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Αντί ειςαγωγικοφ  ςθμειϊματοσ…  
 
Ρολλά από όςα ωραία μου ζχουν ςυμβεί κατά 

καιροφσ, ζχω παρατθριςει ότι προζκυψαν ςυμπτω-
ματικά, τυχαία μζςα από ςυηθτιςεισ με φίλουσ ςε 
ϊρα ανάπαυλασ και χαλαρότθτασ. Κάπωσ ζτςι προζ-
κυψε και θ ιδζα τθσ δθμιουργίασ ενόσ εντφπου που 
να αντικατοπτρίηει τθ «φιλοςοφία» μασ για τθ Δευτε-
ροβάκμια Εκπαίδευςθ και να αποτυπϊνει τισ δρα-
ςτθριότθτζσ μασ ςτθ Χαλκιδικι.  

Τισ προκζςεισ μου μοιράςτθκα με τουσ ςυνερ-
γάτεσ μου ςτο Γραφείο τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ Βαςίλθ 
Στεφανίδθ, Λάκωβο Αλεξανδρι, Υπεφκυνουσ 
ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ, και Αριςτείδθ Κωνςταντινίδθ, Υπεφκυ-
νο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, για να διαπιςτϊςω κα-
τά πόςο κάτι τζτοιο κα ιταν εφικτό. Βρεκικαμε να 
ςυηθτάμε για ζνα ζντυπο (θλεκτρονικό κατά προτίμθ-
ςθ) που κα μασ «φωτογράφιηε», αλλά και κα μασ εκ-
προςωποφςε ςτθν τοπικι κοινωνία και όχι μόνο. Νζ-
εσ ςυηθτιςεισ ακολοφκθςαν μζχρι να καταλιξουμε 
ςτον τίτλο, ςτθ μορφι και ςτο περιεχόμενο του εντφ-
που.  

Για το ςχεδιαςμό του λογότυπου και των εξω-
φφλλων αποφαςίςαμε ομόφωνα να απευκυνκοφμε 
ςτθν εφευρετικι κ. Ελζνθ Λζττα, Διευκφντρια του 
ΓΕ.Λ. Αρναίασ. Είναι γνωςτό ότι θ δικι τθσ πρόταςθ 
ςτο Διαγωνιςμό Λογότυπου για τθ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 
διακρίκθκε και χρθςιμοποιείται ςτο εξισ ςε όςα 
ζγγραφα είναι εφικτό. Μάλιςτα, ςτο εξϊφυλλο αυ-
τοφ του πρϊτου τεφχουσ οι παραλλαγζσ του, ανάλο-
γα με τθν εποχι του χρόνου (ακόμθ και με τισ Απο-
κριζσ), αποδεικνφουν περίτρανα το ταλζντο τθσ. Οι 
«διαβουλεφςεισ» ζφεραν τουσ καρποφσ τουσ: επιλζ-
χκθκε ο τίτλοσ, το λογότυπο, ο ςχεδιαςμόσ του εξϊ-
φυλλου. Θ επόμενθ κίνθςι μασ ιταν θ ςυγκζντρωςθ 
υλικοφ και μια πρϊτθ δοκιμαςτικι ςελιδοποίθςθ.  

Θ παρκενικι παρουςίαςθ ενόσ πρϊτου πικα-
νοφ τεφχουσ ζγινε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που εργάηο-
νται ςτο Γραφείο τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ ςτισ 21-2-
2017, με τθν πρόκεςθ να ακοφςουμε τα ςχόλιά τουσ 
και να διορκϊςουμε ενδεχόμενεσ αβλεψίεσ μασ. Ρα-
ράλλθλα, όμωσ, με τθν πρόκεςθ να ηθτιςουμε τθ 
ςυνδρομι όλων, ϊςτε να φιλοξενοφνται ςτισ ςελίδεσ 
του εντφπου άρκρα, πλθροφορίεσ, ειδιςεισ και δρα-
ςτθριότθτεσ από τουσ διαφορετικοφσ τομείσ αρμο-
διότθτασ του Γραφείου.  

Τεύχος 1ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

Θ υποδοχι του «δοκιμαςτικοφ τεφχουσ» 
ιταν κερμι, οπότε το θλεκτρονικό ζντυπο τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ κα είναι αποτζλεςμα μιασ ευρφ-
τερθσ ςυνεργαςίασ. Κα είναι ς’ αυτό ςυμμζτοχοι 
οι: Ηωι Τςίκλου (Ρροϊςταμζνθ Εκπαιδευτικϊν Κε-
μάτων), Στζλιοσ Μπουρμποφλιασ (Ρροϊςτάμενοσ 
Διοικθτικϊν Κεμάτων), Μαρία Μπογδάνου και 
Μαρία Δθμοποφλου (Ρροωκθτζσ Ευρωπαϊκϊν 
Ρρογραμμάτων), Μαρία Ραπαδοποφλου 
(Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων), Γιάν-
νθσ Βαςιλάκθσ, Κατερίνα Χριςτοποφλου, Σοφία 
Ντζμου (Υπεφκυνοι Φυςικισ Αγωγισ), Ανδρζασ 
Βενιόσ (Υπεφκυνοσ Μακθτείασ), Φίλιπποσ Κουτςά-
κασ (Υπεφκυνοσ ΚΕ.ΣΥ.Ρ.), Μάρκα Τςιάτςιου 
(Ρεικαρχικά), Ελιςάβετ Ρολυχρόνθ (Γραμματζασ 
Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε), Σταφροσ Σταυρίδθσ (αναπλθρωτισ Γραμ-
ματζασ Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε), Βαςιλικι Μπουίντα (Τμιμα Α-
δειϊν και Εκδρομϊν), Άννα Βαγιωνά, Νίκθ Ανδρι-
νοποφλου, Αναςταςία Σάγγου (Μιςκοδοςία και 
Ρροχπθρεςίεσ), Δθμιτρθσ Μαδεμλισ, Στζλλα Αγγε-
λακζρθ (Υπερωρίεσ οδοιπορικά), Ελζνθ Σαρρι 
(Συντάξεισ),  Θρϊ Κουτςογιάννθ και Νίκθ Γίγα 
(Τμιμα ΕΣΡΑ), Λωάννα Γκολόθ (Αλλθλογραφία), 
Βικτϊρια Γκαρλι (Αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ), Σάρ-
ρα Γεωργιάδου (Ρροχπολογιςμόσ). 

Ολοκλθρϊνοντασ, πρζπει να ομολογιςω ότι 
είμαι πολφ ικανοποιθμζνθ, και οπωςδιποτε χα-
ροφμενθ, κακϊσ το πρϊτο τεφχοσ του περιοδικοφ 
θλεκτρονικοφ εντφπου τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ κάνει 
τθν πρϊτθ δθμόςια εμφάνιςι του. Αλλά και να ε-
ξομολογθκϊ ότι είμαι ευγνϊμων για τθν πολφτιμθ 
ςυνεργαςία μου με τουσ Βαςίλθ Στεφανίδθ, Αρι-
ςτείδθ Κωνςταντινίδθ, Ελζνθ Λζττα και βακειά ςυ-
γκινθμζνθ για τθν πρόκυμθ ανταπόκριςθ όλων α-
νεξαιρζτωσ των ςυνεργατϊν μου ςτο Γραφείο. 

Εφχομαι το περιοδικό θλεκτρονικό ζντυπο 
«Θ Εκπαίδευςθ αλλιϊσ… υπό το πρίςμα τθσ Δ.Δ.Ε. 
Χαλκιδικισ» να τφχει τθσ υποδοχισ που αρμόηει ςε 
μια ςυλλογικι προςπάκεια εκπαιδευτικϊν που μο-
χκοφν για μια ποιοτικότερθ εκπαίδευςθ ςτισ ςχολι-
κζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ τθσ Διεφ-
κυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο νομό 
Χαλκιδικισ. 

Η Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ 

Αικατερίνθ Κ. Τςζκου 
φιλόλογοσ - ιςτορικόσ 
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Εξόρμθςθ Εκπαιδευτικϊν τθσ ΔΕ Χαλκιδικισ 
ςτουσ Φιλίππουσ, τθν Κομοτθνι,  

τθ Μαρϊνεια, τθν Ξάνκθ, τα Άβδθρα 
 

24 - 26 Ιουνίου 2016 
 

Θ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Χαλκιδικισ και το Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 
οργάνωςαν εξόρμθςθ εκπαιδευτικϊν τθσ  Χαλκιδικισ 
ςτθ Κράκθ (Κομοτθνι – Ξάνκθ) το τριιμερο 24-26 
Λουνίου 2016, με τθν πρόκεςθ διερεφνθςθσ πικανϊν 

Ρολιτιςτικϊν ι Ρεριβαλλοντικϊν προγραμμάτων ςχε-
τικά με τθν ακριτικι Κράκθ για τθν επόμενθ ςχολικι 
χρονιά. Το ανεξάντλθτο πολιτιςμικό και περιβαλλο-
ντικό απόκεμα τθσ περιοχισ, αλλά και θ αξιόλογθ 
ςυμμετοχι μασ ςτο Εκνικό Κεματικό Δίκτυο του ΚΡΕ 
Μαρϊνειασ, μασ παρακίνθςαν γι’ αυτό το ευχάριςτο 
και «εποικοδομθτικό» κλείςιμο τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

Τεύχος 1ο 

Κατά τθν εξόρμθςθ ζγινε επίςκεψθ ςτον 
αρχαιολογικό χϊρο των Φιλίππων, τα Αρχαία 

Άβδθρα και το Μουςείο τουσ, το Μουςείο Καρακε-
οδωρι ςτθν Κομοτθνι, περιιγθςθ τθσ Κομοτθνισ, 
ξενάγθςθ και υλοποίθςθ περιβαλλοντικοφ προ-
γράμματοσ ςτθ Μαρϊνεια - ςε ςυνεργαςία με το 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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ΚΡΕ - επίςκεψθ ςτθ λίμνθ Βιςτωνίδα, το Ρόρτο Λά-
γοσ, κακϊσ και τθν Ξάνκθ.  

 

 

Κομοηηνή. Τα πρόζωπα μιας ελληνικής πόλης  

 

Στθν Κομοτθνι ςμίγει θ Ανατολι με τθ Δφςθ, 
ο ιςλαμιςμόσ με το χριςτιανιςμό, θ παράδοςθ με τον 
εκςυγχρονιςμό, το παλιό με το καινοφργιο και θ πα-
λιά ιςυχθ επαρχιακι κωμόπολθ με τουσ μαχαλάδεσ 
τθσ και το ανατολίτικο χρϊμα μετατρζπεται ςιμερα 
ςε μια ηωντανι φοιτθτοφπολθ και ςε ςφγχρονο ελλθ-
νικό οικονομικό αλλά και πολιτιςτικό κζντρο τθσ κρα-
κικισ γθσ. 
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Εκνικι εκκρεμότθτα το χρζοσ προσ τουσ 
άταφουσ νεκροφσ του 1940 

 
Κατερίνα Σςζκου,  

Δρ. Λςτορίασ 
 

Κάκε χρόνο τθν 28θ Οκτωβρίου, με μεγάλθ 
επιςθμότθτα, παρελάςεισ,  πανθγυρικζσ εκδθλϊςεισ 
και φμνουσ, γιορτάηουμε τθν επζτειο του ΟΧΛ και θ 
ρθτορικι μασ επικεντρϊνεται ςτθν υπόκεςθ για τθν 
οποία, θρωικά μαχόμενοι, ζχαςαν τθ ηωι τουσ 
Ζλλθνεσ, αξιωματικοί και ςτρατιϊτεσ, ςτον ελλθνοϊ-
ταλικό πόλεμο 1940-1941. Μια υπόκεςθ που αφο-
ροφςε τα υψθλότερα ιδανικά τθσ ανκρωπότθτασ, τθν 
ελευκερία, τθν αξιοπρζπεια και τθν αυτοδιάκεςθ των 
λαϊν. 

