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Αντί προλόγου 

 
 
Και αιςίωσ φκάςαμε ςτο 6ο τεφχοσ του θλεκτρο-

νικοφ περιοδικοφ τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ με τθ λιξθ 
τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2017 – 2018. Ζνα τεφχοσ πλου-
ςιότερο ςε φλθ από όλα τα προθγοφμενα. Και μάλι-
ςτα με Τμιμα δθμοςίευςθσ άρκρων μετά από κρίςθ 
Επιςτθμονικισ Επιτροπισ, ανάλογθσ με τθ κεματικι 
τουσ.  

Ροιοσ κα μασ το ζλεγε, όταν ξεκινοφςαμε αυτι 
τθ δραςτθριότθτα με τον κ. Στεφανίδθ, υπεφκυνο 
ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ., και τον κ. Κωνςταντινίδθ, υπεφκυνο 
των Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων ότι κα καταφζρναμε 
να τθ διατθριςουμε και να τθν εξελίξουμε ςε αυτό το 
βακμό; Να διακζτει μια ευάρικμθ Επιςτθμονικι Επι-
τροπι (θ ανταπόκριςθ ςτθν πρόςκλθςι μασ για τθ 
ςυγκρότθςι τθσ ιταν ανζλπιςτθ) και να δζχεται επι-
ςτθμονικά άρκρα εκπαιδευτικϊν προσ κρίςθ και δθ-
μοςίευςθ. Και μάλιςτα, άρκρα ποικίλθσ και ευρείασ 
κεματικισ που μασ υποχρζωςαν ςε διάφορεσ 
«κεματικζσ επιςτθμονικζσ υποεπιτροπζσ». Και μάλι-
ςτα, και άρκρα εκπαιδευτικϊν που δεν υπθρετοφν ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Χαλκιδικισ.  

Το περιοδικό μασ, φαίνεται, πωσ ζχει ιδθ γίνει 
γνωςτό και θ αναγνωριςιμότθτά του αυτι από τθ μι-
α, οπωςδιποτε, μασ ικανοποιεί και μασ ςυγκινεί, από 
τθν άλλθ, όμωσ, ςκεπτόμαςτε ότι ίςωσ μασ οδθγιςει 
ςε «μονοπάτια» που δεν είχαμε εξ αρχισ κατά νου. Θ 
αλικεια είναι ότι κάνουμε διάφορεσ ςκζψεισ για το 
μζλλον του, αλλά τισ οριςτικζσ αποφάςεισ κρίναμε 
ςκόπιμο να τισ πάρουμε με τθ νζα ςχολικι χρονιά.   

Τελικά, νομίηω, ότι ξεπεράςαμε τα προςδοκϊμε-
να. Αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να ευχαριςτιςω κερμά 
τον κ. Στεφανίδθ και τον κ. Κωνςταντινίδθ για τθν 
ουςιαςτικι και εποικοδομθτικι ςυνεργαςία μασ και 
να τουσ ευχθκϊ να ςυνεχίςουν να είναι δθμιουργικοί 
και πρόκυμοι για νζεσ «περιπζτειεσ» απ’ όποιο μετε-
ρίηι κι αν προκφψει να βρεκοφν. Για τον εαυτό μου το 
κεωρϊ δεδομζνο. 

Ραράλλθλα, κα ικελα από καρδιάσ να ευχαρι-
ςτιςω όςουσ με τον ίδιο ενκουςιαςμό ενεπλάκθςαν 
ςε αυτι τθν «περιπζτεια» και ζγιναν μόνιμοι ςυνερ-
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γάτεσ μασ. Τθ δθμιουργικότατθ κ. Λζττα, διευκφ-
ντρια του ΓΕ.Λ. Αρναίασ – επίςθμθ γραφίςτριά μασ, 
τθν ανκρϊπινθ κι ευαίςκθτθ κ. Ραπαδοποφλου, 
υπεφκυνθ του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων, τον 
επικοινωνιακό κ. Κουτςάκα, υπεφκυνο ΚΕ.ΣΥΡ, τθν 
ακοφραςτθ κι αεικίνθτθ κ. Χριςτοποφλου, υπεφκυ-
νθ τθσ Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ, τθ φιλομακι κ. 
Μπογδάνου, υπεφκυνθ των Ευρωπαϊκϊν Ρρο-
γραμμάτων και του κεςμοφ τθσ Μακθτείασ.  

 Με τισ προςπάκειζσ μασ, κεωρϊ ότι από το 
Γραφείο τθσ Δ.Δ.Ε. καταςτιςαμε ςαφζσ πωσ ςτθ 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ τθσ Χαλκιδικισ γίνεται 
αξιόλογθ δουλειά από δραςτιριουσ και ικανοφσ 
εκπαιδευτικοφσ, ζτοιμουσ να αντιμετωπίςουν τισ 
νζεσ εκπαιδευτικζσ προκλιςεισ με ςοβαρότθτα και 
διάκεςθ να ανταποκρικοφν ς’ αυτζσ αποτελεςμα-
τικά και δυναμικά. Εκπαιδευτικοφσ που δρουν πά-
ντα με γνϊμονα τθν αναβάκμιςθ τθσ παιδείασ και 
τθ ςτιριξθ των προςπακειϊν των ςχολικϊν μονά-
δων και των εκπαιδευτικϊν τουσ.   

Στο πνεφμα αυτό κινικθκαν όλεσ οι δραςτθ-
ριότθτζσ μασ, όπωσ εφκολα κάποιοσ διαπιςτϊνει 
από τισ ςελίδεσ του 6ου τεφχουσ του περιοδικοφ 
μασ, με κορυφαία, κατά τθ γνϊμθ μου, τθ διοργά-
νωςθ περιπατθτικϊν διαδρομϊν, με ςκοπό τθν κα-
λι φυςικι μασ κατάςταςθ, τθν ψυχικι μασ ανάτα-
ςθ, τθ γνωριμία μασ με το φυςικό και πολιτιςτικό 
τοπίο τθσ Χαλκιδικισ, αλλά και τθν καλλιζργεια τθσ 
αλλθλεγγφθσ με τθν ταπεινι προςφορά μασ.      

Εφχομαι ςε όλουσ μασ ζνα υπζροχο καλοκαίρι 
με πολφ ξεκοφραςθ και απόλυτθ θρεμία. Γιατί ο 
εκπαιδευτικόσ χρειάηεται οπωςδιποτε τισ 
«διακοπζσ» του. 

 

 
Θ Διευκφντρια Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ  

 
Αικατερίνθ Θ. Τςζκου 
Φιλόλογοσ - Ιςτορικόσ  
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Ο τρόποσ φπαρξθσ των χαρακτιρων  
και θ ςθμαςία τθσ ιςτορίασ (τουσ)  

ςτο διιγθμα του Ραπαδιαμάντθ «Ο Γάμοσ του Καραχμζτθ». 
 

ΛΩΑΝΝΘΣ ΒΟΓΛΑΤΗΘΣ 
ΚΑΚΘΓΘΤΘΣ ΚΕΟΛΟΓΟΣ 

 
 
Ρερίλθψθ. 

Το διιγθμα του Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ «Ο γάμοσ του Καραχμζτθ» με μια καινοφανι ςφλλθψθ για τα δεδομζνα και τισ 
απαιτιςεισ τθσ μετανεωτερικισ εποχισ μασ  νοθματοδοτεί τθ ηωι προβάλλοντασ τθν Ελευκερία και το Ρρόςωπο. Θ οπτικι του 
ςκιακίτθ πεηογράφου μεταποιεί τον Χρόνο-Κρόνο από πεδίο τθσ αυτοπραγμάτωςθσ του ανκρϊπου και του κοινωνικοφ μεταςχθ-
ματιςμοφ ςε Λςτορία προςϊπων τα οποία με αγάπθ και αυτοκυςία εγγράφουν ςτθ βιωτι τθν υπζρβαςθ και το καφμα. Στο πρόςω-
πο του προεςτοφ Κουμπι εικονίηεται θ προοπτικι τθσ φφςθσ διαμορφωμζνθσ από τα κοινωνικά ςτερεότυπα, τισ βιολογικζσ ανά-
γκεσ, τθ μετανεωτερικι αυταξία και αυκυπαρξία. Αντίκετα ςτο πρόςωπο τθσ Σεραϊνοφσ αποτυπϊνεται θ προοπτικι τθσ χάριτοσ θ 
οποία με μια ςυνεχι και ςυνειδθτι διάκεςθ προςφοράσ, αγάπθσ και φιλανκρωπίασ μεταποιεί τθν αλλαγι ςε καταλλαγι, τθν βίω-
ςθ του μυςτθρίου τθσ ηωισ ςε ςυμ-βίωςθ και τθν Ουςία του κόςμου ςε ςυν-Ουςία. Ωςτόςο αυτό που τθν αγιάηει ςτθ ςυνείδθςθ 
του Ραπαδιαμάντθ και των αναγνωςτϊν του είναι θ αντίδραςθ τθσ ςτθν αυταρχικότθτα του προεςτοφ. Το ικοσ τθσ αυτοπροςφο-
ράσ και τθσ αυτοκυςίασ από κεατισ του κόςμου καινοποιείται ςε κεματοφφλακα αξιϊν και αλλθλεγγφθσ ϊςτε κεϊμενοσ ο 
άνκρωποσ «ζνεκεν τθσ δικαιοςφνθσ» να ενςαρκϊνει τθν κεανκρωπία του Χριςτοφ. Θ ζμπρακτθ ςυμπόνια τθσ Σεραϊνοφσ ςε αυτόν 
που υποφζρει γίνεται επιταγι και αποςτολι ευκφνθσ ςτισ οποιαδιποτε διακρίςεισ, διαιρζςεισ και αποκλειςμοφσ.   

Λζξεισ κλειδιά: Λογοτεχνία και Κεολογία, ευκφνθ τθσ Τζχνθσ και του ανα-γνϊςτθ, ελευκερία και πρόςωπο, χρόνοσ και ιςτορί-
α, ςυλλογικι ευαιςκθςία και ευκφνθ.  

 

Ειςαγωγι. 
Από το βάκοσ του άπλετου και ςκοτεινοφ ορίηοντα τθσ οικουμζνθσ αναδφεται μια τζχνθ τόςο ταπεινι όςο και οικεία ςαν 

μελωδία «χαιρετίηουςα τὸ ἀχανζσ». Ξάφνου θ εγκαρτζρθςθ τθσ αςικωτθσ μοίρασ μασ «περιςτεγάηεται» «εἰσ τὸ βάκοσ» από φω-
νι «ἱκετεφουςα τὸ ἄπειρον». Ο ρεμβαςμόσ μιασ μζρασ ςυγκατανεφει τα άγια των αγίων με ζνα «μινφριςμα πτθνοῦ χειμαηομζνου, 
λαχταροῦντοσ τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἔαροσ». Πταν λοιπόν μζςα μασ λάμπει το καίριο «χορδίηουςα τοὺσ ἀζρασ» και δίνει ςτθν αγιοςφ-
νθ ςχιματα και ονόματα γιινα και ρεαλιςτικά ωσ «ζνα άνκοσ γιαλοφ», τότε βρίςκεςαι ςτο διάφωτο τθσ Ροίθςθσ και ςυνομιλείσ 
προςϊρασ με τον ςυγγραφζα εκείνο που μασ μουρμοφριςε τθν Αλικεια κι ζφεξε το φωσ τθσ. Ο Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ χάρα-
ξε ςτα παραδομζνα ςχιματα με αφζλεια και χάρθ μια ηωι που «για να ςτακεί δεν ζχει ανάγκθ από υποςθμειϊςεισ» (Ελφτθσ, 
2006, ς.423). Με μια κακαρότθτα και μια λιτότθτα ο ςκιακίτθσ πεηογράφοσ ανοίγει μια μυςτικι δίοδο ςτισ γωνιζσ τθσ ψυχισ μασ 
κάνοντασ με ζναν ελάχιςτο παφλαςμό το εγκόςμιο φωσ του υπερκόςμιο φωσ Χριςτοφ. Και αν μιλϊ με όρουσ ποιθτικοφσ είναι για-
τί όταν διαβάηω Ραπαδιαμάντθ πάντοτε ςκζφτομαι πωσ μζςα από τθν ποιθτικότθτα αναδεικνφεται δθμιουργικά θ αγιότθτα και 
πωσ ο μεταμορφωμζνοσ άνκρωποσ τθσ καινισ κτίςθσ οφείλει να ςκζφτεται και να δρα ποιθτικά, άρα επ-αναςτατικά. «Ροιθτικά 
μόνον οἰκεῖ ςτ’ ἀλικεια ὁ ἄνκρωποσ τὴ γῆ ἐτοφτθ» παρατθρεί εφςτοχα ο Οδυςςζασ Ελφτθσ (Ελφτθσ, 2006, ς. 174). 

