .  
Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος  ευλόγησε την κοπή της πίτας, 
ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και διατύπωσε τις σκέψεις του για τις ανάγκες της νεολαίας 
στην σημερινή κοινωνία καθώς και τις προτροπές του για διάλογο με στόχο την κάλυψη των 
παιδαγωγικών αναγκών . 
Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, 
κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκης παραβρέθηκε στην Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό του Αγίου Μηνά για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών, Προστατών Αγίων της Παιδείας. 
Στην συνέχεια  συναντήθηκε  με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης  κ. Ευγένιο στα 
γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα για δράσεις κοινού ενδιαφέροντος 
που αφορούν την  μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και υπεγράφη Πλαίσιο Αντίληψης 
και Συνεργασίας για την ανάπτυξη προγραμμάτων μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  
Κρήτης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.  
Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που αναφέρεται ενδεικτικά: 
• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή ετήσιων σχεδίων εκπαιδευτικής  δράσης, τα οποία να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας, αξιοποιώντας 
ευκαιρίες συνεργασίας με τους γονείς και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων αυτών, 
την κοινότητα και άλλους φορείς 
• Στην ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και 
εκπροσώπων της Εκκλησίας. 
• Στη στενή συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες . 
• Τα μέρη συνεισφέρουν στη δημιουργία, εκπαιδευτικού υλικού κοινού 
ενδιαφέροντος. 
• Στην πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας 
• Στην από κοινού διοργάνωση προγραμμάτων, ημερίδων, συνεδρίων και 
εκδηλώσεων διάχυσης γνώσης σε θεματικά πεδία που άπτονται κοινών ενδιαφερόντων 
• Στην επαφή του μαθητικού πληθυσμού με τις προσφερόμενες από την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κρήτης δράσεις όπως η χορωδία, η θεατρική ομάδα, ο ραδιοφωνικός 
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σταθμός, το βιβλιοπωλείο, η σχολή βυζαντινής μουσικής, η Σχολή Γονέων, το Μουσείο 
Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών και όλοι οι τομείς του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού 
Ιδρύματος της Ι.Α.Κ, υποστηρίζοντας συμπληρωματικά δράσει; των σχολείων. 
• Στη σύμπραξη για την υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
ευρωπαϊκά προγράμματα 
• Στην υλοποίηση θερινών  σχολείων, με θέμα το περιβάλλον και την αειφορία. 
• Στη διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας και στη συνέργεια για την ανάπτυξη 
νέων δράσεων κοινού ενδιαφέροντος. 
 

 

   

 

    