Ωςτόςο ζνα κζμα που αγνοοφμε ι αποςιω-
ποφμε είναι ότι τα οςτά τθσ ςυντριπτικισ πλειονότθ-
τασ, όςων ζπεςαν πολεμϊντασ τον ειςβολζα, πζραν 
των ςθμερινϊν ελλθνοαλβανικϊν ςυνόρων, εξακο-
λουκοφν να είναι διάςπαρτα και εγκαταλελειμμζνα ι 
πρόχειρα καμμζνα ςε πλαγιζσ, βουνά και δάςθ τθσ 
«Βορείου Θπείρου», ςτθν Κορυτςά, ςτο Ρόγραδετσ, 
ςτο Αργυρόκαςτρο μζχρι τθ Χειμάρρα.  

Στισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν δθμιουργθκεί, 
ωσ ελάχιςτοσ φόροσ τιμισ, ςτρατιωτικά νεκροταφεία 
για αξιωματικοφσ και ςτρατιϊτεσ που ζπεςαν ςτα πε-
δία των μαχϊν του Β Ραγκοςμίου πολζμου. Και ςτθν 
Ελλάδα υπάρχουν τόςο ςυμμαχικά, όςο και γερμανι-
κά, ςτρατιωτικά νεκροταφεία.  

Κάτι ανάλογο, όμωσ, δεν ζγινε για τουσ 
Ζλλθνεσ νεκροφσ του ελλθνοϊταλικοφ πολζμου 1940-
1941, που με τθ κυςία τθσ ηωισ τουσ ζγραψαν τθν 
ενδοξότερθ ςελίδα τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ ιςτορίασ 
και άλλαξαν τθν πορεία του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου 
προκαλϊντασ τον παγκόςμιο καυμαςμό. Ραραμζ-
νουν άταφα ι πρόχειρα καμμζνα τα οςτά χιλιάδων 
Ελλινων, που ζχαςαν τθ ηωι τουσ ςτο αλβανικό 
ζδαφοσ υπεραςπιηόμενοι τθν πατρίδα. Σφμφωνα με 
τα ςτοιχεία του Γενικοφ Επιτελείου Στρατοφ (Γ.Ε.Σ.), 
κατά τον ελλθνοϊταλικό πόλεμο του 1940-1941, οι 
Ζλλθνεσ πεςόντεσ, αξιωματικοί και ςτρατιϊτεσ, ανζρ-
χονται ςτουσ 13.936, από τουσ οποίουσ οι 7.976 
ζπεςαν ςτθ νότια Αλβανία («Βόρεια Ιπειρο»). 

 

Τεύχος 1ο 

Γιατί ςυμβαίνει αυτό; Τι ζγινε;  
Γεγονόσ είναι ότι ςτον ελλθνικό ςτρατό δεν 

τθρικθκαν κάποιοι βαςικοί ςτρατιωτικοί κανόνεσ: 
δεν υπιρξε μζριμνα για εφοδιαςμό και των ςτρατι-
ωτϊν με μεταλλικζσ ταυτότθτεσ, όπωσ ζγινε ςτον 
ιταλικό ςτρατό, δεν τθρικθκε μθτρϊο των τόπων 
προςωρινοφ ομαδικοφ ενταφιαςμοφ και του αρικ-
μοφ των ενταφιαςμζνων εντόσ ι εκτόσ τθσ ελλθνι-
κισ επικράτειασ κ.λ.π. Ζτςι, ενϊ οι Λταλοί από τθ 
δεκαετία του ’60 ακόμθ εντόπιςαν τουσ νεκροφσ 
τουσ και τουσ μετζφεραν ςτθν Λταλία, για μασ είναι 
ανζφικτθ θ αναγνϊριςθ του χϊρου ταφισ με τα 
ςτοιχεία του κάκε νεκροφ. Θ μνιμθ των Βορειοθ-
πειρωτϊν κατοίκων που ακόμθ διατθρείται, μασ 
διαςϊηει και μασ παραδίδει πολφτιμεσ πλθροφορί-
εσ για τόπουσ πρόχειρθσ ταφισ ι ομαδικϊν τάφων, 
π.χ. για ξεχαςμζνο νεκροταφείο ανάμεςα ςτα χω-
ριά οντάτεσ και Άνω Επιςκοπι, εκεί που ςταματά 
το όροσ Μπουρζτο (Μπουράτο).    

Ραράλλθλα, θ Ελλάδα, αδιαφορϊντασ για 
ζναν ευπρεπι και τιμθτικό ενταφιαςμό των πεςό-
ντων, δεν κατζκεςε ςχετικό αίτθμα ςτθν αλβανικι 
κυβζρνθςθ. Δεν ηιτθςε εφαρμογι των Συμβάςεων 
τθσ Βιζννθσ του 1949 και των δφο Ρρωτοκόλλων 
του 1977. Ακόμθ και ςτθν απόφαςθ του Υπουργι-
κοφ Συμβουλίου, επί πρωκυπουργίασ Ανδρζα Ρα-
πανδρζου, ςτισ 28 Αυγοφςτου 1987, για τθν άρςθ 
τθσ εμπόλεμθσ κατάςταςθσ με τθν Αλβανία (είχε 
επιβλθκεί με βαςιλικό διάταγμα το 1940), δεν 
ζγινε καμία αναφορά ςτουσ νεκροφσ μασ. Για πρϊ-
τθ φορά το 1990, θ ελλθνικι πολιτεία αςχολικθκε 
επίςθμα με τθν ανεφρεςθ των πρόχειρων τάφων 
και τθν αναηιτθςθ οςτϊν πεςόντων. Το 1997 επι-
τεφχκθκε μια πρϊτθ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για 
καταςκευι ςτρατιωτικϊν κοιμθτθρίων και προχϊ-
ρθςε θ ανακαταςκευι του νεκροταφείου Βουλια-
ρατϊν. Αλλά ζκτοτε καμία πρόοδοσ. 

Πταν, λόγω τθσ ανάγκθσ ςτιριξθσ τθσ αλβα-
νικισ αίτθςθσ για ςφνδεςι τθσ με τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, θ αλβανικι κυβζρνθςθ ηθτά από τθν Βουλι 
των Ελλινων τθν κφρωςθ του Συμφϊνου ςτακερό-
τθτασ και ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, 
θ Ελλάδα κζτει πιο επιτακτικά το κζμα. Και τότε, 
εξιντα χρόνια μετά, υπογράφεται επιτζλουσ ςτα 
Τίρανα, ςτισ 9/2/2009, Συμφωνία ςυνεργαςίασ «…
μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ 
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και του Υπουργικοφ Συμβουλίου τθσ Δθμοκρατίασ τθσ 
Αλβανίασ, ςχετικά με τθν αναηιτθςθ, τθν εκταφι, τον 
προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ και τον ενταφιαςμό 
των Ελλινων πεςόντων ςτρατιωτικϊν ςε πολεμικζσ 
επιχειριςεισ ςτθν Αλβανία κατά τθ διάρκεια του ελ-
λθνοϊταλικοφ πολζμου του 1940 – 1941 και τθν κατα-
ςκευι κοιμθτθρίων ςτο ζδαφοσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ 
Αλβανίασ για τον ενταφιαςμό τουσ…». Στισ 
25/3/2010, θ Συμφωνία κυρϊκθκε από τθν αλβανικι 
Βουλι. 

Με τθ Συμφωνία αυτι παρζχεται θ δυνατότθ-
τα ςφςταςθσ Ζνωςθσ Συγ-
γενϊν και Φίλων των πε-
ςόντων (όπωσ και ζγινε με 
αρικ. απόφαςθσ 570/2011 
του Μονομελοφσ Ρρωτοδι-
κείου Ακθνϊν) και θ ςυμ-
μετοχι τουσ ςε εκδθλϊ-
ςεισ ςτθν Αλβανία. Συγκε-
κριμζνα, θ παρ. 8 του 
άρκρου 1 αναφζρει: 
«Επίςθμεσ τελετζσ ςε ανά-
μνθςθ των πεςόντων κα 
διοργανϊνονται από εκ-
προςϊπουσ τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Δθμο-
κρατίασ τθσ Αλβανίασ ςτισ 
28 Οκτωβρίου κάκε ζτουσ. Οι Ενϊςεισ των Συγγενϊν 
και των Φίλων των αποκανόντων κα μποροφν να πα-
ρίςτανται ςε τελετζσ». 

Μετά τθν παρζλευςθ δφο ετϊν, ςτισ 
11/1/2012, διαβιβάςτθκαν ςτθν ελλθνικι πλευρά τα 
αιτιματα τθσ αλβανικισ Επιτροπισ για τθν υλοποίθ-
ςθ τθσ Συμφωνίασ. Στισ 25/4/2012 ςυνεδρίαςε θ Μι-
κτι Επιτροπι Εμπειρογνωμόνων. Μεταξφ των κεμά-
των ιταν και θ ζγκριςθ εςωτερικοφ κανονιςμοφ που 
προβλζπει: «θ Μικτι Επιτροπι ςυνζρχεται δφο φορζσ 
το χρόνο». Ωςτόςο, ζκτοτε θ Επιτροπι δεν ςυνιλκε.  

Ζτςι κάτι απλό, λογικό και ανκρϊπινο ωσ μια 
ανάγκθ εςωτερικι, αλλά και χρζοσ ιερό και υπζρτατο 
κακικον ωσ εκνικι επιταγι για μασ τουσ Ζλλθνεσ, θ 
αναηιτθςθ των οςτϊν, ο ενταφιαςμόσ και θ δυνατό-
τθτα προςκφνθςθσ ςτουσ τάφουσ των προγόνων και 
των ςυγγενϊν, μζνει ακόμθ και ςιμερα ςε εκκρεμό-
τθτα.  

Το ελλθνικό αίτθμα ςκοντάφτει, όπωσ φαίνε-
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ται, ςτισ αντιδράςεισ Αλβανϊν εκνικιςτϊν, οι οποί-
οι κεωροφν ότι θ διαδικαςία εκταφισ, ςυγκζντρω-
ςθσ των οςτϊν και θ δθμιουργία ελλθνικϊν ςτρατι-
ωτικϊν κοιμθτθρίων ςτθν περιοχι κα είναι το πρϊ-
το βιμα για τθν αυτονόμθςθ τθσ μειονοτικισ ηϊ-
νθσ, δθλαδι τθσ «Βορείου Θπείρου», από τθν Αλ-
βανία.    

Στουσ Βουλιαράτεσ (Μπουλιαράτι) ςτθ 
διάρκεια του ελλθνοϊταλικοφ πολζμου λειτουργοφ-
ςε επί τρειςιμιςι μινεσ Υγειονομικι Μονάδα του 
Σ1 πεδινοφ χειρουργείου, δυνάμεωσ 300 κλινϊν. 