Στο πρϊτο μζροσ παρουςιάηεται ςυνοπτικά το διιγθμα του Ραπαδιαμάντθ. Στο δεφτερο μζροσ κεωρείται θ παπαδιαμαντικι 
ιςτορία υπό το πρίςμα τθσ ιςτορικισ οντολογίασ τθσ Ορκοδοξίασ. Δυςτυχϊσ θ απουςία νοιματοσ οδιγθςε τον ςφγχρονο άνκρωπο 
ςε μια ραςιοναλιςτικι κεϊρθςθ και χριςθ του χρόνου. Ο χρόνοσ δεν είναι ζνασ ξανακερδιςμζνοσ χρόνοσ, ο χρόνοσ τθσ μνιμθσ, 
τθσ ςυγχϊρεςθσ, τθσ καταλλαγισ και τθσ αγάπθσ. Στο τρίτο μζροσ τα πρόςωπα τθσ ιςτορίασ αποκαλφπτουν τθ ςτάςθ ηωισ και 
ιδίωσ θ Σεραϊνϊ ξεδιπλϊνει τθν αλλαγι από αυτό που τθσ ζδωςαν θ φφςθ και οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ ς’ αυτό που θ ίδια επιλζγει. 
Καταγράφεται, δθλαδι, θ κίνθςθ, θ μετακζνωςθ από τθν αναγκαιότθτα τθσ φφςθσ ςτθν ελευκερία του Ρροςϊπου. 

Αν θ Τζχνθ κζλει να είναι αλθκινι και ουςιαςτικι, οφείλει να ςυμβάλλει ςτθν ολοποιθτικι ςφλλθψθ και ςτθ νοθματοδότθςθ 
τθσ ηωισ ϊςτε να ταυτοποιοφνται το Ρρόςωπο και θ Ελευκερία του ανκρϊπου (Ταρκόφςκι, 1987, ς.53-54). Θ Ροίθςθ ωσ αναδθμι-
ουργία του κόςμου ολοκλθρϊνει τον ςτόχο τθσ όταν φωτίηει και αναηωογονεί  τθν πρωτολογία και τθν εςχατολογία, το κάποτε και 
το πάντα του ανκρϊπου μεταποιθμζνο ςε ζνα παρόν ουςιαςτικισ μεταλλαγισ και καταλλαγισ των ςχζςεων και των προςανατολι-
ςμϊν του. Μόνο ζτςι θ ανά-γνωςθ και θ κοινωνία με κείμενα ςαν τον «Γάμο του Καραχμζτθ» μποροφν να αλλάξουν τον τρόπο 
κζαςθσ του κόςμου για να ανακαλφψουμε τον τρόπο  και τον τόπο αποκάλυψθσ τθσ αλικειασ. Ο Άλλοσ εξάλλου ενςαρκϊνει τον 
τρόπο και τον τόπο τθσ αλικειασ μασ αφοφ «δεν είναι θ κόλαςι μασ» αλλά μπορεί να γίνει ο παράδειςόσ μασ. Θ ηωι είναι καμω-
μζνθ από επιλογζσ που οδθγοφν ςε διαςταυρϊςεισ. Κανείσ δεν ςϊηεται μοναχόσ του. Ο παράδειςοσ ι θ κόλαςθ μασ φτιάχνονται 
από τα υλικά τθσ δικιάσ μασ ηωισ και των δικϊν μασ επιλογϊν. 
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Ο Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ μάσ καλεί να ψθλαφίςουμε το ςυλλογικό μασ είναι, να απεκδυκοφμε ςτείρεσ βεβαιότθτεσ και 
να αναδείξουμε τον δθμιουργικό ανκρωπιςμό που κινθτοποιεί με ανατρεπτικι ρϊμθ και επ-αναςτατικι ζκρθξθ τον οικουμενικό 
καθμό και τθ ςυλλογικι ευαιςκθςία μασ. Δεν ωφελεί να κοινωνείσ τθν  τζχνθ αν δεν μεταςτοιχειϊνονται τόςο θ δικιά ςου ηωι 
όςο και θ ηωι του διπλανοφ ςου, αν δεν μπορείσ να εμποδίςεισ τθ ςάρκωςθ του κακοφ και να ςυνεργιςεισ ςτον τοκετό του κείου 
Λόγου. Ο Χριςτόσ μάσ καλεί ςτα υψθλά και τα δφςκολα, ςε ζνα ςυνεχι Γολγοκά και ςε μια διαρκι Ανάςταςθ. Κλείνοντασ ασ κυμθ-
κοφμε τθν προςευχι του Νίκου Καηαντηάκθ: «Δοξάρι είμαι ςτα χζρια ςου, Κφριε, τζντωςζ με να μθ ςαπίςω. Μθ με παρατεντϊ-
ςεισ, Κφριε, κα ςπάςω. Ραρατζντωςζ με, Κφριε, κι ασ ςπάςω! Διάλεξε». (Καηαντηάκθσ, 1982, ς.505). 

 
Το διιγθμα «Ο γάμοσ του Καραχμζτθ». 

Το διιγθμα δθμοςιεφτθκε ςτα 1914 λίγα χρόνια μετά τθν αποδθμία του Ραπαδιαμάντθ (1911). Διαδραματίηεται ςτθ Σκιάκο 
ςτα χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ. Κεωρείται από εκείνα τα αριςτουργιματα τθσ πεηογραφίασ μασ ςτα οποία καταγράφεται με τον 
πλζον ζκδθλο τρόπο το μαρτφριο να είςαι γυναίκα ςε αυτόν τον τόπο ιδίωσ τα παλαιότερα χρόνια.  

Ζνασ από τουσ προεςτοφσ του τόπου ιταν και ο Κουμπισ ο οποίοσ «τὰ εἶχε καλὰ μὲ τοὺσ Ἀγάδεσ» και ςχεδόν πάντοτε με τθν 
επιβλθτικότθτα, τον ςτιβαρό του λόγο και τθν αυταρχικότθτά του επιβαλλόταν ςτισ ςυνακροίςεισ των ωμιϊν. Το μεγάλο ςαράκι, 
αν και παντρεμζνοσ δεκαπζντε ζτθ με τθν Σεραϊνϊ, ιταν πωσ  δεν είχε αποκτιςει απογόνουσ. Τριγφριηαν ςτο νου του διάφορεσ 
ςκζψεισ ωσ πειραςμοί τισ οποίεσ όλεσ απζρριψε όπωσ να χωρίςει τθ γυναίκα του, να αποκτιςει ερωμζνθ, να υιοκετιςει «ξζνο 
γζννθμα» ακόμθ και να παραχωριςει τθν περιουςία του ςε ςυγγενείσ ι να τθν προςφζρει ςε φτωχοφσ και ςτθν εκκλθςία.   

Πταν ο Καπετάν Ραςάσ «μὲ τὴν ἀρμάδα κατζπλευςε καὶ ἄραξε» ςτο νθςί τθσ Σκιάκου, τότε λοιπόν ο Κουμπισ απεφάςιςε να 
«τραβιξῃ τὸ ςκοινί του» κάνοντασ τθν επιλογι του. Αποφάςιςε δωροδοκϊντασ ζνα ιερζα και με τθν «εκδοφλευςιν» των Τοφρκων 
να απαγάγει τθ γειτόνιςςα του τθ Λελοφδα και να τθν παντρευτεί ϊςτε ο μφχιοσ πόκοσ του να επιτευχκεί. Θ πονθριά και θ ευρθ-
ματικότθτα του γραμματζα Φαναριϊτθ του καπετάν παςά και θ ζντρομθ και αδρανισ ςτάςθ του παπά Σταμζλου ςυνζβαλαν ςτθν 
ολοκλιρωςθ τθσ «διγαμίασ» του Κουμπι.  

Θ υπάκουθ και ςτοργικι Σεραϊνϊ εκτζλεςε το ςχζδιο του άντρα τθσ και μαηί με τθ Λελοφδα πιγε ν’ ανάψει τα καντιλια του 
αγίου Ρροκοπίου. Από κει ζγινε ακόρυβα θ μεταφορά τθσ νζασ ςυηφγου ςτθ ναυαρχίδα του Καπετάν Ραςά όπου θ Λελοφδα ζγινε 
τελικά θ δεφτερθ γυναίκα του Κουμπι. Του ζδωςε μάλιςτα και πολλοφσ απογόνουσ τουσ οποίουσ «ανζςτθςε» με περιςςι αγάπθ 
και φροντίδα θ Σεραΐνα (ζτςι τθν αποκαλοφν ο Κουμπισ και ο Ραπαδιαμάντθσ ςτο τελευταίο μζροσ του διθγιματοσ). Μάλιςτα θ 
αμζριςτθ και άδολθ αγάπθ τθσ εκδθλϊκθκε και όταν ςτάκθκε μπροςτά ςτο μανιαςμζνο ραβδί του Κουμπι τότε που λάκευςε θ 
Λελοφδα ςτθν επίςθμθ φορεςιά του άντρα τθσ προκαλϊντασ τον κυμό και τθν οργι του. 

Ζκτοτε ο Κουμπισ ονομάηονταν από τουσ ςυντοπίτεσ του Καραχμζτθσ και οι απόγονοί του Καραχμεταίοι. Θ δε Σεραΐνα όταν 
απεβίωςε ετάφθ ςτον περίβολο του ναοφ του αγίου Δθμθτρίου εκεί όπου ςυνθκιηόταν να ενταφιάηονται οι ιερείσ τθσ ενορίασ. 
Μετά από τρία χρόνια ςτθν ανακομιδι των λειψάνων τθσ αναδυόταν από τον τάφο τθσ ζνα λεπτό «κεςπζςιον ἄρωμα ὡσ 
βαςιλικοῦ, μόςχου καὶ ρόδου», ςθμάδι πωσ αγίαςε με τθ χάρθ του Κυρίου.  

 

«῾Ο χρόνοσ εἶναι μὶα μεγάλθ ἐκκλθςία…». 
Ο Οδυςςζασ Ελφτθσ κατατάςςει τον ςκιακίτθ πεηογράφο ςτα πιο αντιπροςωπευτικά δείγματα μιασ ακωότθτασ που διατρζ-

χει ωσ τισ εςχατιζσ τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ. Ο παραπάνω ςτίχοσ του από το «Μονόγραμμα» του Οδυςςζα Ελφτθ (Ελφτθσ, 1988, 
ς.25) τοποκετεί καίρια και ουςιαςτικά τθν παπαδιαμαντικι ιςτορία ςτθν καρδιά τθσ ορκόδοξθσ οπτικισ για τθν Λςτορία. Κζτει 
ενϊπιον μασ τθν  πεμπτουςία τθσ ιςτορικισ οντολογίασ τθσ Ορκοδοξίασ ϊςτε ο κακζνασ να βλζπει με ζνα καινοφανι τρόπο παλιά 
πράγματα, «να βλζπει ο κακζνασ διαρκζσ το ακαριαίο και το ακαριαίο διαρκζσ · να βλζπει ό,τι αγαπά ςαν τον πυρινα ενόσ παρα-
δείςου» ( Ελφτθσ, 1996, ς.10). 

Στον αντίποδα ο νεωτερικόσ άνκρωποσ διαμορφϊνοντασ μια τελείωσ εκκοςμικευμζνθ κοινωνία αυτονομικθκε από κάκε 
μεταφυςικι αυκεντία. Ο κρίαμβοσ του υποκειμζνου προμθκεϊκισ διάςταςθσ κακρεφτίηεται ςτθν αυτοπραγμάτωςθ του ςε ζνα 
ιςτορικό πεδίο το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τόποσ τθσ κεοποιθμζνθσ αυκυπαρξίασ του (Γιαγκάηογλου, κ.α., 2008, ς.19). 
Ο κάνατοσ του Κεοφ κα επιςφρει τελικά και τον κάνατο του ίδιου του ανκρϊπου. Το υπαρξιακό μθδζν ανάγεται ςε οντολογικι 
αρχι κινθτιριασ δφναμθσ του ιςτορικιςμοφ (Ηιάκασ, 2001, ς.33).  Θ απουςία του Κεοφ κα μετατρζψει τθν ιςτορία ςε εκατόμβθ 
νεκρϊν και ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ ςε τραγικι ςιςφφεια απόλθψθ. Ριο ανάγλυφα από ποτζ ο Τόμασ Στερνσ Ζλιοτ διακθρφττει 
το τζλοσ τθσ ιςτορίασ, το υπαρξιακό βφκιςμα ςτθν νφχτα του ιςτορικοφ ολοκλθρωτιςμοφ. Ο χρόνοσ «γελοίοσ ζρθμοσ κλιμμζνοσ 
χρόνοσ» είναι ο «τόποσ δυςμζνειασ», «αποςτράγγιςθ του κόςμου τθσ αίςκθςθσ/ εκκζνωςθ του κόςμου τθσ φανταςίασ/αδράνεια 
του κόςμου του πνεφματοσ» (Ζλιοτ, 1988, ς.43-44). Στο υπαρξιακό δράμα του Σάμιουελ Μπζκετ  ο Βλαντιμίρ και ο Εςτραγκόν αδί-
κωσ περιμζνουν τον Γκοντό. Αν και διαρκϊσ αναμζνουν και διακαϊσ προςπακοφν να επανεκκινιςουν τον χρόνο με τθ δυναμικι 
των προςδοκιϊν τουσ, θ απουςία νοιματοσ οδθγεί ςε μια ελεατικι κζαςθ του κόςμου κεμελιωμζνου ςτθν απόλυτθ ςταςιμότθτα. 
Οι ιρωεσ του Ρροφςτ είναι γυμνοί και απροςτάτευτοι ςτθ φκορά του χρόνου που ςαν Κρόνοσ ςκοτϊνει τα παιδιά του. Στον Αντρζι 
Ταρκόφςκι ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ υποφζρει από τθ ραςιοναλιςτικι χριςθ του χρόνου, μπορεί όμωσ με ζνα αναμμζνο κερί ι μια 
κυςία να εγκιβωτίςει το κείο ςτθν ιςτορία του τϊρα.  Για τον δικό μασ Γιϊργο Σεφζρθ ζχει τελειϊςει ο καιρόσ τθσ προςευχισ μασ  
τϊρα που «ἡ ἀγάπθ ἔχει ςτεγνϊςει» και ο κακζνασ «χωριςτά ὀνειρεφεται καὶ δὲν ἀκοφει τὸν βραχνά τῶν ἄλλων» (Σεφζρθσ, 1998, 
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ς.45). 
Θ οπτικι όμωσ του Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ τόςο υπαρξιακι όςο και φιλάνκρωποσ κεμελιϊνεται ςτθ μοναδικότθτα του 

προςϊπου και ςτο ακατάλυτο τθσ ελευκερίασ του, ςτοιχείο που τθν αποδεςμεφει από τθ «Σκφλλα» τθσ απολυτοποίθςθσ και τθ 
«Χάρυβδθ» τθσ ςχετικότθτασ (Αγόρασ, κ.α., 2002, ς.319). Με μια αλικεια και μια ταπεινότθτα αφθγείται το καίριο το οποίο γίνε-
ται ευανάγνωςτο και κακϊσ «εξακολουκοφν να παλιϊνουν τα πράγματα, παραμζνει καινοφριοσ ο Κεόσ» (Ελφτθσ, 1996, ς.14). Δεν 
ατενίηει το αμετάβλθτο και το ακίνθτο τθσ τραγικισ ανκρϊπινθσ μοίρασ αλλά εμπεριζχει μια ιςτορία με νόθμα, προοπτικι και 
ςκοπό. Ο χρόνοσ παφει να τεμαχίηεται και να μερίηεται ςε αςτάκμθτεσ κινιςεισ από το «πρότερον» ςτο «ὕςτερον» και αποκτά τθ 
φυςικι διάρκεια τθσ προςωπικισ ςχζςθσ και τθσ αγαπθτικισ κοινωνίασ. Ο χρόνοσ δεν είναι απλϊσ ζνα φυςικό μζγεκοσ, ζνα πζρα-
ςμα από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ, αλλά μεταποιείται ςε ιςτορικό γεγονόσ ςυγκεκριμζνων προςϊπων που ενεργοφν με τθν ελεφ-
κερθ προαίρεςι τουσ. Ο Ραπαδιαμάντθσ αφθγείται ιςτορίεσ απλϊν, κακθμερινϊν ανκρϊπων, προςϊπων ςυνικωσ υπαρκτϊν. 
Είναι πρόςωπα μιασ «ηωισ απείραγθσ» τα οποία με χαμθλόφωνο τρόπο μεταςτοιχειϊνουν το δράμα τουσ ςε ιςτορία θ οποία 
άπαξ και ςυνζβθ εγγράφεται ςτο μυςτιριο τθσ ηωισ (Ελφτθσ, 1996, ς.57).  

Θ ιςτορία του Κουμπι Νικολάου και τθσ Σεραϊνοφσ διαδραματίηεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι κοινότθτα, μζςα ςε μια 
κακθμερινότθτα διάφανθσ ηωισ, ςτο πεδίο τθσ διαλεκτικισ πορείασ προσ τθ ςωτθρία. Με μια προοπτικι ανοιχτι ςτθν ζκπλθξθ 
και το ενδεχόμενο τα κτιςτά όντα του Ραπαδιαμάντθ ενςαρκϊνουν τθν εν Χριςτϊ ηωι χωρίσ τισ απολυτοποιιςεισ και τισ δικανικζσ 
αξιομιςκίεσ ενόσ ιςτορικοφ ολοκλθρωτιςμοφ. Δίχωσ τθν ενκαδικότθτα και τθν αυτονομία τθσ νεωτερικισ ιςτοριογραφίασ, οι 
ιρωεσ του ςκιακίτθ πεηογράφου δεν εξιδανικεφουν καμιά βιωτι οφτε μονολικικά αυτοδικαιϊνονται ενδίδοντασ ςτον πουριτανικό 
δυαλιςμό του «ιεροφ» και του «βζβθλου». Θ ιςτορία ανοίγεται ςτο μζλλον και νοθματίηεται από τθ μετοχι ςτθν εν Χριςτϊ ηωι. 
Ρροςλαμβάνει τθ κυςιαςτικι κζνωςθ για να πλθρωκεί εςχατολογικά, εμφυςά ςτο πεπεραςμζνο ζναν πρίμο αγζρα ανακαίνιςθσ 
και ευλογίασ δίνοντασ ςτθν ιςτορία τθν ευκαιρία τθσ κείασ Οικονομίασ.  

Θ κίνθςθ αυτι μόνο ςε κατάςταςθ και νοοτροπία ελευκερίασ και αγάπθσ μπορεί να ενεργθκεί και υποςταςιοποιθκεί. Το 
νόθμα τθσ μοναδικισ ιςτορίασ του «Γάμου του Καραχμζτθ» δεν ςχετικοποιείται οφτε μθδενίηεται μπροςτά ςτθν ιςχυρι δυναμικι 
των κοινωνικοοικονομικϊν δυνάμεων τθσ νεωτερικισ εποχισ αλλά κακίςταται ζνα μετανεωτερικό ςυναξάρι (Γιαγκάηογλου, κ.α., 
2011, ς.5), μια ιςτορία που εγγράφει ςτθν τραγωδία τθσ φπαρξισ τθσ τθν «ζξοδο» ςε ζνα απροςμζτρθτο ζςχατο, τθν τελικι δικαί-
ωςθ και αγιοποίθςθ τθσ. Στο τζλοσ θ υπαρξιακι ιςτορία νικά τον κοςμικό χρόνο των καταπιεςτικϊν δυνάμεων τθσ περικωριοποίθ-
ςθσ. Θ απελεφκερθ ανκρωπιά τθσ Σεραϊνοφσ γίνεται ςφμμορφθ με  τθν αναςτθμζνθ ανκρωπιά του Χριςτοφ ϊςτε διανοιγόμενθ 
ςτθ Βαςιλεία του Κεοφ να ςϊηεται και αυτι θ ίδια και θ Λςτορία.  

 

«Τὸ Ναὶ τὸ ἥμερον, τὸ ταπεινόν, τὸ πρᾷον, τὸ Ναὶ τὸ φιλάνκρωπον».   
Δανείηομαι τθν παραπάνω ριςθ του Ραπαδιαμάντθ από τον «Ξεπεςμζνο Δερβίςθ» γιατί ουςιαςτικά και αλθκινά εκφράηει 

αυτι τθ ςτάςθ ηωισ τθσ Σεραϊνοφσ. Είναι θ ανταπόκριςθ ςτθν εν Χριςτϊ αποκάλυψθ, θ απάντθςθ ςτθν κλιςθ και τθ κεοφάνεια 
του Χριςτοφ ςτον κόςμο. Ζνα αγκάλιαςμα ςταυρικό των διεςτϊτων αναςυνκζτει τα γιινα ϊςτε θ ικεςία και ο «μνθςιπιμων πό-
νοσ» να μασ οδθγιςουν ςε μια ολοκλθρωτικι και ανακαινιςτικι ςφλλθψθ τθσ ηωισ. 

Στθν πρωτοχριςτιανικι εκκλθςία υπιρχε μια βαπτιςματικι ςυνικεια ο βαπτιηόμενοσ να αλλάηει κατεφκυνςθ από δυςμάσ 
προσ τθν Ανατολι. Αυτό ςιμαινε τθν αλλαγι ςτάςθ ηωισ από αυτό που του ζδωςε θ φφςθ ς’ αυτό που ο ίδιοσ επζλεγε, από τθν 
αναγκαιότθτα τθσ φφςθσ ςτθν ελευκερία του Ρροςϊπου. Ο Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ διατρζχει με ζνα απόλυτο νθπτικό τρόπο 
τθν τεράςτια απόςταςθ που χωρίηει το «απεικονίηω» τθσ δυτικισ νατουραλιςτικισ οπτικισ (που είναι μια φυςικι οπτικοποίθςθ 
του οράν) από το «εικονίηω» τθσ ανατολικισ κεωρίασ (μετατροπι του αιςκάνεςαι ςε εικόνα) (Ελφτθσ, 2006, ς.212). Το ςυγκεκρι-
μζνο διιγθμα διατθρϊντασ «τθν άλω γφρω από τισ ςεπτζσ εικόνεσ του» (Ελφτθσ, 1996, ς.21) εικονίηει τόςο θ προοπτικι τθσ φφ-
ςθσ ςτο πρόςωπο του Κουμπι όςο και θ προοπτικι τθσ χάριτοσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Σεραϊνοφσσ. Τθν αυκεντικότθτα του ικουσ 
ενόσ ανκρϊπου δεν τθν αναηθτοφμε ςτισ φυςικζσ ι υπερφυςικζσ ποιότθτζσ του (ςτο «τι είναι» ο κακζνασ) αλλά ςτο «πϊσ υπάρ-
χει», ςτον τρόπο που υπάρχει κι ζτςι εξανκρωπίηει τθν Λςτορία του (Αγόρασ, κ.α., 2002, ς.311). Χρθςιμοποιϊντασ τθν χαρακτθρι-
ςτικι διαβάκμιςθ του Μαξίμου του Ομολογθτι ο Κουμπισ βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ του «εἶναι» και θ Σεραϊνϊ ςτθν κατάςταςθ 
του «εὖ εἶναι» για να μεταποιθκεί εςχατολογικά ςε «ἀεί εὖ εἶναι». (Μάξιμοσ Ομολογθτισ, Πρὸσ Θαλάςςιον, Ξϋ, PG 90, 624D). 

Ο Κουμπισ αυτοπεριορίηεται ςτο δεδομζνο τθσ κτιςτότθτασ τθσ φπαρξθσ του. Με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν επιβεβαίωςθ 
του εαυτοφ του επιηθτά τθ διαιϊνιςι του με τθν απόκτθςθ απογόνων με ζνα δεφτερο παράνομο γάμο. Ζνασ αυτοεκλωβιςμόσ ςτθ 
φιλαυτία του ςτοιχειοκετεί το πρόςωπό του. Θ φπαρξι του αποκαλφπτεται ωσ αναγκαιότθτα τθσ φφςθσ γι’ αυτό και απαιτεί εκεί-
νθ τθ γυναίκα που κα του αξιϊςει τθν τεκνοποίθςθ (Ηαννισ, 1988, ς.63). Αυτι θ ολιςτικι και ατομοκρατικι κεϊρθςθ τθσ υπαρκτι-
κισ περιχαρακϊνει τον Κουμπι ςτα κλειςτά όρια τθσ κτιςτότθτασ. Βλζπει τα ανκρϊπινα όντα που τον περιτριγυρίηουν ωσ αντικεί-
μενα τθσ επιβεβαίωςθσ του και ωσ μζςα ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ οντότθτάσ του. Δεν διαμορφϊνει ςχζςεισ αλλά εξαρτιςεισ που 
απολυτοποιοφν το ανκρϊπινο και κυρίωσ κάκε ςχετικό που δεν ςχετίηεται με το άλλο, το διαφορετικό και κατϊτερο δια τθσ αγά-
πθσ και τθσ ελευκερίασ. Θ ζλλειψθ αγάπθσ και θ αυταρχικι ςυμπεριφορά του προςδίδουν ςτθ ςτάςθ του μια προςχθματικι θκι-
κολογία. Το «φαίνεςκαι» είναι ο μόνιμοσ άξονασ αναφοράσ του και μζςα από τον ευςεβιςμό και τθν τυπολατρία κακίςταται φο-
ρζασ αδικίασ και εκμετάλλευςθσ.  