Από τθν ευρφτερθ πε-
ριοχι ςυλλζγονταν 
οςτά πεςόντων και 
φυλάςςονταν ςτο χα-
γιάτι του Αγίου Ακανα-
ςίου, ενοριακοφ και 
κοιμθτθριακοφ ναοφ 
του χωριοφ. Μάλιςτα, 
ςτισ μάχεσ πάνω από 
το χωριό, ςτο φψωμα 
Αγίου Ακαναςίου, τθν 
1θ Δεκεμβρίου 1940, 
κατά τθν υποχϊρθςθ 
των Λταλϊν, ςκοτϊκθ-
καν 15 Ζλλθνεσ ςτρα-
τιϊτεσ και τραυματί-

ςτθκαν 130. Με τθ φροντίδα των κατοίκων του χω-
ριοφ και του ιερζα, κάποιοι από τουσ νεκροφσ ε-
νταφιάςκθκαν ςε εκκλθςιαςτικό οικόπεδο κοντά 
ςτο παρεκκλιςι του Αγίου Βαςιλείου, το οποίο με 
δικά του χριματα είχε κτίςει το 1910 ο Δθμιτρθσ 
Μπάκοσ. Ο ίδιοσ, ο Γιϊργοσ Καλυβόπουλοσ κι ο 
ιερζασ πιραν από τισ ςτρατιωτικζσ Αρχζσ τον κατά-
λογο των ονομάτων και τοποκζτθςαν ςτουσ πζτρι-
νουσ ςταυροφσ των 56 τάφων νοφμερα που αντι-
ςτοιχοφςαν ςτα ονοματεπϊνυμα των πεςόντων. Ο 
Δθμιτρθσ Μπάκασ (ςυντθροφςε το κοιμθτιριο επί 
31 χρόνια μζχρι το κάνατό του) φρόντιςε να ενθμε-
ρϊςει τον Μπάκο Γιϊργο για τα ονόματα των νε-
κρϊν και τθ κζςθ ςτθν οποία ο κακζνασ ιταν καμ-
μζνοσ. Από το 1972 και μετά θ φροντίδα του νε-
κροταφείου πζραςε ςτα χζρια του Γιϊργου Μπά-
κα. «Όταν Αλβανοί γκρζμιςαν το νεκροταφείο των 
πεςόντων του ’40, φφλαγα τα ονόματα των νεκρϊν 
ςε χαρτάκι για να μθν τουσ ξεχάςω», κα πει. 

 

Σηοσς Βοσλιαράηες ηο ζηραηιωηικό κοιμηηήριο πεζόνηων 

ζηον ελληνοϊηαλικό πόλεμο ηοσ ’40 
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Με τθν πτϊςθ του κομμουνιςμοφ, ζνα πρόχει-
ρο τοπογραφικό διάγραμμα τθσ διάταξθσ των τάφων, 
μαηί με τον κατάλογο, ζδωςε τθ δυνατότθτα να απο-
καταςτακεί, πρόχειρα ζςτω, το κοιμθτιριο κακϊσ 
ςτα «πζτρινα χρόνια για τουσ Βορειοθπειρϊτεσ» το 
παρεκκλιςι καταςτράφθκε, οι ςταυροί αφαιρζκθκαν, 
ο χϊροσ ζγινε τόποσ ελεφκερθσ βοςκισ για τα ηϊα.  

Το 1999 ο Αρχιεπίςκοποσ Τιράνων, Δυρραχίου 
και πάςθσ Αλβανίασ κ.κ. Αναςτάςιοσ ανζλαβε πρωτο-
βουλία για τθν αναβάκμιςθ του νεκροταφείου και 
τθν ίδρυςθ νζου αξιοπρεποφσ ναοφ, που αφιερϊκθ-
καν ςτθν Αγία Σκζπθ, τθν Ραναγία, ωσ Σκζπθ του δί-
καιου αγϊνα των πεςόντων, αλλά και τθ δθμιουργία 
κζςεων φφλαξθσ λειψάνων ςτουσ τοίχουσ του περί-
βολου του ςυγκροτιματοσ. Ο 
κεμζλιοσ λίκοσ τοποκετικθκε 
το 2000.  

Ζτςι ςιμερα ςτο ςτρα-
τιωτικό κοιμθτιριο των Βουλι-
αρατϊν, όπου υπάρχουν 59 
επϊνυμοι και ανϊνυμοι τάφοι 
και 175 οςτεοφυλάκια, οργα-
νϊνεται, με τθ φροντίδα των 
ελλθνικϊν προξενικϊν Αρχϊν, 
κάκε χρόνο θ επίςθμθ τελετι 
για τον εορταςμό τθσ 28θσ Ο-
κτωβρίου, παρουςία εκπρο-
ςϊπων αλβανικϊν και ελλθνι-
κϊν Αρχϊν, Συλλόγων και 
άλλων φορζων. 

Στρατιωτικό οςτεοφυ-
λάκιο δθμιουργικθκε ςτθν Κλειςοφρα, λόγω του πο-
λφ μεγάλου αρικμοφ πεςόντων ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
περιοχι. Θ ευρφτερθ περιοχι (ανατολικά και δυτικά 
του όρουσ Τρεμπεςίνα, ςτθν κοιλάδα Μπαλαμπάν 
και ςτο όροσ Σεντζλι) ιταν κζατρο αιματθρϊν μαχϊν 
για αρκετοφσ μινεσ. Στισ 10 Λανουαρίου 1941, μετά 
τζςςερισ θμζρεσ ςκλθρϊν μαχϊν οι Ζλλθνεσ κατζλα-
βαν το πζραςμα, τα Στενά τθσ Κλειςοφρασ. Με τθν 
πτϊςθ του κομμουνιςμοφ, όταν χωρικοί από τα γφρω 
χωριά άρχιςαν να παραδίνουν ςτον νεοανεγερκζντα 
ναό του Ευαγγελιςμοφ τθσ Κεοτόκου ςτθν Κλειςοφρα 
οςτά πεςόντων που κυμόνταν ότι είχαν καφτεί ςε 
χωράφια, κιπουσ κ.ά., αυτά τοποκετικθκαν ςτον γυ-
ναικωνίτθ τθσ εκκλθςίασ, όπου και τελοφνταν τριςά-
για. Τ0 2002 ο Αρχιεπίςκοποσ Αλβανίασ ανζλαβε 
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πρωτοβουλία να ανοικοδομιςει μοναςτικό ςυ-
γκρότθμα εκεί όπου παλιά ιταν θ ιςτορικι μονι 
του Αγίου Νικολάου. Κατά τθν καταςκευι (2004 – 
2006), δθμιουργικθκαν ςτθν περίφραξθ οςτεοφυ-
λάκια για τθν τοποκζτθςθ των κιβωτίων με τα ο-
ςτά. Στθ ςυνζχεια, ανάμεςα ςε άλλεσ εργαςίεσ δια-
μορφϊκθκε ζνα Θρϊο και κανονικοί τάφοι που 
παραμζνουν ακόμθ αδειανοί κακϊσ δεν ζχουν ξε-
κινιςει οι διαδικαςίεσ που προβλζπει διακρατικι 
Συμφωνία.  

Ζνα ακόμθ ςτρατιωτικό οςτεοφυλάκιο ςτο 
Δζλβινο δθμιουργικθκε και πάλι με τθ φροντίδα 
του Αρχιεπιςκόπου ο οποίοσ ανζλαβε τθν ανζγερ-
ςθ (1992 – 1996) νζου ναοφ του Ευαγγελιςμοφ τθσ 

Κεοτόκου ςτθ κζςθ 
του κατεςτραμμζνου 
παλιοφ τθσ Κοιμιςεωσ 
τθσ Κεοτόκου. Τα ο-
ςτά 19 πεςόντων, που 
είχαν φυλαχτεί ςε 
πρόχειρθ αποκικθ, 
τοποκετικθκαν (2008 
– 2009) ςτο παρεκκλι-
ςι ςτθ βάςθ του κω-
δωνοςταςίου και 
ζκτοτε τελοφνται τρι-
ςάγια. 
Στουσ Βουλιαράτεσ, 
που για τθν ελλθνικι 
μειονότθτα τθσ Αλβα-
νίασ κακιερϊκθκαν 

ωσ ο επίςθμοσ χϊροσ εορταςμοφ τθσ εκνικισ επε-
τείου, βρζκθκαν για τθν τελετι τθσ 28θσ Οκτωβρίου 
2016, τθν οποία παρακολοφκθςε πλικοσ κόςμου 
από τθ γφρω περιοχι και εκδρομείσ-προςκυνθτζσ 
από τθν Ελλάδα, εκπαιδευτικοί αρμοδιότθτασ τθσ 
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ νομοφ 
Χαλκιδικισ. Μετά τθ δοξολογία, παρακολοφκθςαν 
με ςεβαςμό τθν επιμνθμόςυνθ δζθςθ για τθν ανά-
παυςθ των ψυχϊν των χιλιάδων πεςόντων και κα-
τζκεςαν ςτθ μνιμθ των νεκρϊν ςτεφάνι μζςα ςε 
ζνα άκρωσ ςυγκινθτικό κλίμα. Ξεχωριςτό παλμό 
προςζδωςαν με τθν απαγγελία ποιθμάτων και τθ 
χορωδία τουσ τα ελλθνόπουλα του Γυμναςίου Αρ-
γυροκάςτρου και του εκκλθςιαςτικοφ οικοτροφεί-
ου του χωριοφ. Πταν ςτθ λιξθ τθσ τελετισ 

 
  

Σηοσς Βοσλιαράηες καηάθεζη ζηεθάνοσ ζηο Μνημείο πε-

ζόνηων από εκπαιδεσηικούς ηης Γ.Γ.Δ.                                                                                                                                                             

Χαλκιδικής 
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ζψαλλαν όλοι οι παριςτάμενοι τον εκνικό φμνο τθσ 
Ελλάδασ, δεν ζμεινε κανείσ αςυγκίνθτοσ. Άλλωςτε θ 
ςυγκίνθςθ ιταν ιδθ πολφ μεγάλθ, κακϊσ ανάμεςα 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ υπιρχαν και 
ςυγγενείσ πεςόντων ςτον ελλθνοϊταλικό πόλεμο που 
για πρϊτθ φορά επιςκζπτονταν τον μαρτυρικό τόπο. 

Εάν κάποια 28θ Οκτωβρίου βρεκεί κανείσ ςτισ 
επίςθμεσ τελετζσ ςτουσ Βουλιαράτεσ και αφιςει το 
βλζμμα να πλανθκεί ςτθν εφφορθ κοιλάδα τθσ Δρό-
πολθσ που απλϊνεται από τα ελλθνοαλβανικά ςφνο-
ρα μζχρι κοντά ςτο Τεπελζνι ι ςτθν Κλειςοφρα και 
ατενίςει τα κεόρατα απότομα βουνά που ςχθματί-
ηουν τα Στενά τθσ, τότε ςυνειδθτοποιεί το μζγεκοσ 
τθσ κυςίασ κακϊσ διαπιςτϊνει ότι θ προζλαςθ, είτε 
ςτθν ςτενόμακρθ κοιλάδα, είτε ςτουσ δφςβατουσ ο-
ρεινοφσ όγκουσ, ιταν «απαγορευμζνθ» και μάλιςτα 
μινα Δεκζμβριο με παγετό και χιόνια. Τότε καταλα-
βαίνει πόςο θρωικό ιταν το ΟΧΛ ςτθ φαςιςτικι επι-
βουλι ςε βάροσ τθσ χϊρασ μασ και αντιλαμβάνεται 
γιατί χαρακτθρίηουμε τον ελλθνοϊταλικό πόλεμο     
ΕΠΟ του ’40.  

 
Αγώνες και νεκροί τοσ Ελληνικού Στρατού 1940 – 1945, έκ. 

Δ.Ι.Σ., Αθήνα 1990. 