Γενικεφοντασ τθ κεϊρθςθ κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ ο Κουμπισ εκφράηει όλουσ εκείνουσ ακόμθ και μζςα ςτον χϊρο τθσ 
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Εκκλθςίασ οι οποίοι χρθςιμοποιοφν τα κρθςκευτικά και κοινωνικά ςχιματα για να κακιερωκοφν και να παρουςιαςτοφν ωσ κεμα-
τοφφλακεσ αξιϊν, να δικαιωκοφν και να δικαιϊςουν τισ επιλογζσ τουσ.  Ο ίδιοσ ο Λθςοφσ με αυςτθρότθτα ιλεγξε τθν υποκριςία 
και τθν ςκλθρότθτα των Φαριςαίων οι οποίοι ςαν τον παπαδιαμαντικό προεςτό χρθςιμοποιοφν τον δόλο και τθν ιςχφ για να αυ-
τοεπιβεβαιϊνονται ςτισ ςυνειδιςεισ του κόςμου. Ο λόγοσ του Κουμπι ο οποίοσ εξορίηει από τον τρόπο τθσ φπαρξισ του τον διά-
λογο και τθ ςυν-φπαρξθ κακίςταται εξουςία και δογματιςμόσ ςυγκεφαλαιϊνοντασ ςτθν περίπτωςι του και όλουσ εκείνουσ τουσ 
«χαριςματοφχουσ» που εξυφαίνουν το αλάκθτο και το πρωτείο των θγθτόρων.   

Αν θ ανάγκθ προςδιορίηει τον τρόπο τθσ φφςθσ και τον εγκλωβιςμό τόςο του Κουμπι όςο και τόςων άλλων ανκρϊπων ςτθν 

εμπειρικι βεβαιότθτα, θ Σεραϊνϊ κινείται ςτο επίπεδο και τθν προοπτικι τθσ χάριτοσ, ςτον τρόπο τθσ ελευκερίασ. Είναι τότε που 

θ βίωςθ γίνεται ςυμβίωςθ, θ ουςία τθσ ηωισ μετουςίωςθ και μζκεξθ,  γίνεται χαρά και γιορτι, μεταλλαγι και καταλλαγι, μυςτι-

ριο μζγα. Θ Σεραϊνϊ ωσ πρόςωπο υποςταςιάηει μια φπαρξθ ςε κατάςταςθ προςφοράσ προσ το ςυνάνκρωπο με μια ςυνεχι και 

ςυνειδθτι διάκεςθ επικοινωνίασ. 

Ρρόκειται για ζνα μοναδικό και ανεπανάλθπτο πρόςωπο το οποίο με ζνα οικείο υπαρξιακό τρόπο ηωισ και ςτάςθσ εκδθλϊ-

νει τα ανεπανάλθπτα ιδιϊματά του. Θ αναφορικότθτά τθσ προσ τα πρόςωπα του περιβάλλοντοσ είναι αυτι που τθν αξιϊνει και 

τθν καταξιϊνει ϊςτε να μεταποιεί τθν άκαμπτθ αναγκαιότθτα τθσ φυςικισ αυτοδικαίωςθσ ςε μια ελεφκερθ και αγαπθτικι κοινω-

νία. Αποδζχεται τθν αδικία του Κουμπι αλλά και αγκαλιάηει τθ δεφτερθ γυναίκα του με αγάπθ και φιλανκρωπία. Θ διαφορετικό-

τθτα των άλλων κακίςταται όροσ και ορίηοντασ τθσ δικιάσ τθσ ηωισ αφοφ μζςα ςε αυτι τθν ίδια ηει και εξ αιτίασ τθσ υπ-άρχει. 

Σπουδάηει τθν αγάπθ και τθν εμπειρία του Ραραδείςου ςτθν πλθρότθτα τθσ ηωισ, ςτθν ςχεςιακι αυτοπροςφορά τθσ.  

Ενϊ ο Κουμπισ νζμεται και κατζχει, θ Σεραϊνϊ μοιράηεται και κοινωνεί. Ενϊ ο Κουμπισ απαιτεί και ιδιοποιείται, αυτι εκ-

πλιττει και νεοποιεί. Ενϊ ο Κουμπισ επενδφει ςε απογόνουσ θ Σεραϊνϊ αποκαλφπτει μια άλλθ μεκυςτικι διαιϊνιςθ τθσ φπαρξθσ. 

Ο Κουμπισ είναι το πρόςωπο τθσ αςτοχίασ, το δεδομζνο μετριςιμο του χρόνου και του χϊρου το οποίο θ τοπικι κοινωνία κάπωσ 

αργά ςτο τζλοσ εκβάλλει από τουσ κόλπουσ τθσ. Θ Σεραϊνϊ είναι θ πρωτόπλαςτθ εκείνθ «βλάβθ» ςτθ νομοτελειακι ςυνικεια θ 

οποία κάνει το καφμα να ξεγλιςτριςει από τα φωτεινά του παράδειςου ςτα ςκιερά δρομάκια τθσ ηωισ μασ. Ο Κουμπισ είναι θ 

επαλικευςθ μιασ ανζξοδθσ, άτολμθσ και άτεκνθσ ηωισ μετρϊντασ και υπολογίηοντασ. Θ Σεραϊνϊ είναι το υπόδειγμα τθσ παραίτθ-

ςθσ από κάκε εγϊ, παραίτθςθ από κάκε απαίτθςθ και κάκε ανάγκθ για χάρθ τθσ απερίςταλτθσ ςχζςθσ  (Σταμοφλθσ, 2014, ς.22). Θ 

Σεραϊνϊ γεννάει τθ Ηωι κάκε φορά που πρωτόγνωρα «ςυν-ουςιάηεται» με τθν Ουςία του κόςμου, κάκε ςτιγμι που ςχετίηεται και 

αναφζρεται αγαπθτικά και ελεφκερα ςτθν ολότθτα του κόςμου. Στο πρόςωπό τθσ όλα μεταμορφϊνονται και αποκαλφπτονται ωσ 

«χϊροσ αχϊρθτοσ» και ωσ «άχρονοσ χρόνοσ» (Γιανναράσ, 1991, ς. 12).  

Ο Κουμπισ καλφπτεται πίςω από τον κεςμό του γάμου που είναι ουςιαςτικά θ νομιμοποίθςθ και θ κεςμοποίθςθ του τρό-

που τθσ φφςθσ. Μια ςφμβαςθ τθσ αναγκαιότθτασ τθσ φφςθσ δικαιϊνει τθ χριςθ και τθν κατοχι, τθν οριοκζτθςθ και τον ςυμβιβα-

ςμό και διαιωνίηει τον τρόπο τθσ φφςθσ. Πμωσ θ χριςτιανικι εμπειρία, αςυμβίβαςτθ και ανατρεπτικι, υποδειγματίηει τθν κζνωςθ, 

τθν παραίτθςθ από τθν νομοτελιακι προοπτικι τθσ φφςθσ και άφεςθ ςτθν ολοποιθτικι αυτοπροςφορά του Χριςτοφ. «Εἴ τισ 

ἔρχεται πρόσ με καὶ οὐ μιςεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μθτέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ καὶ τὰσ ἀδελφάσ, 

ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μου μακθτὴσ εἶναι» (Λκ. 14:26). Θ ελευκερία και θ αγαπθτικι μετάλλαξθ τθσ ηωισ ςε 

ςχζςθ όπωσ αποκαλφπτεται ςτθν ζνςαρκθ κεανκρωπία του Χριςτοφ μετακενϊνεται ςτθ βιωτι τθσ Σεραϊνοφσ θ οποία κακϊσ τε-

λειϊνει τελειϊνεται. Δεν αγιάηεται για τθν «μεταμορφωμζνθ ςυηυγία τθσ» οφτε για τθν «εν παντί υποταγι τθσ» (Ηανισ, 1988, 

ς.64). Θ Σεραΐνα χαριτϊνεται γιατί μετάβαλε τθν ακαρπία τθσ κοιλίασ τθσ ςε καρποφορία αγάπθσ. Θ Σεραΐνα αγιάηεται κακ’ ομο-

λογίαν του ίδιου του Κουμπι όταν εμπόδιςε τον αυταρχικό προεςτό να εκδθλϊςει ςτθ Λελοφδα τθν οργι του «ὁ Κεὸσ ςὲ φωτίηει 

νὰ φζρνεςαι ἔτςι, ἁγία ψυχι, εἶπε, μὴ δυνάμενοσ νὰ κρατιςῃ, ὁ ςκλθρόσ, τὴν ςυγκίνθςίν του». Το ικοσ τθσ αυτοπροςφοράσ και 

τθσ αυτοκυςίασ παφει να είναι απλϊσ κεατισ του κόςμου, δεν ςυςχθματίηεται με τθν αδικία τθσ περιρρζουςασ ςφμβαςθσ, αλλά 

γίνεται κεματοφφλακασ αλλθλεγγφθσ και κεϊμενοσ ο άνκρωποσ αγκαλιάηει διακονϊντασ το δίκαιο. 

Θ διαμαρτυρία τθσ είναι θ υπζρτατθ ζκφραςθ τθσ ευκφνθσ απζναντι ςτθν αδικία και τθσ ζμπρακτθσ ςυμπόνιασ ςε αυτόν που 

υποφζρει. Μετά από χρόνια ο Τάςοσ Λειβαδίτθσ κα ςυμπλθρϊςει: «Ζνα άλλο βράδυ τον άκουςα να κλαίει δίπλα. Χτφπθςα τθν 

πόρτα και μπικα. Μου ‘δειξε πάνω ςτο κομοδίνο ζνα μικρό ξφλινο ςταυρό. «Είδεσ – μου λζει – γεννικθκε θ ευςπλαχνία».. 

Ζςκυψα τότε το κεφάλι κι ζκλαψα κι εγϊ. Γιατί κα περνοφςαν αιϊνεσ και αιϊνεσ και δε κα' χαμε να ποφμε τίποτα ωραιότερο απ' 

αυτό» (Λειβαδίτθσ, 1983, ς.25). Αυτι θ ςυμπόνια γίνεται επιταγι και αποςτολι ϊςτε να μθν αδιαφοροφμε ςτισ οποιεςδιποτε 

διακρίςεισ, ςτα ςτερεότυπα των διαχωριςμϊν και των αποκλειςμϊν οφτε να υποκφπτουμε ςτισ άδικεσ κοινωνικζσ δομζσ και εξου-

ςίεσ. Αλλά οφείλουμε υπό το φωσ του «μακάριοι οἱ δεδιωγμζνοι ἕνεκεν δικαιοςφνθσ» αναλαμβάνοντασ τον δικό μασ ςταυρό να 

καταςτιςουμε τον πάςχοντα κόςμο ςε αναςτθμζνθ Βαςιλεία του Κεοφ (Ακαναςοποφλου-Κυπρίου, 2011, ς.262). 
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Επίλογοσ. 
Χωρίσ τον πόνο και τθ ςταυρικι πορεία δεν αποκτάται Ελευκερία. Χωρίσ τθ χαρά και τθν αγαλλίαςθ τθσ ςυνάντθςθσ με τον 

Άλλον και κυρίωσ τον περικωριοποιθμζνο Άλλον δεν επιτυγχάνεται θ ανκρϊπινθ παρουςία και ςυν-ουςία, θ επιβεβαίωςθ του 
Ρροςϊπου. Ζτςι τα πρόςωπα ςυνζχονται και ςυγκροτοφνται από τθ κεία Ρνοι μζςα ςε μια κτίςθ ςτερεωμζνθ ςτθν αγάπθ αλλά 
και επιρρεπι ςτθν πτϊςθ. Καταφάςκοντασ ςτθν ετερότθτα ουςιαςτικά επαναφζρουμε ςτο προςκινιο τθ κεολογία του ενεργοφ-
ντοσ Ρροςϊπου ϊςτε «εκ του πλθςίον» και «δια του πλθςίον» να παρουςιαςτοφν ομοιότθτεσ και να αναδειχκοφν κοινότθτεσ α-
ντίςτοιχα. 

Ο Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ ξεδιπλϊνει μπροςτά μασ με πρόςωπα γιινα και ιδιότυπα το αρχζγονο ταξίδι για τθν ανακά-
λυψθ του νοιματοσ μζςα από τισ δοκιμαςίεσ και με τθν υπζρβαςθ του χρόνου ςε προςωπικι Λςτορία. Εξάλλου θ Τζχνθ δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά υπζρβαςθ, να δίνει πνευματικό όραμα ςτθν πραγματικότθτα. Άλλθ είναι θ «γεωγραφία» τθσ εντοπιότθτασ που 
τθν ορίηουν οι χάρτεσ και οι γεωγράφοι. Και εντελϊσ διαφορετικι θ «γεωγραφία» τθσ υπζρβαςθσ τθν οποία ανακαλφπτουν ωσ 
εξερευνθτζσ και τθν κατοικοφν οι ποιθτζσ τθσ αλικειασ. Ο ςκιακίτθσ διθγθματογράφοσ μάσ κάνει να νοςταλγοφμε τον τόπο τθσ 
ςυνάντθςθσ και το τοπίο του Άλλου ϊςτε να μεταμορφϊςουμε τθ νοςταλγία και το όραμα ςε πραγματικότθτα και βεβαιότθτα. 
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Ο ΓΥΓΘΣ ΤΟΥ ΡΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΝΤΟ ΤΟΥ ΤΟΛΚΙΝ 

(∆ΥΟ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΟΚΟΥΒΑΛΘΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΕΛΕΞΕ Θ ΜΟΙΑ ΤΥΧΑΙΑ) ΟΜΟΙΟΤΘΤΕΣ – 
∆ΙΑΦΟΕΣ – ∆ΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΘΤΑ Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΘΨΕΩΝ 

 
Αλζξανδροσ Αλεξανδρίδθσ  

ΡΕ02, ΓΕΛ Καςςάνδρασ (με απόςπαςθ ςτθ ΔΔΕ Χαλκιδικισ) 

sapiens@sch.gr  

Με απόςταςθ 2400 χρόνων θ ςυγγραφικι Μοφςα ζπλαςε ξανά το ίδιο παραµφκι… 

«…ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν, ὡσ φαίνεςκαι µείηω ἢ κατ’ ἄνκρωπον, τοῦτον δὲ ἄλλο µὲν οὐδζν, περὶ δὲ τῇ χειρὶ χρυςοῦν δακτφλιον ὄν<τα> 

περιελόµενον…» (Πλάτωνοσ, «Πολιτεία», Βιβλίο Βϋ, 359 d). 

(Μετάφραςθ: …και είδε ότι υπιρχε κάποιοσ νεκρόσ, µεγαλφτεροσ από κανονικό άνκρωπο κακϊσ φαινόταν, *ότι+ αυτόσ άλλο τίπο-
τα δεν είχε, και αφοφ (αυτόσ) πιρε ζνα χρυςό δακτυλίδι που υπιρχε ςτο δάκτυλο…). 
«…φτιάχτθκε ακόµα ζνα δακτυλίδι. Στθ χϊρα τθσ Μόρντορ, ςτισ φωτιζσ, ςτο βουνό του Χαµοφ, ο Άρχοντασ Σόρον µυςτικά ςφυρθ-
λάτθςε το Ζνα ∆ακτυλίδι… Μζςα ς’ αυτό το ∆ακτυλίδι ζβαλε τθ µεγάλθ κακία του και τθ κζλθςι του να κυριαρχιςει ςε όλθ του τθ 
ηωι…» (τθλεοπτικι µεταφορά του βιβλίου του Τόλκιν, «Ο Άρχοντασ των ∆ακτυλιδιϊν», µζροσ Αϋ, Η ςυντροφιά του ∆ακτυλιδιοφ). 

 
ΡΕΙΛΘΨΘ 

 
Σκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να παρουςιάςει το µοτίβο ενόσ µαγικοφ δακτυλιδιοφ, όπωσ αυτό αξιοποιείται ςε ζνα αρ-

χαίο κείµενο και ςε µια ςφγχρονθ κινθµατογραφικι τριλογία. Ραρουςιάηεται αναλυτικά θ ιςτορία του Γφγθ, τθν οποία αφθγείται 
ο Γλαφκων ςτθν πλατωνικι «Ρολιτεία» και ςχολιάηονται οι παράµετροί τθσ ςε ςχζςθ µε το κζµα του δικαίου. Στθ ςυνζχεια ςκια-
γραφείται θ προςωπικότθτα του τολκινικοφ δακτυλιδοκουβαλθτι, του Φρόντο, όπωσ αυτόσ εµφανίηεται ςτθ γνωςτι κι-
νθµατογραφικι τριλογία «Ο Άρχοντασ των ∆ακτυλιδιϊν». Στο τελευταίο µζροσ πραγµατοποιείται προςπάκεια ςυγκριτικισ παρου-
ςίαςθσ των δφο διθγιςεων (Γφγθ – Φρόντο) και επιχειρείται ο εντοπιςµόσ οµοιοτιτων, διαφορϊν, κακϊσ και ανάλυςθ τθσ δια-
κειµενικότθτασ των ιδεϊν και των ςυλλιψεων.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μαγικό δακτυλίδι, Γφγθσ, Φρόντο, Πλάτων, Τόλκιν, δίκαιο, άδικο. 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
Ο Ρλάτωνασ και ο Τόλκιν «φοροφν» το ίδιο δακτυλίδι 

 
∆φο διαφορετικοί ςυγγραφείσ, ζνασ τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ – µζγιςτοσ φιλόςοφοσ όλων των εποχϊν – και ζνασ τθσ ςφγ-

χρονθσ πραγµατικότθτάσ µασ – αν και παλαιότεροσ από τθ ςθµερινι µασ γενιά, πάντωσ µεγαλωµζνοσ ςτθν Αγγλία και διακε-
κριµζνοσ φιλόλογοσ – ζνωςαν το νιµα τθσ ζµπνευςισ τουσ, παρά το ότι απζχουν 24 αιϊνεσ, προςπακϊντασ να αξιοποιιςουν το 
ίδιο πολφτιµο αντικείµενο και ςυνάµα ςφµβολο δφναµθσ και εξουςίασ: ζνα χρυςό δακτυλίδι (χρυςοῦν  δακτφλιον). 

∆φο δακτυλιδοκουβαλθτζσ ςε διαφορετικό χωροχρόνο – πάντωσ ςε κάκε περίπτωςθ φανταςτικό – πλάςτθκαν από δφο ευ-
ρθµατικοφσ ανκρϊπουσ και ζγιναν φορείσ µιασ τεράςτιασ µαγικισ δφναµθσ. Ο πλατωνικόσ Γφγθσ, ο οποίοσ βρικε το δικό του χρυ-
ςό δακτυλίδι ςτο άψυχο ςϊµα ενόσ γίγαντα ςτα ζγκατα τθσ γθσ, µετά από µία τροµερι καταιγίδα και ζναν τροµακτικό ςειςµό και 
ο τολκινικόσ Φρόντο, (– που δεν είναι άνκρωποσ, αλλά ζνα ακϊο χόµπιτ, δθλαδι ζνασ άκακοσ νάνοσ –) ο οποίοσ κλθρονόµθςε 
µοιραία το «πολφτιµο» δακτυλίδι από το κείο του Μπίλµπο. 

Ρλάτωνασ και Τόλκιν αςχολοφνται ο κακζνασ από τθ δικι του ςκοπιά και µε τα δικά του πιςτεφω, αξιοποιϊντασ τα δεδοµζνα 
τθσ εποχισ τουσ και τισ εµπειρίεσ ηωισ που αποκόµιςαν, µε το τεράςτιο κζµα του δικαίου ςτθν κοινωνικι πραγµατικότθτα. Τουσ 
απαςχολοφν τα διττά – αντικρουόµενα ηεφγθ καλοφ – κακοφ, ευτυχίασ – δυςτυχίασ, γνϊςθσ – άγνοιασ, δικαιοςφνθσ – αδικίασ, 
γενναιότθτασ – δειλίασ, κοινωνικισ προςφοράσ – απραγίασ, αρµονίασ – δυςαρµονίασ και οραµατίηονται τθν κυριαρχία του αγα-
κοφ ςε ζνα «φωτεινό», δθλαδι ευτυχιςµζνο και αρµονικό κόςµο. 
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ΡΩΤΟ ΜΕΟΣ 

Ο πλατωνικόσ Γφγθσ 
 
Ο ευρθµατικόσ φιλόςοφοσ, ςτο Βϋ βιβλίο τθσ «Πολιτείασ» του και µε το ςτόµα του αδελφοφ του Γλαφκωνα, επινοεί ζνα 

µφκο. Ζνασ βοςκόσ του βαςιλιά τθσ Λυδίασ ονόµατι Γφγθσ βρίςκει τυχαία ζνα µαγικό δακτυλίδι µετά από δφο καταςτρεπτικά φυ-
ςικά φαινόµενα. Τθν ϊρα που ζβοςκε τα πρόβατα του άρχοντά του, ζπιαςε φοβερι καταιγίδα και ζγινε τόςο δυνατόσ ςειςµόσ, 
ϊςτε άνοιξε θ γθ κάτω απ’ τα πόδια του. Κατζβθκε ςτο χάςµα που δθµιουργικθκε και εκεί µζςα ςτα ςπλάχνα τθσ γθσ, είδε ζνα 
µεγάλο χάλκινο κοφφιο άλογο. Από κάποια ανοίγµατα ςτα πλευρά του κοίταξε µζςα του και διαπίςτωςε ότι εκεί ιταν ξα-
πλωµζνοσ ζνασ νεκρόσ µε διαςτάςεισ ςχεδόν γιγαντιαίεσ. Και το ςθµαντικότερο, φοροφςε ςτο χζρι του ζνα χρυςό δακτυλίδι. Ο 
Γφγθσ το πιρε και ανζβθκε πάλι ςτθν επιφάνεια. Κάποια µζρα διαπίςτωςε ότι το πολφτιµο εφρθµά του είχε µία αξιοπερίεργθ 
µαγικι δυνατότθτα. Ρεριςτρζφοντασ τθν πζτρα του («ςφενδόνθν» τθν ονοµάηει ο Ρλάτωνασ) προσ το εςωτερικό τθσ παλάµθσ 
του, γινόταν αόρατοσ και εµφανιηόταν πάλι, γυρίηοντασ το δακτυλίδι προσ τθν αντίςτροφθ φορά. 

 

Θ δφναµθ του δακτυλιδιοφ 
 
Ο ταπεινόσ βοςκόσ είχε, λοιπόν, ςτα χζρια του ζνα τεράςτιο όπλο. Μποροφςε να κάνει ό,τι επικυµοφςε, χωρίσ να γίνεται 

αντιλθπτόσ και κυρίωσ, χωρίσ να τιµωρείται ι ζςτω να επιπλιττεται. Ζγινε από τθ µια ςτιγµι ςτθν άλλθ φορζασ µιασ τουλάχιςτον 
παράδοξθσ και απρόςµενθσ δφναµθσ, θ οποία µποροφςε να λειτουργιςει προσ όφελόσ του, πάντα όµωσ υπό το βάροσ µιασ ζςτω 
και λανκάνουςασ αδικίασ, που µποροφςε να φτάςει κι ωσ το ζγκλθµα. Και πραγµατικά ζτςι ζγινε. Ο αςιµαντοσ µζχρι τότε Γφγθσ 
ζγινε εραςτισ τθσ βαςίλιςςασ και µε τθ βοικειά τθσ ςκότωςε τον αφζντθ του και πιρε ο ίδιοσ τθν εξουςία. Κατζλαβε, λοιπόν, µια 
κζςθ που του χάριςε θ δφναµθ ενόσ χρυςοφ κρίκου, χωρίσ να υπολογίςει τα ακζµιτα µζςα που χρθςιµοποίθςε, αλλά µε µοναδικά 
κίνθτρα – ςυνθκιςµζνα ςτθν ανκρϊπινθ φφςθ – τθ δόξα και τον πλοφτο. 