Σούρλας Γεώργιος Ι., Το εθνικό τρέος προς τοσς άταυοσς ήρωες 

τοσ 1940. Αυιέρωμα στην Ερμιόνη Μπρίγκοσ, «μάνα των πεσό-

ντων», εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2015.  
http://www.protothema.gr/ 28/10/2015  
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ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  

ΝΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ:  
ΙΣΟΡΙΑ, ΙΔΡΤΗ, ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗ-

ΣΕ, ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
 

Μαρία Παπαδοποφλου 
Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ  

Νζων Χαλκιδικισ 
 

Οι Συμβουλευτικοί  Στακμοί Νζων ζχουν μια 
πολυετι πορεία ςτθν εκπαίδευςθ. Ρρωτολειτοφργθ-
ςαν το 1999, μόνο ςτο Λεκανοπζδιο Αττικισ, διευ-
ρφνκθκαν το 2001, ςε 15 μόνο Διευκφνςεισ Δευτερο-
βάκμιασ Εκπαίδευςθσ μεγάλων και κεντρικϊν νομϊν 

τθσ χϊρασ, με κζςθ Υπευκφνου εκπαιδευτικοφ, αλ-
λά και με ςτελζχωςθ πζντε ειδικϊν για κάκε Σ.Σ.Ν. 
Οι 15 αυτοί Συμβουλευτικοί  Στακμοί Νζων, με τισ 
περικοπζσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, καταργικθκαν 
τθ ςχολικι χρονιά 2011-2012. Πμωσ με τθν αφξθςθ 
των προβλθμάτων ςτθ ςχολικι κοινότθτα και τθ 
γενίκευςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ κρίςθσ, 
άμεςα τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά 2012-2013 ι-
δρφκθκαν Συμβουλευτικοί  Στακμοί Νζων, ςε πα-
νελλαδικό επίπεδο, ζνασ ςε κάκε Διεφκυνςθ Δευ-
τεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αλλά ωσ μονοπρόςωπθ 
πλζον δομι, με ζναν Υπεφκυνο εκπαιδευτικό, ειδι-
κϊν προςόντων.  

Ο Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων Χαλκιδι-
κισ, ιδρφκθκε το Σεπτζμβριο του 2012, για πρϊτθ 
φορά ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Ν. Χαλκιδι-
κισ, όπωσ και ςε πολλοφσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ και 
ξεκίνθςε τθ λειτουργία του άμεςα, ςτθν πρωτεφου-
ςα του νομοφ, ςτον Ρολφγυρο.  Θ επίςθμθ ιδρυτι-
κι θμερίδα, με παρουςία αρχϊν τθσ πολιτείασ και 
τθσ εκκλθςίασ, ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, φορζων 
ςυνεργαςίασ, εκπαιδευτικϊν και γονζων  πραγμα-
τοποιικθκε ςτον Ρολφγυρο, τθν Τρίτθ 23 Οκτωβρί-
ου 2012.  

Σκοπόσ του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων 
Χαλκιδικισ είναι θ δθμιουργία κετικοφ και ενιςχυ-
τικοφ κλίματοσ ςε όλθ τθ ςχολικι κοινότθτα 
(εκπαιδευτικοί-μακθτζσ-γονείσ), που να προάγει 
τθν υγιι ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των εφιβων και 
να ςτθρίηει τθ ςυνεργαςία του ςχολείου με τθν ευ-
ρφτερθ κοινότθτα. Στόχοι τθσ νζασ αυτισ δομισ 
είναι θ υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων πρόλθψθσ, θ 
ενδυνάμωςθ τθσ πρϊιμθσ παρζμβαςθσ, θ εφαρμο-
γι τθσ κατάλλθλθσ αντιμετϊπιςθσ, θ αξιοποίθςθ 
τθσ ςυμβουλευτικισ, θ ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ, θ 
ενίςχυςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ, θ ςυνερ-
γαςία με τουσ φορείσ.  

Με τθν υπουργικι απόφαςθ ίδρυςθσ Συμ-
βουλευτικϊν Στακμϊν ςε όλουσ τουσ νομοφσ (Υ.Α. 
93008/Γ7 - ΦΕΚ 2315/10-8-2012), ικανοποιείται 
ζνα χρόνιο αίτθμα τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, 
επικροτείται θ αποδοχι τθσ αναγκαιότθτάσ του και 
ανοίγει  ο δρόμοσ για ζνα ςχολείο περιςςότερο 
υποςτθρικτικό ςτισ ψυχικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ 
των εφιβων. Οι αρμοδιότθτεσ των Υπευκφνων των 
Συμβουλευτικϊν Στακμϊν, όπωσ κακορίςτθκαν 
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από το Υπουργείο, είναι οι εξισ: 
«1.Οι Υπεφκυνοι Σ.Σ.Ν. ζχουν ωσ ζργο τθν ψυχοκοι-
νωνικι κάλυψθ των αναγκϊν των ςχολικϊν μονάδων 
του Νομοφ, με τθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ, διάγνω-
ςθσ, βραχείασ ψυχολογικισ παρζμβαςθσ και παραπο-
μπισ μακθτϊν/τριϊν που χριηουν ιδιαίτερθσ ψυχο-
λογικισ αντιμετϊπιςθσ. 
2.Ραρζχουν ςυμβουλευτικι γονζων και παράλλθλα 
αςκοφν προλθπτικι παρζμβαςθ ςτα πλαίςια ςτιρι-
ξθσ τθσ οικογζνειασ και κινθτοποίθςθσ των λοιπϊν 
κοινωνικϊν φορζων μζςω του ςχολείου. 
3.Μποροφν να ςυμμετζχουν ςε παιδαγωγικζσ ςυνε-
δριάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων των ςχολείων 
του νομοφ, για τθν εξειδίκευςθ κεμάτων που ζχουν 
ςχζςθ με τα εφαρμοηόμενα προγράμματα Aγωγισ 
Yγείασ. 
4.Ραρζχουν ενθμζρωςθ των διδαςκόντων ςε ιδιαίτε-
ρα προβλιματα που μπορεί να αντιμετωπίηουν οι 
μακθτζσ/τριεσ των ςχολείων, μετά α-
πό πρόςκλθςθ του/τθσ  Δ/ντι/ντριασ 
του ςχολείου, ι μετά από αίτθμα του 
Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων. 
5.Ευαιςκθτοποιοφν τθν ευρφτερθ κοι-
νότθτα ςε κζματα αγωγισ υγείασ και 
ψυχικισ υγείασ, οργανϊνοντασ και 
ςυντονίηοντασ ομιλίεσ, ςυηθτιςεισ και 
άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 
6.Ραρακολουκοφν και υποςτθρίηουν 
τα προγράμματα ψυχικισ υγείασ των 
ςχολικϊν μονάδων τθσ περιοχισ αρ-
μοδιότθτασ τθσ Δ/νςισ τουσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ 
Υπεφκυνουσ Aγωγισ Yγείασ τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν 
οποία υπάγονται. 
7.Οργανϊνουν ςυναντιςεισ ομάδων εκπαιδευτικϊν 
προκειμζνου να ςυμβάλλουν ςτθν επίλυςθ παιδαγω-
γικϊν, οργανωτικϊν και άλλων ηθτθμάτων και να υ-
ποςτθρίξουν τθν προςπάκειά τουσ.  
8.Οι Υπεφκυνοι Σ.Σ.Ν. ςυνεργάηονται με τουσ Υπεφ-
κυνουσ Aγωγισ Yγείασ, ϊςτε να προωκθκοφν με κά-
κε τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ςχολεί-
ων, τα επιμορφωτικά ςεμινάρια των εκπαιδευτικϊν 
κακϊσ και οι τοπικζσ και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ». 

Οι Συμβουλευτικοί  Στακμοί Νζων είναι θ μόνθ 
δομι τθσ ίδιασ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν υποςτιριξθ 
αποκλειςτικά ψυχοκοινωνικϊν κεμάτων. Οι Υπεφκυ-
νοι Σ.Σ.Ν. είναι πάνω απ’ όλα εκπαιδευτικοί και παι-
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δαγωγοί, γνωρίηουν τθν εκπαιδευτικι φιλοςοφία 
και διαδικαςία και ζχουν κοινι γλϊςςα και ςυνεν-
νόθςθσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και επικοι-
νωνίασ με τουσ μακθτζσ/τριεσ. Θ εκπαίδευςθ ςτθ 
χϊρα μασ και ςτθν εποχι μασ ζχει κάκε λόγο να 
υπεραςπιςκεί ζναν δικό τθσ φορζα, που με ςτόχο 
τθ διαχείριςθ φαινομζνων πακογζνειασ, μζςα από 
το ίδιο το ςχολείο και από τουσ λειτουργοφσ του, 
ςε ςτενι ςυνεργαςία και με τθν οικογζνεια, κάνει 
πράξθ τθν ολιςτικι προςζγγιςθ, τθν καλφτερθ οδό 
λφςεων τθσ ςχολικισ ψυχολογίασ και παιδαγωγι-
κισ.  

Στον 5ο χρόνο τθσ λειτουργίασ του πλζον ο 
Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων Χαλκιδικισ, παρου-
ςιάηει ιδιαιτερότθτεσ, που ζγιναν φανερζσ ιδθ από 
το πρϊτο χρονικό διάςτθμα. Θ μεγαλφτερθ ιδιαιτε-
ρότθτα είναι θ εξαιρετικά χαμθλι προςζλευςθ γο-
νζων, παιδιϊν και εκπαιδευτικϊν  ςτθν ζδρα του 

Σ.Σ.Ν. ςτον Ρολφγυρο και θ μεγάλθ 
ανάγκθ ςυχνισ επιςκεψιμότθτασ τθσ 
Υπεφκυνθσ του Σ.Σ.Ν. ςτα ςχολεία. Θ 
Χαλκιδικι είναι ζνασ ιδιαίτεροσ νο-
μόσ, απλωμζνοσ γεωγραφικά, με δυ-
ςπρόςιτεσ περιοχζσ, με μεγάλθ χιλιο-
μετρικι απόςταςθ μεταξφ των χω-
ριϊν και των ςχολείων. Θ δφςκολθ 
και μακρινι πρόςβαςθ ςτθν πρωτεφ-
ουςα του νομοφ, θ αραιι ςυγκοινω-
νία κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ 
περιόδου, θ ζλλειψθ μεταφορικοφ 

μζςου του γονζα, θ πολφωρθ απουςία ενόσ παι-
διοφ από το ςχολείο, θ οικονομικι δυςκολία είναι 
οι κφριοι λόγοι τθσ μθ προςζλευςθσ ςτθν ζδρα του 
Σ.Σ.Ν. Θ ανταποκριςιμότθτα και θ επί τόπου πα-
ρζμβαςθ ςτο χϊρο του ςχολείου είναι αυτά που 
χαρακτθρίηουν το Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ, δυνατότθτεσ 
που δεν μπορεί να προςφζρει καμία άλλθ δθμόςια 
δομι για ανάλογεσ υπθρεςίεσ.  Θ ιδιαιτερότθτα 
του Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ, τον κακιςτά «κινθτι μονάδα 
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ», ενδυναμϊνοντασ 
ζτςι τθ ςυνεργαςία με όλθ τθ ςχολικι κοινότθτα, 
με πρωταρχικό ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των παιδιϊν 
και τθν υποςτιριξι τουσ μζςα ςτον οικείο χϊρο 
του ςχολείου τουσ. Συγχρόνωσ ο Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ 
αποτελεί «ςυμβουλευτικι τθλεφωνικι γραμμι» ι 
και αντίςτοιχθσ «επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου», 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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κακϊσ είναι δεκάδεσ οι περιπτϊςεισ, που ςυμβαί-
νουν αιφνίδια και χρειάηονται αρωγι ςε ϊρεσ και 
μζρεσ εκτόσ λειτουργίασ ςχολείου. 