 

Θ ςθµειολογία τθσ πλατωνικισ διιγθςθσ 
 
Ο Γλαφκωνασ, που διθγείται τθ φανταςτικι αυτι ιςτορία, καταλιγει ςτο ςυµπζραςµα ότι τελικά είναι ςτθ φφςθ του ανκρϊ-

που να αδικεί, όταν µάλιςτα ξζρει εκ των προτζρων ότι δε κα υποςτεί τισ ςυνζπειεσ τθσ αδικίασ του. Και αυτό γιατί θ κοινι λογικι 
ενόσ ανκρϊπου λζει ότι θ δικαιοςφνθ δεν είναι τελικά ζνα αγακό ςτθ ηωι µασ, αφοφ θ εφαρµογι τθσ προςκροφει ςτο προςωπικό 
µασ ςυµφζρον και είναι αναςταλτικόσ παράγοντασ, τισ περιςςότερεσ φορζσ, για τα οποιαςδιποτε ποιότθτασ κζρδθ µασ. Για όλουσ 
µασ, λοιπόν, το βαςανιςτικό ερϊτθµα «ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖςκαι;» γίνεται πολφ απλό. Και θ απάντθςθ ςτθ ςυνείδθςι µασ δεν είναι 
τουλάχιςτον µία ανϊδυνθ ουδετερότθτα, αλλά µία ςυνειδθτι επιλογι ςυµφζροντοσ: «ἀδικεῖν» και µάλιςτα, αν είναι δυνατόν, 
ατιµϊρθτα. Ζνα δακτυλίδι, λοιπόν, ζγινε θ αιτία να διαφκαρεί ζνασ απονιρευτοσ βοςκόσ και να περάςει από το φωσ του ενά-
ρετου ςτθ ςκιά του εγκλθµατία. Ζνα αντικείµενο γίνεται θ φυλακι µιασ ςυνείδθςθσ, ο µοχλόσ καταςτροφισ µιασ ζντιµθσ ηωισ, το 
παραδειςζνιο µιλο, που όµωσ ωσ γνωςτόν καταδικάηει τον άνκρωπο να ηει αιϊνια ςτο ςκοτάδι τθσ αµαρτίασ. Αµαρτία που ο Ρλά-
τωνασ, µθ γνωρίηοντασ τόςο παλιά τθ χριςτιανικι θκικι, ονοµάηει αδικία, δθλαδι άρςθ τθσ δικαιοςφνθσ. Ο Γλαφκωνασ, βζ-
βαια, φερζφωνο τθσ αριςτοκρατικισ του καταγωγισ και προςπακϊντασ να µιµθκεί το ςοφιςτι Κραςφµαχο και να «ερεκίςει» ζτςι 
το µεγάλο δάςκαλο Σωκράτθ, ςυµφωνεί µε τθν ανκρϊπινθ επιλογι τθσ αδικίασ, αφοφ αυτό επιτάςςει θ λογικι του ςυµφζροντοσ 
και αυτό κα ζπραττε ο οποιοςδιποτε του δινόταν θ ευκαιρία να κερδίςει κάτι λακραία. Ο Ρλάτων, όµωσ, και φυςικά ο Σωκράτθσ, 
διαφωνοφν και αυτό κα φανεί και κα τεκµθριωκεί επαρκϊσ ςτα υπόλοιπα βιβλία τθσ «Πολιτείασ». Θ δικαιοςφνθ και το αγακό 
είναι ςτθν Ρλατωνικι Ρολιτεία οι φψιςτεσ αναηθτιςεισ και ενδεχόµενεσ κατακτιςεισ για τον άνκρωπο. Κα ζλεγε κανείσ ότι πα-
ρουςιάηονται ωσ επίγειεσ απεικονίςεισ τθσ προςωπικισ και περιςςότερο τθσ ςυλλογικισ ευτυχίασ. Αν και ο Γλαφκωνασ ςτα 
ςυµπεράςµατά του, δθλαδι ςτο επιµφκιο τθσ ιςτορίασ του, είναι απόλυτοσ και ελαφρά τθ καρδία αναγορεφει τθν αδικία ςε µία 
τουλάχιςτον επιβεβλθµζνθ κατάςταςθ, θ ςυλλογιςτικι του πορεία είναι µόνο φαινοµενικά τεκµθριωµζνθ µε τθ λογικι. Και αυτό 
γιατί, ενϊ πραγµατικά θ ανκρϊπινθ λογικι υποςτθρίηει το  ἀδικεῖν, αυτό όµωσ ςυµβαίνει µόνο µζςα ςε µια κοινωνία που νοςεί. 

Ο Ρλάτωνασ, αντίκετα, είναι κερµόσ οπαδόσ µιασ υγιοφσ, δίκαιθσ και ωσ εκ τοφτου «φωτεινισ» πραγµατικότθτασ. Ο 
άνκρωποσ, εποµζνωσ, καλείται να αλλάξει νοοτροπία, να παλζψει µε το κακό, να κεακεί το φωσ, δθλαδι το ωραίο, το δίκαιο, το 
αρµονικό και τελικά να κατακτιςει τθ µακαριότθτα ςτθ ηωι του. Από τον ίδιο το φιλόςοφο, µε το ςτόµα του δαςκάλου του Σω-
κράτθ προτείνεται ζνα µοναδικό και ίςωσ ανίκθτο (ακόµθ και ςιµερα) όπλο: θ ολοκλθρωµζνθ παιδεία. Και µπορεί και ο ίδιοσ ο 
Ρλάτωνασ, λόγω αριςτοκρατικισ καταγωγισ, να οραµατίηεται µια ταξικι πολιτεία, αλλά το µοντζλο που ζχει ςτο µυαλό του δεν 
είναι µια αριςτοκρατία του πλοφτου, αλλά µία αριςτοκρατία του πνεφµατοσ, όχι ςτατικι, αλλά εµπλουτιςµζνθ µε κοινωνικι κινθ-
τικότθτα. ∆θλαδι, τζτοια που να προβλζπει τθν εξζλιξθ των ανκρϊπων, ανάλογα µε τισ ικανότθτζσ τουσ, µζχρι τισ ανϊτατεσ κοι-
νωνικζσ – πνευµατικζσ διαβακµίςεισ. 

Ο Γλαφκωνασ ξεχνάει ότι ο άνκρωποσ, που κα προτιµιςει να αδικθκεί κι όχι να αδικιςει, τιµά πάνω απ’ όλα τθν ανκρωπιά 
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του. Γι’ αυτιν τθν ανκρωπιά, τελικά, νοµίηω ότι φιλοςοφεί ο Ρλάτωνασ ςτθν «Πολιτεία» του. Στα χρόνια µασ πια, ζνασ άλλοσ ςτο-
χαςτισ µε διειςδυτικό µάτι το ζχει διατυπϊςει εξαίρετα: «…αν είναι αναγκαίο να επιλζξουµε ανάµεςα ςτο να αδικιςουµε ι να 
αδικθκοφµε, θ φυςικι µασ τάςθ είναι να προτιµιςουµε το πρϊτο, αλλά επιλζγοντασ το δεφτερο τιµοφµε τθν ανκρωπιά µασ». 

 
ΔΕΥΤΕΟ ΜΕΟΣ 
Ο τολκινικόσ Φρόντο 

 
Για να µθ χακεί όµωσ θ ςκοποκεςία αυτισ τθσ µελζτθσ, είµαι υποχρεωµζνοσ να ςθµειϊςω ότι το κζµα µασ είναι το λογοτε-

χνικό µοτίβο του µαγικοφ δακτυλιδιοφ. Ζνα τζτοιο, περίπου, δακτυλίδι δθµιοφργθςε και θ φανταςία του αριςτοτζχνθ ςυγγραφζα 
Τόλκιν. Ο άνκρωποσ αυτόσ ζπλαςε ζνα ολόκλθρο ζποσ, ςε δικό του χωροχρόνο και µε δικοφσ του ιρωεσ και το ονόµαςε «Ο 
Άρχοντασ των ∆ακτυλιδιϊν». Ρρόκειται για µια εκπλθκτικι τριλογία δράςθσ, περιπζτειασ και µυςτθρίου, θ οποία τελικά τα ζχει 
όλα: πολεµικό µζνοσ, αςφλλθπτεσ ςε ςκλθρότθτα µάχεσ, πάλθ του καλοφ µε το κακό, ευαιςκθςία, φιλία, αυταπάρνθςθ, γενναιό-
τθτα, ζρωτα και πάνω απ’ όλα απρόςµενεσ ανατροπζσ. Ζχει, όµωσ, πριν απ’ όλα κάτι που τθ «δζνει» µε τθν αιϊνεσ παλαιότερθ 
διιγθςθ του Γλαφκωνα: ζνα χρυςό δακτυλίδι… 

Ο Φρόντο είναι ο τολκινικόσ δακτυλιδοκουβαλθτισ, διάδοχοσ του Γφγθ. Ο χαριςµατικόσ ςυγγραφζασ πλάκει µια εναλλακτικι 
εκδοχι, τφπου οµθρικισ οδφςςειασ, εµπλουτιςµζνθσ µε εντονότερα φανταςιακά ςτοιχεία και προςαρµοςµζνθσ ςτο πλαίςιο των 
γοθτευτικά κελκτικϊν αγγλοςαξονικϊν µφκων. Ζνασ µικρόσ νάνοσ – χόµπιτ (Φρόντο), ακϊοσ και άκακοσ, αναλαµβάνει τθν επι-
κίνδυνθ αποςτολι να καταςτρζψει ςτον τόπο δθµιουργίασ του ζνα πανάρχαιο ςφµβολο του κακοφ επί τθσ γθσ. Ρρόκειται για ζνα 
µαγικό δακτυλίδι φτιαγµζνο από χρυςό, µζςα ςτο οποίο ςυµπυκνϊνονται όλεσ οι δυνάµεισ τθσ αδικίασ, του ςκότουσ και των κα-
ταχκόνιων δαιµόνων. Ο ταπεινόσ νεαρόσ ιρωασ του βιβλίου γίνεται κλθρονόµοσ µιασ τεράςτιασ, πλθν όµωσ εγκλθµατικισ δφ-
ναµθσ. Κρατάει ςτα χζρια του τθν τφχθ ολόκλθρου του τολκινικοφ κόςµου και πρζπει να αντιςτακεί ςτουσ ςαγθνευτικοφσ πει-
ραςµοφσ του κακοφ, οι οποίοι τθλεπακθτικά εκπορεφονται από το ίδιο το δακτυλίδι. Ο κείοσ του µικροφ χόµπιτ, Μπίλµπο, ζδωςε 
ςτον ανεψιό του µία τουλάχιςτον δφςχρθςτθ κλθρονοµιά. Να νικιςει από τθ µια το κακό και να ςϊςει τον κόςµο· και από τθν 
άλλθ να αποδείξει τθν αξία του ωσ δίκαιοσ και ενάρετοσ άνκρωποσ, αντιςτεκόµενοσ ςτα πανίςχυρα δαιµόνια του ςκότουσ. Σ’ αυ-
τιν τθν περιπζτεια ηωισ ο Φρόντο, ευτυχϊσ, δεν είναι µόνοσ, αν και αυτόσ κουβαλά πάνω του το «βάροσ» του δακτυλιδιοφ και 
τθν επιταγι τθσ µοίρασ να το καταςτρζψει. Γφρω του κινοφνται και άλλα πρόςωπα, που διεκδικοφν µερίδιο αρετισ και 
ςυµπεριφορά αντίςταςθσ απζναντι ςτο κακό. Κάποιοι τα καταφζρνουν, κάποιοι όχι, κάποιοι ταλαντεφονται βαςανιςτικά ςτο 
µεταίχµιο δικαίου – αδικίασ. Το µικρό χόµπιτ, όµωσ, είναι ακλόνθτο ςτθν αγνότθτά του. Θ ακϊα ψυχι του µε ευκολία νικά το ςκο-
τάδι του κακοφ και τελικά εκπλθρϊνει τθν αποςτολι του, µζςα από αδυςϊπθτεσ και άνιςεσ µάχεσ, εκτεταµζνεσ καταδιϊξεισ και 
τροµακτικζσ απειλζσ. Μςωσ εκ πρϊτθσ όψεωσ να µθ φαίνονται οι αντιςτοιχίεσ αυτισ τθσ ιςτορίασ µε το πιο ςφντοµο παραµφκι του 
Γφγθ. Κι όµωσ, µια προςεκτικότερθ µατιά πείκει ότι υπάρχει ζντονοσ – ςυνεκτικόσ δεςµόσ ςτον πυρινα των δφο ελκυςτικϊν διθ-
γιςεων. Αυτζσ τισ οµοιότθτεσ, αλλά και τισ διαφορζσ ςτθ κεµατικι των δφο ιςτοριϊν, κακϊσ και ςτισ ιδζεσ και ςυλλιψεισ τουσ, κα 
προςπακιςω παρακάτω να ανιχνεφςω. 