Κφριο ζργο λοιπόν του Σ.Σ.Ν. είναι θ ψυχοκοι-
νωνικι υποςτιριξθ των μακθτϊν/τριϊν, τόςο ςε επί-
πεδο πρόλθψθσ όςο και αντιμετϊπιςθσ, ςε ουςιαςτι-
κό διάλογο με τουσ γονείσ και ςε ςτενι επικοινωνία 
με τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ραράλλθλο ζργο του Σ.Σ.Ν. 
αποτελεί θ ευαιςκθτοποίθςθ και επιμόρφωςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ αλλά και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ ςε 
κζματα αγωγισ υγείασ, με ζμφαςθ ςτα ςφγχρονα κοι-
νωνικά και ψυχικά προβλιματα παιδιϊν και εφιβων.   
Και τα προβλιματα αυτά, όπωσ καταγράφονται από 
όλουσ τουσ Σ.Σ.Ν. τθσ χϊρασ και επιβεβαιϊνονται 
ςχεδόν κακθμερινά και ςτο νομό μασ αφοροφν τθν 
ενδοικογενειακι βία, τθ ςχολικι βία, τθ φτϊχεια, τθν 
ανζχεια, το ρατςιςμό, τον κοινωνικό αποκλειςμό, τθ 
μετανάςτευςθ, τθν πρόωρθ εγκατάλειψθ του ςχολεί-
ου, τθ χριςθ ουςιϊν, τθν κατάχρθςθ του διαδικτφου, 
τισ αγχϊδεισ διαταραχζσ, τισ διατροφικζσ διαταραχζσ, 
τθν ζλλειψθ αυτοεκτίμθςθσ, τισ αυτοκαταςτροφικζσ 
ενζργειεσ, τθν απϊλεια και το πζνκοσ, το επϊδυνο 
διαηφγιο, τθν παραβατικότθτα, τθν ζλλειψθ ςχολικισ 
πεικαρχίασ, τισ διαφυλικζσ ςχζςεισ, τθν κρίςθ τθσ ε-
φθβείασ, αλλά και ιδιαίτερα προςωπικά, ψυχολογι-
κά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλιματα, ψυχικζσ ι 
και ςωματικζσ αςκζνειεσ. 

Σε εποχζσ κρίςθσ – οικονομικισ και αξιϊν – 
όπου εντείνονται τα προβλιματα ςτο ςπίτι και ςτο 
ςχολείο, ςτουσ γονείσ και ςτα παιδιά, ο ρόλοσ τθσ 
ςυμβουλευτικισ ςτθν εκπαίδευςθ διαφαίνεται ανα-
γκαίοσ. Θ πρόλθψθ, θ παρζμβαςθ και θ αντιμετϊπι-
ςθ προβλθμάτων είναι τρεισ άξονεσ ςτουσ οποίουσ 
οφείλει να ςτθριχκεί το ςφγχρονο ςχολείο, ζνα ςχο-
λείο που διαμορφϊνει υγιείσ ςυμπεριφορζσ και ενι-
ςχφει τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ. 

Οι ςθμερινζσ ανάγκεσ  κοινωνίασ και οικογζ-
νειασ, που αφινουν οδυνθρό αποτφπωμα ςτα παι-
διά, κζτουν ςτο προςκινιο τον ρόλο των Συμβουλευ-
τικϊν Στακμϊν Νζων, ωσ βαςικοφ μοχλοφ τθσ δθμό-
ςιασ εκπαίδευςθσ για τθν πρόλθψθ-παρζμβαςθ-
αντιμετϊπιςθ των ψυχολογικϊν και κοινωνικϊν προ-
βλθμάτων, που επζφερε θ πολυεπίπεδθ κρίςθ.   
Οι Συμβουλευτικοί Στακμοί Νζων, μετά τθ γενίκευςι 
τουσ ςε όλθ τθν Ελλάδα και τθ ςχεδόν πενταετι λει-
τουργία τουσ, αποτελοφν μια οργανωμζνθ δομι, που 
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ζχει δϊςει πλζον το ςτίγμα τθσ ςτθν τοπικι κοινω-
νία, αποτελεί ςθμείο αναφοράσ γονζων, εκπαιδευ-
τικϊν, παιδιϊν, με το ζργο τθσ ζχει εδραιϊςει τθν 
παρουςία τθσ και κεωρείται αναγκαία θ διατιρθςθ 
και θ ενίςχυςι τθσ.  

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

 
Ημερολόγιο Δράςεων τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ 

& του Γραφείου χολικϊν Δραςτθριοτιτων 
το 2016  

 
3 Φεβρουαρίου–28 Μαρτίου:  Διαγωνιςμόσ Φω-

τογραφίασ, ςε ςυνεργαςία με το Τοπικό Κεματι-

κό Δίκτυο «Τα Σχολεία τθσ Τζχνθσ και του Πολιτι-

ςμοφ», με κζμα: «Η άγνωςτθ Χαλκιδικι των αντι-

κζςεων». Συμμετείχαν πολλοί μακθτζσ και εκπαι-

δευτικοί από τα ςχολεία ευκφνθσ τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλ-

κιδικισ. Οι διακρικείςεσ φωτογραφίεσ παρουςιά-

ςτθκαν ςε Ζκκεςθ Φωτογραφίασ ςτο Μακθτικό 

Φεςτιβάλ του Διμου Ν. Ρροποντίδασ ςτισ 20-21 

Απριλίου 2016 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων ΕΡΟ-

ΚΑΜ Αγίου Μάμα. 

20 Φεβρουαρίου: Λογοτεχνικι βραδιά με τθ ςυ-

νεργαςία και ςτθν αίκουςα του Ραγχαλκιδικοφ 

Συλλόγου Κεςςαλονίκθσ «ο Αριςτοτζλθσ» – αφιζ-

ρωμα ςτον ποιθτι τθσ κάλαςςασ Νίκο Καββαδία 

με κζμα «Εγϊ ο Νίκοσ Καββαδίασ (κατζβθκε ο 

Πολφγυροσ και γίνθκε λιμάνι)». 

26 Φεβρουαρίου: Βιωματικό Σεμινάριο Κεατρικισ 

Ραιδείασ Εκπαιδευτικϊν με κζμα «οι κεατρικζσ 

τεχνικζσ ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο ςτισ ςχολικζσ 
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δραςτθριότθτεσ και ωσ εργαλείο κοινωνικισ παρζμ-

βαςθσ», ςε ςυνεργαςία με το Ρανελλινιο Δίκτυο 

για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. Ρραγματοποιικθ-

κε ςτο κτίριο των Λυκ. Τάξεων Γαλάτιςτασ (παλιό 

Δθμοτικό Σχολείο Γαλάτιςτασ). 

3 Μαρτίου και 11 Μαρτίου: Επιμορφωτικό Εργαςτθ-

ριακό Σεμινάριο με κζμα «Ψθφιακά εργαλεία επε-

ξεργαςίασ Εικόνασ, Ήχου και Βίντεο», με τθ ςυνερ-

γαςία του ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανιϊν.  

11 Μαρτίου και 1 Απριλίου: Σεμινάριο ΚΑΡΑ με Ευ-

ρωπαϊκι Ριςτοποίθςθ, ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΑΒ. 

Εκπαιδεφτθκαν και πιςτοποιικθκαν ςτο ΕΡΑ.Λ. Νζ-

ων Μουδανιϊν και το ΕΡΑ.Λ. Ρολυγφρου ςυνολικά 

40 εκπαιδευτικοί. 

19 Μαρτίου: Σεμινάριο περιβαλλοντικοφ και πολιτι-

ςτικοφ περιεχομζνου με το Κ.Ρ.Ε. Ελευκερίου Κορ-

δελιοφ ςτθ Κεςςαλονίκθ (Λευκόσ Ρφργοσ και ιςτο-

ρικό κζντρο) με κζμα: «Περιβαλλοντικά μονοπάτια 

ςτθ Θεςςαλονίκθ: όψεισ του περιβάλλοντοσ και του 

πολιτιςμοφ ςτθν κακθμερινι ηωι τθσ πόλθσ».  
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20-21 Απριλίου: ςε Διθμερίδα που οργάνωςε θ 

Δ.Δ.Ε. Ρζλλασ ςτο Λουτράκι Αλμωπίασ – Λουτρά 

Ρόηαρ, με κζμα «Το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό 

κεςμικό πλαίςιο των μακθτικϊν εκδρομϊν-

μετακινιςεων. Προβλθματιςμοί και προοπτικζσ», 

υπό τθν αιγίδα του ΥΡ.Ρ.Ε.Κ., εκπροςϊπθςθ τθσ 

Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ από τθ Διευκφντρια Δ.Δ.Ε. Χαλ-

κιδικισ κ. Τςζκου, τον Υπεφκυνο Σχολ. Δραςτθρι-

οτιτων κ. Κωνςταντινίδθ, τθν Υπεφκυνθ Εκδρο-

μϊν κ. Δθμοποφλου και δφο Διευκυντζσ ςχολεί-

ων του νομοφ. 

23 Ιουνίου: ενθμερωτικό Σεμινάριο για τα Ευρω-

παϊκά Ρρογράμματα με κζμα «το Erasmus+ μασ 

ταξιδεφει: από το ςχεδιαςμό ςτθν υλοποίθςθ ε-

νόσ προγράμματοσ Erasmus+», ςτο Αμφικζατρο 

του ΕΡΑ.Λ. Ρολυγφρου, με ειςθγιτριεσ τισ Υπεφ-

κυνεσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων ςτθν Ρεριφε-

ρειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτερο-

βάκμιασ Εκπ/ςθσ τθσ Κ. Μακεδονίασ, κ. Στάικου 

Κρυςταλλία και κ. Χατηθιωάννου Μαρία. 

24–26 Ιουνίου: εξόρμθςθ εκπαιδευτικϊν τθσ Δ.Δ.Ε. 

Χαλκιδικισ ςτθ Κράκθ με ςκοπό τθ διερεφνθςθ 

πικανϊν Ρεριβαλλοντικϊν, Ρολιτιςτικϊν, Ευρω-

παϊκϊν Ρρογραμμάτων ι Σχολικϊν Δραςτθριοτι-

των. Συμμετοχι ςε πρόγραμμα του ΚΡΕ Μαρϊ-

νειασ και πολλζσ επιςκζψεισ ςε αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ και μουςεία. 

15–23 επτεμβρίου: πρωτοβουλία ςυγκζντρωςθσ 

ςχολικϊν ειδϊν και γραφικισ φλθσ για τα περί-

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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που 700 προςφυγόπουλα του «Κζντρου Φιλοξενίασ 

Προςφφγων» ςτα Βαςιλικά του νομοφ Κεςςαλονί-

κθσ. 

1 και 2 Οκτωβρίου: οργάνωςθ και πραγματοποίθςθ 

Διθμερίδασ με κζμα «ο Αριςτοτζλθσ ςτθν εκπαίδευ-

ςθ», ςε ςυνεργαςία με το Διμο Αριςτοτζλθ, και υ-

πό τθν αιγίδα του ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. Τθ Διθμερίδα τίμθςαν 

με τθν παρουςία τουσ ο Υφυπουργόσ Ραιδείασ κα-

κθγθτισ φιλοςοφίασ κ. Κ. Ρελεγρίνθσ και ο Διευκυ-

ντισ Σπουδϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ςτο ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. κ. Στ. Μποφυλάτοσ. 

7 Οκτωβρίου–2 Δεκεμβρίου: διαγωνιςμόσ λογότυ-

που για: α. τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαί-

δευςθσ β. το Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων. 

10 Οκτωβρίου–10 Δεκεμβρίου: διαγωνιςμόσ Μακθ-

τικοφ Δοκιμίου (κζμα: ςχολιαςμόσ τθσ φιλοςοφικισ 

κεϊρθςθσ του Αριςτοτζλθ που ςυνδζει τθν παιδεία 

με τθν ευδαιμονία του ανκρϊπου) ςτα πλαίςια των 

δράςεων για το ζτοσ Αριςτοτζλθ, ςε ςυνεργαςία με 

το Διμο Αριςτοτζλθ. 

13 Οκτωβρίου: υλοποίθςθ θμεριςιασ περιβαλλοντι-

κισ εξόρμθςθσ για τουσ κακθγθτζσ του νομοφ Χαλ-

κιδικισ με κζμα «πράςινθ πολιτιςτικι διαδρομι: θ 

Άφυτοσ τθσ Ακφτου».  