 

ΣΥΓΚΙΤΙΚΘ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ 
∆φο κρίκοι από το ίδιο υλικό 

Ζνα πρϊτο ςθµείο εξόφκαλµθσ οµοιότθτασ ιδθ ζχει αποκαλυφκεί. Ρρόκειται, φυςικά, για το χρυςό δακτυλίδι, το οποίο κυ-
ριαρχεί ςαν αντικείµενο – ςφµβολο και ςτουσ δφο µφκουσ. Αν τϊρα εξετάςουµε τθν ποιότθτα και των δφο δακτυλιδιϊν, ωσ προσ 
τα αποτελζςµατα που επιφζρουν, κα διαπιςτϊςουµε ότι ςε κάκε περίπτωςθ αυτά οδθγοφν προσ το κακό. Στθν πλατωνικι εφεφ-
ρεςθ το δακτυλίδι ςκαρϊνει δόλια µία βαςιλικι δολοφονία, ςτθν τολκινικι εκδοχι παρουςιάηεται να ανικει ςτον άρχοντα του 
ςκότουσ και να πρωτοςτατεί ςτθν υποδοφλωςθ όλου του κόςµου. 

∆ιαπιςτϊνεται µία κλιµάκωςθ ςυςςωρευµζνθσ αρνθτικισ ενζργειασ ςτα δφο δακτυλίδια, προϊόν ίςωσ µιασ δια-
κειµενικότθτασ ιδεϊν, τθν οποία εφάρµοςε ο Τόλκιν, µελετϊντασ τον Ρλάτωνα. 

Υπάρχει, όµωσ, και µία πρακτικότερθ οµοιότθτα των δφο χρυςϊν κρίκων, οµολογουµζνωσ κάπωσ διαφοροποιθµζνθ ςτο πζ-
ραςµα του χρόνου. Τα δφο δακτυλίδια δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ κατόχουσ τουσ να γίνονται αόρατοι. Το ηεφγοσ ορατόσ – αόρα-
τοσ δεςπόηει τόςο ςτθν πλατωνικι, όςο και ςτθν τολκινικι εκδοχι του µφκου. Ο µεν Γφγθσ περιςτρζφοντασ τθν πζτρα του δακτυ-
λιδιοφ εξαφανίηεται ι εµφανίηεται, ανάλογα µε τθ φορά τθσ περιςτροφισ. Ο δε Φρόντο γίνεται αόρατοσ κάκε φορά που φορά το 
δακτυλίδι, ενϊ επανεµφανίηεται µόλισ το βγάλει από το χζρι του. Το προνόµιο αυτό ζκανε το Γφγθ να ςκεφτεί το «ἀδικεῖν», 
δίχωσ τιµωρία, µζχρι που ζφταςε ςτθν ειδεχκι πράξθ του φόνου. Ο µικρόσ χόµπιτ από τθν πλευρά του, κάκε φορά που φορά το 
δακτυλίδι, βιϊνει τον ανυπόφορο και απειλθτικό κόςµο του κακοφ µπροςτά ςτα ακϊα µάτια του. Μπορεί να µθ διαπράττει ο  
ίδιοσ αδικίεσ, αλλά διαπιςτϊνει τθ βδελυρι δφναµθ του «δϊρου», που πιρε από το κείο του. Ο ίδιοσ δείχνει ςε όλθ τθν ιςτορία 
δφναµθ αρετισ και ζτςι αντιςτζκεται ςτο «ςειρινιο» κάλεςµα του δακτυλιδιοφ. Ο Γφγθσ όµωσ δεν κάνει το ίδιο. Ακολουκεί τθν 
ανκρϊπινθ φφςθ: «ἀδικεῖν παρὰ ἀδικεῖςκαι». Ασ µθν ξεχνοφµε, βζβαια, κι αυτό: ο Φρόντο δεν είναι άνκρωποσ και ζτςι δεν πα-
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ρουςιάηει τισ πικανζσ αδυναµίεσ όλων µασ. 

Και θ ίδια θ προζλευςθ των δφο δακτυλιδιϊν είναι κοινι. Ο Ρλάτων τοποκετεί το δακτυλίδι του ςτα ζγκατα τθσ γθσ. Αποκα-
λφπτεται δε θ φπαρξι του µετά από ζνα φοβερό ςειςµό. Και ο Τόλκιν ςθµειϊνει ότι το δακτυλίδι τθσ ιςτορίασ του φτιάχτθκε ςτθ 
λάβα των ςπλάχνων τθσ γθσ, δθλαδι ςτα ςκοτεινά ριγµατα που οδθγοφν ςτο κζντρο τθσ. 

Από τουσ δφο δακτυλιδοκουβαλθτζσ τϊρα, ο Φρόντο χαρακτθρίηεται ενάρετοσ, δίκαιοσ και γενναίοσ απζναντι ςτο κακό. Θ 
προςωπικότθτά του δθµιουργεί ηωθρι αντίκεςθ µε τον ιδιοτελι, πονθρό και άδικο Γφγθ. Ο Ρλάτων είναι απόλυτοσ ςτο µφκο του 
και καταδικάηει ςυλλιβδθν το ανκρϊπινο γζνοσ τθσ εποχισ του να αδικεί από ςυµφζρον και µάλιςτα πιο εφκολα µε τθν παρθγο-
ριά τθσ ατιµωρθςίασ. Ο Τόλκιν αφινει µία ελπίδα αντίςταςθσ ςτο άδικο και τθν κάνει πράξθ µε τθ ςτάςθ του Φρόντο ςτο βιβλίο 
του. Βζβαια, τθν ελπίδα αυτι δεν τθν τοποκετεί ςτθ χορεία των κνθτϊν ανκρϊπων, αλλά ςε µια φανταςτικι φυλι νάνων. Πταν 
αναφζρεται ςε ανκρϊπουσ, παρουςιάηει τθ ςτάςθ τουσ, ςχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, αςτακι. Και οι δφο πάντωσ ςυγγραφείσ 
πιςτεφουν ςτθ δυνατότθτα και ςτθν αναγκαιότθτα τθσ κυριαρχίασ τθσ δικαιοςφνθσ ςτθ ανκρϊπινθ κοινωνία. Και αυτό γιατί φαί-
νεται τελικά ότι το δίκαιο είναι απαραίτθτθ αρετι ςτον άνκρωπο. Ο Ρλάτωνασ το τονίηει και αλλοφ µζςα ςτθν «Πολιτεία» του: 
ςτον εςχατολογικό µφκο του Θρόσ ςτο 10ο βιβλίο. Εκεί ο φιλόςοφοσ χρθςιµοποιεί το µφκο ωσ εποπτικό τρόπο, για να δείξει τισ 
ευεργετικζσ ςυνζπειεσ που εξαςφαλίηει ςτθ µετακανάτια τφχθ τθσ ψυχισ θ δίκαιθ ςυµπεριφορά κατά τθν επίγεια ηωι και ποιεσ 
ςυµφορζσ επιφυλάςςει ςτθν ψυχι του άδικου θ διάπραξθ αδικιϊν ςε ςυνανκρϊπουσ του ςτθ γθ. Ο Τόλκιν το δείχνει κακαρά µε 
το τζλοσ που επιλζγει για τθ ςυναρπαςτικι του περιπζτεια. Θ αιϊνια µάχθ του καλοφ και του κακοφ (του δίκαιου και του άδικου) 
ζχει αδιαµφιςβιτθτο νικθτι το καλό, δθλαδι το Φωσ του τολκινικοφ κόςµου ι το Αγακό του πλατωνικοφ. 

Οι δακτυλιδοκουβαλθτζσ, όµωσ, κάποτε αποςφρονται. Ο Ρλάτων ολοκλθρϊνει το µφκο του και ο Τόλκιν το φανταςτικό του 
ζποσ. Ο φιλόςοφοσ καταδίκαςε το Γφγθ του ςτο βοφρκο τθσ αδικίασ και ο Τόλκιν εξφψωςε το Φρόντο του ςτθ λάµψθ τθσ αρετισ. 
Μία γνωριµία του Ρλάτωνα µε το Φρόντο, ίςωσ να ζκανε το µεγάλο ςτοχαςτι να τοποκετιςει το νεαρό χόµπιτ ςτθν ελίτ τάξθ των 
φιλοςόφων – βαςιλζων τθσ «Πολιτείασ» του, ακόµθ κι αν ιταν κάτω από πενιντα ετϊν. 

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Συςτθµατοποιϊντασ τισ παρατθριςεισ µασ από τθν παραπάνω ςυγκριτικι µελζτθ τθσ πλατωνικισ και τολκινικισ διιγθςθσ, ςε 
ςχζςθ µε το µοτίβο του µαγικοφ δακτυλιδιοφ, διαπιςτϊνουµε κυρίωσ τα εξισ: 

α) Υπάρχει ολοφάνερα ζνα νιµα που ςυνδζει τισ δφο ιςτορίεσ. Ο Τόλκιν µοιάηει κακοριςτικά επθρεαςµζνοσ από τον Ρλάτω-
να, τουλάχιςτον ςτο κζµα του δακτυλιδιοφ. Τθρεί βζβαια τισ ςυνκικεσ και τισ αναλογίεσ του δικοφ του φανταςτικοφ κόςµου, αλ-
λά τα χαρακτθριςτικά του τολκινικοφ χρυςοφ κρίκου είναι ςχεδόν απόλυτα όµοια µε εκείνα του Ρλάτωνα. 

β) Θ διακειµενικότθτα των ιδεϊν, τθν οποία φαίνεται ότι εφάρµοςε ο Τόλκιν, µελετϊντασ τον Ρλάτωνα, διαπιςτϊνεται και 
ςτθν κλιµάκωςθ ςυςςωρευµζνθσ αρνθτικισ ενζργειασ ςτα δφο δακτυλίδια. 

γ) Τα δφο δακτυλίδια δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ κατόχουσ τουσ να γίνονται αόρατοι. 

δ) Ο Ρλάτων τοποκετεί το δακτυλίδι του ςτα ζγκατα τθσ γθσ. Αποκαλφπτεται δε θ φπαρξι του µετά από ζνα φοβερό ςειςµό. 
Και ο Τόλκιν ςθµειϊνει ότι το δακτυλίδι τθσ ιςτορίασ του φτιάχτθκε ςτθ λάβα των ςπλάχνων τθσ γθσ, δθλαδι ςτα ςκοτεινά 
ριγµατα που οδθγοφν ςτο κζντρο τθσ.  

 

ΡΑΑΤΘΜΑ 
Γνωριµία προςϊπων και άλλων όρων: 

Σωκράτθσ: (470 – 399 π.Χ.) επιφανισ Ακθναίοσ φιλόςοφοσ που ερεφνθςε τισ ζννοιεσ και τα θκικά προβλιµατα µζςω τθσ δια-
λεκτικισ µεκόδου. 

Ρλάτων: (427 – 347 π.Χ.) επιφανισ Ακθναίοσ φιλόςοφοσ, µακθτισ του Σωκράτθ. Λδρυτισ τθσ παςίγνωςτθσ φιλοςοφικισ 
ςχολισ τθσ αρχαιότθτασ µε το όνοµα «Ακαδθµία» και δθµιουργόσ τθσ βακυςτόχαςτθσ φιλοςοφικισ «Θεωρίασ των Ιδεϊν». 

Τηον όναλντ όιελ Τόλκιν: (1892 – 1973) ζνασ από τουσ πιο γνωςτοφσ Άγγλουσ φιλολόγουσ. Κακθγθτισ του Ρανεπιςτθµίου 
τθσ Οξφόρδθσ. Το όνοµά του δεςπόηει ςτθν παγκόςµια λογοτεχνικι ιςτορία για το αριςτοφργθµα που δθµιοφργθςε και κυκλοφό-
ρθςε πρϊτθ φορά το 1954 ςε τρία βιβλία, µε τίτλο: «Ο Άρχοντασ των ∆ακτυλιδιϊν». Γνωρίηοντασ ςε βάκοσ τουσ αρχαιοελλθνικοφσ 
και αγγλοςαξονικοφσ µφκουσ, ζπλεξε ζνα εντυπωςιακό ζποσ, του οποίου τα δρϊµενα κινεί µαγικά ζνασ χρυςόσ δακτφλιοσ (…το 
Ζνα ∆ακτυλίδι). 