14 Οκτωβρίου: ενθμερωτικι Θμερίδα με κζμα 

«Συμβολι τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθ διάδοςθ 

των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ  Επιτροπισ των Περι-

φερειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ», ςε ςυνεργαςία 

με το Διμο Ν. Ρροποντίδασ, τον Οργανιςμό Ρολιτι-
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ςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Ο.Ρ.Α.) και τθ Διεφκυνςθ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ, ςτο Ρολιτιςτικό Κζντρο 

Ν. Τρίγλιασ, ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «Τοπικζσ Εκ-

δθλϊςεισ» (Local Events), υπό τθν αιγίδα και τθ 

ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Επιτροπισ των Ρεριφε-

ρειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕτΡ).  

27–30 Οκτωβρίου: εκδρομι 4ιμερθ ομάδασ εκπαι-

δευτικϊν τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ ςτθ νότια Αλβανί-

α («Βόρεια Ιπειρο») με τθν ευκαιρία του εορτα-

ςμοφ τθσ επετείου τθσ εκνικισ εορτισ τθσ 28θσ 

Οκτωβρίου 1940. 

3-6 Νοεμβρίου: Σεμινάριο για το Ρρόγραμμα 

«Νοιάηομαι και Δρω» του Λδρφματοσ Λαμπράκθ, 

ςυμμετοχι με 2 ςχολεία του νομοφ.  

4 Νοεμβρίου: ςε θμερίδα του ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. με κζμα 

«Η εξζλιξθ του κεςμοφ των Σχολικϊν Δραςτθριο-

τιτων ςτο πλαίςιο τθσ  εκπαίδευςθσ  για τθν αει-

φορία» εκπροςϊπθςθ τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ από 

τον Υπεφκυνο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων.   

8 Νοεμβρίου: «Ειςαγωγικι Επιμορφωτικι Ημερίδα 

για τισ Σχολικζσ Δραςτθριότθτεσ» ςτο ΓΕ.Λ τθσ Ν. 

Καλλικράτειασ. 

18 Νοεμβρίου: επιμορφωτικι Θμερίδα για τουσ 

Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτασ 

τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ ςτο Κ.Ρ.Ε. Αρναίασ για τα 

προγράμματα του Κ.Ρ.Ε. και τθν Ρεριβ. Εκπαί-

δευςθ. 

16-18 Δεκεμβρίου: ςε ςεμινάριο (ο Υπεφκυνοσ 

Σχολ. Δραςτθριοτιτων μζλοσ τθσ Συντονιςτικισ 

Επιτροπισ) του Εκν. Κεματικοφ Δικτφου orien-

teering του Κ.Ρ.Ε. Βιςτωνίδασ-Ξάνκθ, ςυμμετοχι 

4 εκπαιδευτικϊν του νομοφ. Τρία ςχολεία του 

νομοφ ζχουν ενταχκεί ςτο παραπάνω Δίκτυο. 

22 Δεκεμβρίου: χριςτουγεννιάτικθ γιορτι ςτο Γρα-

φείο τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ με τθν παρουςία τθσ 

χορωδίασ του Γυμναςίου-Λυκείου Ν. Καλλικρά-

τειασ, τουσ μακθτζσ του Ε.Ε.Ε.Κ. Ρολυγφρου, εκ-

προςϊπουσ τθσ Ε.Λ.Μ.Ε., των Διευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων, κακθγθτϊν, και βζβαια του 

προςωπικοφ του Γραφείου. 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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Δραςτθριότθτεσ του  
ΚΕΠΛΗΝΕΣ Χαλκιδικισ  

(Β. τεφανίδθσ - Ι. Αλεξανδρισ) 
επ 2016  -  Δεκ 2016 

Τεύχος 1ο 

 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

Ρραγματοποιικθκε ςτο ΓΕΛ Τρίγλιασ, ςτισ 
12/12/2016 βιωματικό επιμορφωτικό ςεμινάριο με 
κζμα : «Εμπλουτιςμόσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε βί-
ντεο με χριςθ του Movie Maker». Ευχαριςτοφμε τθ 
Διευκφντρια του ςχολείου κ. Στάκθ Μαρία για τθν 

υπζροχθ φιλοξενία. Επιμορφωτισ ιταν ο Υπεφκυνοσ 
του ΚΕΡΛΘΝΕΤ Χαλκιδικισ Βαςίλθσ Στεφανίδθσ. Τθ 
ςυνάντθςθ διοργάνωςαν ο ςφμβουλοσ Ρλθροφορι-
κισ κ. Μανουςαρίδθσ Ηαχαρίασ και θ Σφμβουλοσ των 
Γαλλικϊν κ. Βαρβάρα Χρυςάφθ  

Επιμοπυωσικό Σεμινάπιο για σο movie 
maker (12/12/2016) 

Στνάνσηςη με σοτρ Εκπαιδετσικούρ 
Πληπουοπικήρ σηρ Αθμιαρ 

(30/11/2016) 

Στισ 30 Νοεμβρίου ςτα πλαίςια τθσ ςυνάντθςθσ 
των Εκπαιδευτικϊν Ρλθροφορικισ Ακμιασ με το 
Σφμβουλο Ρλθροφορικισ κ. Μανουςαρίδθ, πραγ-
ματοποιικθκε ςυνάντθςθ και ςυηιτθςθ του ΚΕ-
ΡΛΘΝΕΤ με τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Ακμιασ με 
χαρακτιρα ενθμερωτικό και ςυνεργατικό επάνω 
ςε κζματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ του εργα-
ςτθρίου 

Τθ φετινι χρονιά ζγινε εγκατάςταςθ του λειτουργι-
κοφ Ubuntu LTSP ςε τρία εργαςτιρια πλθροφορικισ 
του νομοφ μασ. Συγκεκριμζνα, πλζον με Ubuntu λει-
τουργεί το εργαςτιριο του Γυμναςίου Καςςάνδρασ, 
του Δθμοτικοφ Ταξιάρχθ, του Δθμοτικοφ Βραςτϊν και 
του ΕΕΕΕΚ Ροτίδαιασ. Ρλζον τα Εργαςτιρια Ρλθρο-
φορικισ του νομοφ μασ που λειτουργοφν με Ubuntu 
LTSP είναι 23. Ο 
χάρτθσ των ςχολεί-
ων κακϊσ και φω-
τογραφίεσ από τισ 
εγκαταςτάςεισ υ-
πάρχουν ςτο site 
του ΚΕΡΛΘΝΕΤ 

Εγκασαςσάςειρ Ubuntu LTSP ςε επγα-
ςσήπια πληπουοπικήρ σοτ νομού μαρ 

Τεφνική Υποςσήπιξη σηρ  
Διημεπίδαρ για σον Απιςσοσέλη  

1-2 Οκσωβπίοτ 2016 

Το ΚΕΡΛΘΝΕΤ Χαλκιδικισ υποςτιριξε τεχνικά τθν 
θμερίδα για τον Αριςτοτζλθ που διοργάνωςε θ ΔΔΕ 
Χαλκιδικισ. Επίςθσ 
κάλυψε ςε ηωντα-
νι μετάδοςθ τθν 
διθμερίδα. Τα μα-
γνθτοςκοπθμζνα 
videos μπορεί κα-
νείσ να βρει ςτισ 
διευκφνςεισ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mAcK0dL9aEo 
https://www.youtube.com/watch?v=g2u4V10qYlY 
https://www.youtube.com/watch?v=VSY4QXDyZpA 
https://www.youtube.com/watch?v=zMjh0sjwMx4 
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Διθμερίδα με κζμα  
«ο Αριςτοτζλθσ ςτθν Εκπαίδευςθ» 

Πολιτιςτικό Κζντρο Ιεριςςοφ  
1 & 2 Οκτωβρίου 2016 

 

          Θ  Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Χαλκιδικισ και το Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτι-

των, ςε ςυνεργαςία με το Διμο Αριςτοτζλθ, διοργά-

νωςαν διθμερίδα με κζμα «ο Αριςτοτζλθσ ςτθν Εκ-

παίδευςθ» ςτο Αριςτοτζλειο Ρνευματικό Κζντρο ςτθν 

Λεριςςό, το Σάββατο 1 και Κυριακι 2 Οκτωβρίου 

2016. Θ διθμερίδα ζγινε 

ςτα πλαίςια εορταςμοφ 

του Ραγκόςμιου Ζτουσ 

Αριςτοτζλθ 2016 και τε-

λοφςε υπό τθν αιγίδα του 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. Απευκφνκθκε 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, 

τουσ μακθτζσ, αλλά και 

το ευρφτερο κοινό τθσ 

Χαλκιδικισ και είχε ιδιαί-

τερα μεγάλθ επιτυχία. 

Στισ εργαςίεσ τθσ Διθμερίδασ ςυμμετείχαν πάνω από 

100 άτομα – κυρίωσ εκπαιδευτικοί – ακόμθ και από 

τθν Ακινα, Κζρκυρα, Σζρρεσ, Κεςςαλονίκθ, μζχρι και 

Γερμανοί φιλζλλθνεσ τουρίςτεσ. Τθ Διθμερίδα τίμθ-

ςαν με τθν παρουςία τουσ (ςε ολόκλθρθ τθν εκδιλω-

ςθ) και απθφκυναν χαιρετιςμοφσ ο Υφυπουργόσ Ραι-

δείασ κ. Ρελεγρίνθσ (κακθγ. Φιλοςοφίασ), ο Δ/ντισ 

Σπουδϊν Δ.Ε. του ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. κ. Μποφυλάτοσ, ο Ρερι-

φερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Κεντρ. Μακεδονίασ κ. Ανανιάδθσ, θ Διευκφντρια Β/

κμιασ Εκπ. Χαλκιδικισ κ. Τςζκου, θ βουλευτισ Χαλκι-

δικισ κ. Λγγλζςθ, ο Διμαρχοσ Δ. Αριςτοτζλθ κ. Ηου-

μπάσ, ο αντιδιμαρχοσ κ. Λαηαρίδθσ και λοιποί εκπρό-

ςωποι των τοπικϊν αρχϊν (εκκλθςίασ,  διμου) και 

τοπικϊν φορζων (τουριςτικϊν, κλπ). 

         Στθ διθμερίδα ςυμμετείχαν με ειςθγιςεισ τουσ 

κακθγθτζσ Ρανεπιςτθμίου, επιςτιμονεσ και εκπαι-

δευτικοί. Mακθτζσ και εκπαιδευτικοί ςχολείων τθσ 

Τεύχος 1ο 

Χαλκιδικισ παρουςίαςαν ερευνθτικζσ εργαςίεσ, 

πολιτιςτικά προγράμματα και δράςεισ που πραγ-

ματοποίθςαν με αφορμι τθ ηωι και το ζργο του 

Αριςτοτζλθ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίςθσ 

πολιτιςτικοφ και εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου επι-

ςκζψεισ και ξεναγιςεισ ςτο Άλςοσ - Ράρκο του Αρι-

ςτοτζλθ και ςτον αρχαιολογικό χϊρο των Αρχαίων 

Σταγείρων. Για τουσ οργανωτζσ τθσ Διθμερίδασ είχε 

ιδιαίτερθ ςθμαςία θ ςυμμετοχι μακθτϊν και εκ-

παιδευτικϊν όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ 

(και με ειςθγιςεισ) και θ διάχυςθ του Αριςτοτελι-

κοφ ζργου ςε όλθ τθ 

ςχολικι κοινότθτα 

και τθν τοπικι κοι-

νωνία. 

        Αναλυτικά το 

Ρρόγραμμα κατά τον 

πρωινό κφκλο του 

Σαββάτου ξεκίνθςε 

με ομιλία από τθν κ. 

Διμθτρα φενδόνθ 

– Μζντηου, ομότιμθσ 

κακθγιτριασ Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ του 

Α.Ρ.Κ., Ρρόεδρο του Διεπιςτθμονικοφ Κζντρου Α-

ριςτοτελικϊν Μελετϊν, με κζμα: «Αριςτοτζλθσ 

2400 Χρόνια. Η διαχρονικότθτα και επικαιρότθτα 

του Αριςτοτελικοφ ζργου». Στθ ςυνζχεια ο κ. ταφ-

ροσ Αυγολοφπθσ, κακθγθτισ Αςτρονομίασ Α.Ρ.Κ., 

μζλοσ του Δ.Σ. και του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου 

του Διεπιςτθμονικοφ Κζντρου Αριςτοτελικϊν Με-

λετϊν, επίλεκτο μζλοσ του Ραγχαλκιδικοφ Συλλό-

γου, ζκανε διάλεξθ με κζμα «O Αριςτοτζλθσ ςτθν 

επιςτιμθ τθσ Αςτρονομίασ ςιμερα». Ακολοφκθςε 

θ κ. Χριςτίνα Κοφρφαλθ, δρ. φιλολογίασ -

ςυγγραφζασ, Δ/ντρια του ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειασ με 

κζμα «Διαπλάκοντασ τον χαρακτιρα μασ με τθν 

κακοδιγθςθ του Αριςτοτζλθ». Το μεςθμζρι του 

Σαββάτου πραγματοποιικθκε εκπαιδευτικι επί-

ςκεψθ ςτο Άλςοσ - Ράρκο Αριςτοτζλθ ςτα Στάγει-

ρα, με ξενάγθςθ από τθν υπεφκυνθ ΕΚΦΕ Χαλκιδι-

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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κισ κ. Μαρία Θεολόγου, χθμικό και τον κακθγθτι 

ΑΡΚ κ. Σταφρο Αυγολοφπθ. 

Τον απογευματινό κφκλο ξεκίνθςε ο κ. Χρι-

ςτοσ Ντικμπαςάνθσ, κεολόγοσ –ςυγγραφζασ, κακθ-

γθτισ του ΓΕΛ Καςςάνδρασ, με τθ διάλεξθ «Η Αριςτο-

τελικι ευτυχία ωσ μεςότθτα τθσ καλισ ηωισ». Συνζχι-

ςε θ κ. Γεωργία Σεμπζλθ, κλαςςικι φιλόλογοσ – αρ-

χαιολόγοσ, με το κζμα «Ο Αριςτοτζλθσ ςτα ςχολικά 

εγχειρίδια τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ». Ακο-

λοφκθςε ο κ. Μιχάλθσ Γεωργιάδθσ, Σχολικόσ Σφμβου-

λοσ Φιλολόγων Χαλκιδικισ, με κζμα «Το πρόβλθμα 

τθσ παιδείασ ςτθ φιλοςοφία του Αριςτοτζλθ». 

Το πρόγραμ-

μα ζκλειςε με πα-

ρουςίαςθ των κοι-

νϊν δράςεων τθσ 

Διεφκυνςθσ Δευτε-

ροβάκμιασ Εκπαί-

δευςθσ Χαλκιδικισ 

και του Διμου Αρι-

ςτοτζλθ ςτα πλαίςι-

α του ζτουσ Αριςτο-

τζλθ : α. ανακοίνω-

ςθ προκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ δοκιμίου ςτα ςχολεία 

τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ Χαλκιδικισ, με κζμα τθ 

φιλοςοφικι κεϊρθςθ του Αριςτοτζλθ που ςυνδζει 

τθν παιδεία με τθν ευδαιμονία του ανκρϊπου (με τθ 

λιξθ του διαγωνιςμοφ βράβευςθ των εργαςιϊν που 

κα διακρικοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ) και β. υλοποίθςθ 

δράςθσ με κζμα: «Οι μακθτζσ δθμιουργοφν οδηγό 

ξενάγηςησ ςτα μζρθ που ζηθςε ο Αριςτοτζλθσ». Ζγινε 

μια εκπλθκτικι παρουςίαςθ του ψθφιακοφ οδθγοφ 

ξενάγθςθσ από το Γενικό Λφκειο Ρολυγφρου και τθν 

υπεφκυνθ κακθγιτρια κ. Καραμπατάκθ και παράδο-

ςι του ςτο Διμο Αριςτοτζλθ για περαιτζρω χριςθ.  

Τθν Κυριακι ο πρωινόσ κφκλοσ ξεκίνθςε από 

τον κ. Αριςτείδθ Κωνςταντινίδθ, πολιτικό μθχανικό –

εκπαιδευτικό, Υπεφκυνο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 

τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ, με ειςιγθςθ για τισ «Δράςεισ και 

Προγράμματα των ςχολείων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκ-

Τεύχος 1ο 

παίδευςθσ Χαλκιδικισ για το ζτοσ Αριςτοτζλθ» και 

τθν κ. Μαρία Καραμπατάκθ, φιλόλογο του ΓΕΛ 

Ρολυγφρου, με κζμα «Αριςτοτζλθσ, ζνασ ςφγχρο-

νοσ δάςκαλοσ». Στθ ςυνζχεια το «Αριςτοτζλειο» 

Λφκειο Ιεριςςοφ, με τθν υπεφκυνθ κακθγιτρια κ. 

Μαρία Χαςάπθ, κεολόγο, παρουςίαςε το Ρολιτι-

ςτικό Ρρόγραμμα – Ερευνθτικι Εργαςία 

«Αριςτοτζλθσ: Γνωριμία με τθ ηωι και το ζργο 

του». Το Γυμνάςιο Παλαιοχωρίου με τθν υπεφκυ-

νθ κακθγιτρια κ. Γεωργία Σςιοφκα, φιλόλογο, πα-

ρουςίαςε το Ρολιτιςτικό του Ρρόγραμμα 

«Αριςτοτζλθσ: χκεσ, ςιμερα, αφριο». Ακολοφκθςε 

το Γενικό Λφκειο Πολυ-

γφρου, με ομάδα 

μακθτϊν/αποφοίτων 

και τθν υπεφκυνθ κα-

κθγιτρια κ. Καραμπα-

τάκθ με παρουςίαςθ 

ποικίλων δράςεων του 

ςχολείου ςτα πλαίςια 

του Δικτφου ΑSP NET 

ςχολείων ςυνεργαηό-

μενων με τθν UNESCO. 

Το πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με μετάβαςθ και 

ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο των αρχαίων 

ταγείρων. Τθν ξενάγθςθ ανζλαβε εκτάκτωσ θ κ. 

Μαρία Φάβα, φιλόλογοσ του ΓΕΛ Λεριςςοφ – αρχαι-

ολόγοσ, που εργάςτθκε παλαιότερα ςτθ ςυγκεκρι-

μζνθ αναςκαφι με τον αρχαιολόγο κ. Σιςμανίδθ. 

 

         Θ Διευκφντρια τθσ Δ.Ε. Χαλκιδικισ κ. Τςζκου 

ευχαρίςτθςε το Διμο Αριςτοτζλθ για τθν άριςτθ 

φιλοξενία και τθν αγαςτι ςυνεργαςία κατά τθ δι-

οργάνωςθ τθσ διθμερίδασ, όλουσ τουσ εκπαιδευτι-

κοφσ που εργάςτθκαν γι’ αυτιν, όλουσ τουσ ειςθ-

γθτζσ, κακϊσ και τουσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ 

που ςυμμετείχαν ς’ αυτι. Ελπίηει θ Διθμερίδα να 

ςυντελζςει ςτθ ςυνζχιςθ αντίςτοιχων δράςεων και 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τον Αριςτοτζλθ, 

με διάχυςθ ςε όλα τα ςχολεία τθσ Χαλκιδικισ. 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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Διθμερίδα με κζμα  
«Σο εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό κεςμικό 

πλαίςιο των μακθτικϊν εκδρομϊν-
μετακινιςεων.  

Προβλθματιςμοί και προοπτικζσ» 
Λουτρά Πόηαρ 

20—21 Απριλίου 2016 
 

Στθ Διθμερίδα που οργάνωςε θ Δ.Δ.Ε. Ρζλλασ ςτο 
Λουτράκι Αλμωπίασ – Λουτρά Ρόηαρ, ςτισ 20 - 21 Α-
πριλίου 2016, με κζμα «Το εκπαιδευτικό-
παιδαγωγικό θεςμικό πλαίςιο των μαθητικών εκ-
δρομών-μετακινήςεων. Προβληματιςμοί και προο-
πτικζσ», υπό τθν αιγίδα του ΥΡ.Ρ.Ε.Κ., θ Δ.Δ.Ε. Χαλκι-

δικισ εκπροςωπικθκε από τθ Διευκφντρια Δ.Δ.Ε. 
Χαλκιδικισ κ. Τςζκου, τον Υπεφκυνο Σχολ. Δραςτθρι-
οτιτων κ. Κωνςταντινίδθ, τθν Υπεφκυνθ Εκδρομϊν κ. 
Δθμοποφλου και δφο Διευκυντζσ ςχολείων του νο-
μοφ, τουσ κ. Ντόντουλο και κ. Αρναοφτογλου. 

Τεύχος 1ο 

Ενθμερωτικό εμινάριο 
«το Erasmus+ μασ ταξιδεφει:  

από το ςχεδιαςμό ςτθν υλοποίθςθ ενόσ 
προγράμματοσ Erasmus+» 

 
Πολφγυροσ 

23 Ιουνίου 2016 

Για τισ 23 Ιουνίου 2016 το Γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ και το 
Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων οργάνωςε και 
υλοποίθςε τθν θμζρα αυτι ενθμερωτικό Σεμινάριο 
για τα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα  
 

ςυνζχεια ςτθ ςελ. 20……… 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

 
  
Οι ειςθγιτριεσ κ. τάικου Κρυςταλλία και κ. Χατηθιωάν-
νου Μαρία, Τπεφκυνεσ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων 
ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτε-
ροβάκμιασ Εκπ/ςθσ Κ. Μακεδονίασ. 
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Hμερίδα με κζμα  
«υμβολι τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθ 

διάδοςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ  Επι-
τροπισ των Περιφερειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ» 
Πολιτιςτικό Κζντρο Ν. Σρίγλιασ 

14 Οκτωβρίου 2016 
 
Θ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Χαλκιδικισ, ςε ςυνεργαςία με το Διμο Νζασ Ρροπο-
ντίδασ και τθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευ-
ςθσ, οργάνωςε Θμερίδα ανοικτισ ενθμζρωςθσ των 
πολιτϊν, με κζμα: «Συμβολή τησ Τοπικήσ Αυτοδιοί-
κηςησ ςτη διάδοςη των ςτρατηγικών ςτόχων τησ  
Επιτροπήσ των Περιφερειών τησ Ευρωπαϊκήσ 
Ένωςησ», ςτισ 14 Οκτωβρίου 2016, ςτο Ρολιτιςτικό 
Κζντρο Ν. Τρίγλιασ, ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «Τοπικζσ 
Εκδθλϊςεισ» (Local Events), υπό τθν αιγίδα και τθ 
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Επιτροπισ των Ρεριφερειϊν 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕτΡ).  

Πςουσ παραβρζκθκαν ςτθν εκδιλωςθ, ανά-
μεςα ςτουσ οποίουσ Διευκυντζσ και εκπαιδευτικοί 
των ςχολείων τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμι-
ασ Εκπ/ςθσ του Διμου Ν. Ρροποντίδασ κακϊσ και οι 
μακθτζσ τθσ Β Λυκείου του ΓΕ.Λ. Ν. Τρίγλιασ, καλω-
ςόριςαν με χαιρετιςμό τουσ οι ςυνδιοργανωτζσ: ο 
Διμαρχοσ Ν. Ρροποντίδασ, κ. Εμ. Καρράσ, ο Ρρόε-
δροσ του Οργανιςμοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
του Διμου, κ. Εμ. Μπζθσ, θ Διευκφντρια Ρρωτοβάκ-
μιασ Εκπ/ςθσ κ. Ευτ. Ραπανικολάου και θ Διευκφντρι-
α Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ κ. Αικ. Τςζκου. 

Στο χαιρετιςμό τθσ θ Διευκφντρια Δευτερο-
βάκμιασ Εκπ/ςθσ, κ. Τςζκου, είπε χαρακτθριςτικά: «… 
αποδζχκθκα τθν πρόςκλθςθ του Δθμάρχου Νζασ 
Προποντίδασ κ. Καρρά (με τον οποίο ζχουμε παρελ-
κόν καλισ ςυνεργαςίασ, ελπίηω και μζλλον) και βρί-
ςκομαι ςιμερα εδϊ ωσ ςυνδιοργανϊτρια, εκπροςω-
πϊντασ τθ Διεφκυνςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευ-
ςθσ Χαλκιδικισ, επειδι αντιλαμβάνομαι τθν ανάγκθ 
τθσ ςυμβολισ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των φο-
ρζων τθσ ςτο να κατανοθκεί από τουσ πολίτεσ των 
Περιφερειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
1ον ότι οι ςυνεκτικζσ αρχζσ/οι αξίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, δθλαδι τα κεμελιϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊμα-
τα (που είναι και τα κεμζλια ενόσ πολιτιςμζνου κό-
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ςμου) κα πρζπει να είναι αδιαπραγμάτευτα ςε κά-
κε κράτοσ-μζλοσ. Δεν μπορεί να αποτελοφν διακφ-
βευμα, και μάλιςτα του 21ου αιϊνα. 
2ον ότι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν είναι μόνο οι Βρυ-
ξζλλεσ, αλλά είναι μια Ζνωςθ Κρατϊν (που περι-

λαμβάνει και τθ χϊρα μασ) και ότι οι αποφάςεισ 
τθσ, αυτζσ που επθρεάηουν άμεςα τθν κακθμερινό-
τθτά μασ, βαςίηονται ςε ςυναινζςεισ των κυβερνι-
ςεων των κρατϊν-μελϊν τθσ μετά από διαπραγμά-
τευςθ (κάποτε πολφ ςκλθρι) και ςυμφωνία. Επομζ-
νωσ, και για τουσ δυο παραπάνω λόγουσ, είναι κα-
ταςτροφι να είμαςτε/να μζνουμε αδιάφοροι.  

Γι’ αυτό, κατά τθ γνϊμθ μου, επιβάλλεται 
να ηθτοφμε/να απαιτοφμε  πλθροφόρθςθ και επι-
βάλλεται να κατακζτουμε τθν άποψι μασ (πάντα 
με επιχειρθματολογία) για κζματα ςχετικά με τθν 
Ε.Ε.  

Πιςτεφω ότι μόνο με τθν ελευκερία τθσ ςκζ-
ψθσ, του λόγου, και κυρίωσ του διαλόγου, μποροφ-
με να διαχειριςτοφμε τθ διαφορετικότθτα τθσ 
«ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ», να επιτφχουμε τθ ςυ-
νεργαςία των κρατϊν-μελϊν, αλλά και να αντιμε-
τωπίςουμε τισ προκλιςεισ που κάκε φορά κα προ-
κφπτουν. Γιατί κα προκφπτουν. Και κα προκφπτουν 
ςυνεχϊσ. 

Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ λειτουργϊντασ 
(και απευκφνομαι ςτουσ ςυναδζλφουσ μου) εμείσ 
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οι εκπαιδευτικοί, επιβάλλεται, κατά τθ γνϊμθ μου, να 
δϊςουμε κι ζναν «ευρωπαϊκό προςανατολιςμό» ςτα 
ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ με το ςχεδια-
ςμό, τθν υλοποίθςθ δράςεων και προγραμμάτων ςχε-
τικϊν με τθν Ε.Ε. 

Τολμιςτε, ςυνάδελφοι, να υλοποιιςετε εκ-
παιδευτικζσ δράςεισ και ευρωπαϊκά προγράμματα 
για να αποκτιςουν οι μακθτζσ μασ, οι νζοι πολίτεσ, 
γνϊςεισ για τθν Ιςτορία και τθ διακυβζρνθςθ τθσ Ε.Ε., 
για τθν ευρωπαϊκι ικαγζνεια και για τα κεμελιϊδθ 

δικαιϊματά τουσ ςτθν Ε.Ε. Πϊσ; Με αςκιςεισ προςο-
μοίωςθσ των ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων (όπωσ 
π.χ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου),  με εργαςτιρια 
που αφοροφν τα δικαιϊματα και τθ νεανικι επιχειρθ-
ματικότθτα ςτθν Ευρϊπθ ι με δραςτθριότθτεσ του 
τφπου «Ταξιδεφω, μακαίνω και ηω ςτθν Ευρϊπθ»… 
με πρωτοβουλίεσ ςασ ι με ςυνεργαςίεσ με άλλα Λφ-
κεια τθσ χϊρασ μασ και όχι μόνο.  

Είχα τθν τφχθ να παρακολουκιςω, μαηί με 3 
μακθτζσ τθσ Β Λυκείου, «πρεςβευτζσ του Ευρωπαϊ-
κοφ Κοινοβουλίου» ςτο ςχολείο μου, εξαιρετικζσ ερ-
γαςίεσ από Λφκεια από όλθ τθν Ελλάδα (από τθν Κα-
βάλα, τθν Τιλο, τθν Αλεξάνδρεια, τον Κορυδαλλό, τθν 
Αλεξανδροφπολθ, το Γζρακα, τθ Θεςςαλονίκθ, τισ Συ-
κιζσ, τουσ Θρακομακεδόνεσ, το Κερατςίνι… ) όταν ορ-
γάνωςα και υλοποίθςα ςτο Γενικό Λφκειο τθσ Ν. Τρί-
γλιασ, όπου διετζλεςα επί εξαετία Διευκφντρια, το 
πρόγραμμα «Erasmus+: Universities 4Εurope» ςτο 
ςυνζδριο διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του, ςτισ 5 
Δεκεμβρίου 2015, ςτο Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ. 
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Ζτςι κα επιτφχουμε τθν αφξθςθ του βακμοφ 
ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν δευτεροβάκμιασ 
εκπ/ςθσ (δθλαδι των νζων θλικίασ 16-18 ετϊν) ςε 
κζματα που αφοροφν τθν Ευρϊπθ, τισ προςπάκει-
εσ ενοποίθςισ τθσ, τισ προκλιςεισ, αλλά και τα 
προβλιματα που απορρζουν ενδεχομζνωσ από αυ-
τζσ τισ προςπάκειεσ.  

Ζτςι κα αναπτυχκεί/κα τροφοδοτθκεί ο 
διάλογοσ μεταξφ των νζων πολιτϊν, τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ… ςχετικά με τθν εξζλιξθ του ευρωπαϊκοφ 
ενοποιθτικοφ εγχειριματοσ και θ κινθτοποίθςθ για 
το μζλλον τθσ Ε.Ε. και τθ κζςθ τθσ χϊρασ μασ ς’ 
αυτιν.  Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυμμετοχι των νζων 
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του 
μζλλοντοσ τθσ χϊρασ μασ ς’ αυτιν. 

Θα χαρϊ πραγματικά, εάν, μετά τθν ολο-
κλιρωςθ αυτισ τθσ επιμορφωτικισ θμερίδασ, υ-
πάρξει ενδιαφζρον από ςχολεία δικαιοδοςίασ τθσ 
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκι-
δικισ για υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν δράςεων και 
προγραμμάτων με δικτφωςθ με άλλα ςχολεία τθσ 
χϊρασ ι ςε ςυνεργαςία με φορείσ τθσ τοπικισ κοι-
νωνίασ».  

Το κφριο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ αφοροφςε 
ςτθν παρουςίαςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ 
«Erasmus+» ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ από τθν 
κ. Μαρία Ράςχου (Europe Team Greece), ενϊ τθν 
εμπειρία του ωσ μζλοσ τθσ Επιτροπισ των Ρεριφε-
ρειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕτΡ) μετζφερε 
ςτουσ παρευριςκόμενουσ ο κ. Σταφροσ Καλαφάτθσ 
με κζμα τθσ ειςιγθςισ του «Επιτροπι των Ρεριφε-
ρειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕτΡ) και φορείσ τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ζνα χριςιμο εργαλείο για 
τθν ευρωπαϊκι ταυτότθτα».  

 
  
Ο κ. Σηαύρος Καλαθάηης, μέλος ηης Δπιηροπής ηων Περι-

θερειών Δσρωπαϊκής Ένωζης, ζηο βήμα. 
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……………..ςυνζχεια από ςελ 17 

 
με κζμα «το Erasmus+ μασ ταξιδεφει: από το ςχεδια-
ςμό ςτην υλοποίηςη ενόσ προγράμματοσ Eras-
mus+», ςτο Αμφικζατρο του ΕΡΑ.Λ. Ρολυγφρου.   
ειςθγιςεισ από τισ Υπεφκυνεσ των Ευρωπαϊκϊν Ρρο-
γραμμάτων ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτο-

βάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ τθσ Κ. Μακε-
δονίασ, κ. Στάικου Κρυςταλλία και κ. Χατηθιωάννου 

Μαρία, ιταν πολφ ενθμερωτικζσ και εξαιρετικά χρι-
ςιμεσ για όποιον ενδιαφζρεται να ξεκινιςει ζνα ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Το Σεμινάριο παρα-
κολοφκθςαν θ Ρροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ Οικονομι-
κοφ-Διοικθτικοφ ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκ-
παίδευςθσ Κ. Μακεδονίασ κ. Ε. Χατηθπζτρου, οι Σχο-
λικοί Σφμβουλοι νομοφ Χαλκιδικισ, των φιλολόγων κ. 
Μ. Γεωργιάδθσ, των μακθματικϊν κ. Μ. Ράλλα, των 
αγγλικϊν κ. Χ. Λαςκαρίδου, οι υπεφκυνεσ των Ευρω-
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παϊκϊν Ρρογραμμάτων ςτθ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ κ. Μ. 
Μπογδάνου και κ. Μ. Δθμοποφλου, πολλοί Διευκυ-
ντζσ και κακθγθτζσ των ςχολικϊν μονάδων του νο-
μοφ. 
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Εκδιλωςθ Χριςτουγζννων 2016 
 
Στισ 22 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιικθκε μια 

  

 
  
Η χορωδία Γυμναςίου-Λυκείου Ν. Καλλικράτειασ, 
ςυνοδεία τθσ Διευκφντριασ κ. Αλβανοφ και τθσ μου-
ςικοφ του ςχολείου κ. Παπαντωνοποφλου, ζψαλε τα 
κάλαντα ςτθ Διευκφντρια Δ.Δ.Ε. 
  

 
  
Ζψαλαν τα κάλαντα ςτθ Διευκφντρια Δ.Δ.Ε. Χαλκιδι-
κισ οι μακθτζσ του Ε.Ε.Ε.Κ. Πολυγφρου, ςυνοδεία 
των κακθγθτϊν και του Διευκυντι τουσ κ. Σρικαλιϊ-
τθ. 
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χριςτουγεννιάτικθ γιορτι ςτο Γραφείο τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλ-
κιδικισ. Τα κάλαντα ζψαλαν ςτθ Διευκφντρια τθσ 
Δ.Δ.Ε. και ςτουσ παρευριςκόμενουσ εκπροςϊπουσ 
τθσ Ε.Λ.Μ.Ε., των Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονά-
δων, των κακθγθτϊν, και βζβαια του προςωπικοφ 
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του Γραφείου θ χορωδία του Γυμναςίου-Λυκείου 
Ν. Καλλικράτειασ, ςυνοδεία τθσ Διευκφντριασ του 
Γυμναςίου Ν. Καλλικράτειασ κ. Αλ. Αλβανοφ και 
τθσ μουςικοφ του ςχολείου κ.  Β. Ραπαντωνοποφ-
λου, και οι μακθτζσ του Ε.Ε.Ε.Κ. Ρολυγφρου, ςυνο-
δεία του Διευκυντι τουσ κ. Τρικαλιϊτθ και των κα-
κθγθτϊν τουσ.  
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