«Πολιτεία»: πρόκειται για φιλοςοφικό διάλογο του Ρλάτωνα, που τοποκετείται ςτα ζργα τθσ ωριµότθτασ του φιλοςόφου και 
ζχει ωσ κεντρικό κζµα των δζκα (10) βιβλίων του τθ δικαιοςφνθ και τθν ιδεϊδθ πολιτεία («καλλίπολιν»). 

Γλαφκων: είναι το ζνα από τα δφο µεγαλφτερα αδζλφια του Ρλάτωνα και βαςικόσ ςυµµζτοχοσ ςτο φιλοςοφικό διάλογο τθσ 
«Πολιτείασ», ο οποίοσ λαµβάνει χϊρα ςτο ςπίτι του πλοφςιου µζτοικου Κζφαλου (πατζρα του ριτορα Λυςία), και ζχει ωσ κεντρι-
κό πρόςωπο το µεγάλο δάςκαλο Σωκράτθ. Ο άλλοσ αδελφόσ του Ρλάτωνα ονοµάηεται Αδείµαντοσ. Ο φιλόςοφοσ είχε επίςθσ και 
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µία αδελφι µε το όνοµα Ροτόνθ. 

Κραςφµαχοσ: (τζλθ 5ου – αρχζσ 4ου αι. π.Χ.) ριτορασ και ςοφιςτισ. Καταγόταν από τθ Χαλκθδόνα, αλλά ζηθςε το µεγαλφτερο 
µζροσ τθσ ηωισ του ςτθν Ακινα. Ιταν ςφγχρονοσ του Σωκράτθ. Αρχικά, αςχολικθκε µε τθ φιλοςοφία, αργότερα όµωσ περιορίςτθ-
κε ςτθ διδαςκαλία τθσ ρθτορικισ. Είναι ζνασ από τουσ ςυµµετζχοντεσ ςτο φιλοςοφικό διάλογο του Ρλάτωνα «Πολιτεία». 

Γφγθσ: βαςιλιάσ τθσ Λυδίασ από το 675 – 650 π.Χ. (περίπου), φθµίςτθκε για τα πλοφτθ του, υποδοφλωςε ελλθνικζσ πόλεισ 
ςτα παράλια τθσ Μικράσ Αςίασ και ςκοτϊκθκε αντιµετωπίηοντασ του Κιµµζριουσ. Σφµφωνα µε τον Θρόδοτο, ο Κροίςοσ ιταν ο 
πζµπτοσ απόγονοσ του Γφγθ. Και ςτουσ δφο ο Ρλάτωνασ κάνει υπαινικτικι αναφορά ςτθν «Πολιτεία» του και ςυγκεκριµζνα ςτο 
µφκο για το δακτυλίδι ενόσ προγόνου του Λυδοφ («τῷ τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ»). Λυδόσ είναι ο Κροίςοσ και πρόγονόσ του ο Γφγθσ. 
Μςωσ όµωσ ο πλατωνικόσ Γφγθσ να ιταν ζνασ οµϊνυµοσ πρόγονοσ του θροδότειου Γφγθ, δθλαδι του αρχιςτράτθγου του βαςιλιά 
Κανδαφλθ (Λυδία 7οσ αι. π.Χ.). Ρρόκειται για τθ γνωςτι νουβζλα του Θροδότου «Η γυναίκα του Κανδαφλθ» (Θροδότου, Λςτορ. 
1.8.7 – 12.9), θ οποία από µία άλλθ ςκοπιά ςθµειϊνει το πϊσ ζνασ άνκρωποσ (Γφγθσ) µπροςτά ςτο κάνατο αυτι τθ φορά, 
προτίµθςε το «ἀδικεῖν» και τελικά ζγινε βαςιλιάσ ςτθ ςκιά ενόσ εγκλιµατόσ του. Σθµειϊνουµε ότι το ηεφγοσ ορατό – αόρατο, που 
είναι το κεντρικό νιµα διιγθςθσ και ςτον Ρλάτωνα και ςτον Τόλκιν, παρουςιάηεται κι εδϊ, µόνο που εµφανίηεται µεταλλαγµζνο 
και κακοδθγοφµενο  από  τθν  παραφροςφνθ  και  τθν  ίντριγκα  του  ερωτοµανι βαςιλιά Κανδαφλθ. Και µία αναγκαία διευκρίνι-
ςθ: το όνοµα του Γφγθ ςτο  πλατωνικό κείµενο βρίςκεται ςε ορκογϊνιεσ αγκφλεσ (*…+). Αυτό ςθµαίνει ότι θ λζξθ αυτι υπάρχει ςε 
µερικά από τα ςωηόµενα χειρόγραφα τθσ πλατωνικισ «Πολιτείασ», αλλά ςφµφωνα µε οριςµζνεσ εκτιµιςεισ τθσ φιλολογικισ επι-
ςτιµθσ κρίνεται ότι δεν αποτελεί γνιςιο ςτοιχείο του κειµζνου. ∆θλαδι, ςτθν ανάγνωςθ και ερµθνεία του κειµζνου θ λζξθ 
«Γφγου» δε λαµβάνεται απαραίτθτα υπόψθ. 
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Τεύχος 6ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

Τρίτθ βραδιά βιβλίου  
«βραδιά των μικρϊν αναγνϊςεων»  

 

Ιωάννα Στίνθ 

Εκπαιδευτικόσ Γεωλόγοσ - Γυμναςίου Ρολυγφρου 
Μερικζσ ςκζψεισ με 

αφορμι τθν τρίτθ 

βραδιά βιβλίου «τθ 

βραδιά των μικρϊν 

αναγνϊςεων» τθσ  

Λζςχθσ Τζχνθσ και 

Ρολιτιςμοφ τθσ ΔΔΕ 

Χαλκιδικισ. 

Στο φιλόξενο χϊρο του βιβλιοπωλείου “Book 

ink” το απόγευμα τθσ Ρζμπτθσ 10 Μαϊου 2018 ςυνα-

ντθκικαμε και πάλι, ο κακζνασ με ζνα αγαπθμζνο 

του λογοτεχνικό βιβλίο, για να διαβάςουμε από ζνα 

μικρό απόςπαςμα και να μοιραςτοφμε ςκζψεισ, ςυ-

γκινιςεισ και ςυναιςκιματα που γεννικθκαν απϋ αυ-

τά. 

Γιατί θ λογοτεχνία είναι ςυναρπαςτικι και ποτζ 

δεν κα πάψει να αξίηει τον κόπο να τθ διαβάηουμε 

και να ςτοχαηόμαςτε. 

Σε εποχζσ κρίςεισ, όπωσ ςτισ μζρεσ μασ, ο ρόλοσ 

τθσ είναι ακόμα πιο ςθμαντικόσ κακϊσ διεμβολίηει 

τθν ιςτορία, εξερευνϊντασ το άγνωςτο που υπάρχει 

μζςα τθσ. Θ λογοτεχνία μάσ δίνει τα εφόδια να επα-

ναπροςδιοριηόμαςτε κοινωνικά, να βλζπουμε με τα 

μάτια των λογοτεχνικϊν θρϊων τουσ άλλουσ και μια 

τζτοια ςυνάντθςθ με τον «άλλον» που δεν ζχει μάλι-

ςτα  κίνδυνο, μάσ επιτρζπει να κατανοιςουμε τον 

εαυτό μασ και τα πάκθ μασ. Ζχουμε χρζοσ να γνωρί-

ςουμε τθν ακζατθ πλευρά του εαυτοφ μασ  μζςω τθσ 

Τζχνθσ. 

Οι μικρζσ αναγνϊςεισ ιταν μια ευχάριςτθ 

ζκπλθξθ για όλουσ. Ρεηόσ Λόγοσ και Ροίθςθ ςε πλιρθ 

αρμονία. Ρροβλθματιςμόσ και ςυηιτθςθ μετά από 

κάκε απόςπαςμα από τα παρακάτω  λογοτεχνικά 

ζργα. 

«Γκιακ» Τα βίαια τραφματα του πολζμου οι ανο-

μολόγθτεσ πράξεισ, αλλά κυρίωσ θ «φιλιςυχθ» υπο-

κριςία όλων, βγικαν ςτθν επιφάνεια μζςα από τθν 

ιςτορία  του αποςπάςματοσ από το βιβλίο του Δθ-

μοςκζνθ Ραπαμάρκου «Γκιακ». 

«Γυναίκεσ» του Εντουάρντο Γκαλεάνο. Μια 

οργανωμζνθ ςφνκεςθ που αποςκοπεί ςτο να ανα-

δείξει τισ πολυποίκιλεσ όψεισ του γυναικείου φφ-

λου, μιλάει για γυναίκεσ που άφθςαν το δικό τουσ 

ςτίγμα ςτθν ιςτορία, αναςφρει από τθ λικθ ςυλλο-

γικά κατορκϊματα γυναικϊν, μιλάει για τισ ρίηεσ 

του μιςογυνιςμοφ, για γυναίκεσ που αψιφθςαν 

τθν κυρίαρχθ ανδρικι ερμθνεία τθσ πραγματικότθ-

τασ. 

«Τελευταίοσ Στακμόσ» του Γιϊργου Σεφζρθ                                                                        

«Στα ςκοτεινά πθγαίνουμε, ςτα ςκοτεινά προχω-

ροφμε... Οι ιρωεσ προχωροφν ςτα ςκοτεινά.»                                                                                              

Οι ιρωεσ προχωροφν ςτα ςκοτεινά, δεν κυςιάηο-

νται προςδοκϊντασ το κζρδοσ και δεν ζχουν ανά-

γκθ από εγγυιςεισ για να παλζψουν για τθν πατρί-

δα τουσ. Ρολεμοφν και πεκαίνουν από αγάπθ κι 

αυτό είναι ζνα αίςκθμα που μόνο οι γνιςιοι ιρωεσ 

μποροφν να γνωρίςουν. 

«Επιτάφιοσ» του Γιάννθ ίτςου Κεςςαλονίκθ. 

Μάθσ του 1936. Μια μάνα, καταμεςὶσ του δρόμου, 

μοιρολογάει το ςκοτωμζνο παιδί τθσ. 

«Το διπλό βιβλίο» του Δθμιτρθ Χατηι. Θ ςφ-

γκρουςθ δφο κόςμων ςε πολλαπλά επίπεδα, ςυ-

γκροτεί τον πυρινα του βιβλίου. Θ απεικόνιςθ τθσ 

μετεμφυλιακισ ηωισ ςτθν ελλθνικι επαρχία, θ ηωι 

των Ελλινων μεταναςτϊν ςτθν Γερμανία, οι  παιδι-

κζσ  αναμνιςεισ, ο νόςτοσ, θ παντρειά είναι τα κζ-

ματα που αναδεικνφονται μζςα από τουσ ιρωζσ 

του. 

«Για όςο ροκ αντζχεισ ακόμα» το Σταφρου 

Σταυρόπουλου. Ζνα μουςικό παραμφκι για μεγά-

λουσ, όπου κυριαρχεί θ ροκ μουςικι, οι αφθγι-

ςεισ, ο μονόλογοσ, δθμιουργϊντασ ζνα μοναδικό 

ψθφιδωτό ιχων, λζξεων και χρωμάτων. 

«Ανκολογία» του ίτςου με ζνα απόςπαςμα 

ωδι ςτον ζρωτα και τθν ομορφιά τθσ ςυνφπαρξθσ 

και τζλοσ ζνα ποίθμα από τθ ςυλλογι 

«Μονόφυλλα» τθσ εκπαιδευτικοφ Κατερίνασ Χρι-

ςτοποφλου. 
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Θεατρικι Μακθτικι Συνάντθςθ Σχο-
λείων τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 

 
Γαλάτιςτα 16.5.2018  

 

Αριςτείδθσ Κωνςταντινίδθσ 

Υπεφκυνοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 
 
 Κεατρικι Μακθτικι Συνάντθςθ ςχολείων κε-
ωρϊ πωσ ολοκλθρϊνει ζναν μεγάλο κφκλο κεατρικισ 
παιδείασ ςτθ Χαλκιδικι, τθσ οποίασ τα αποτελζςματα 
ιδθ είναι ορατά ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Ωσ εκδιλω-
ςθ τθ κεωρϊ υποδειγματικι και εκτιμϊ πωσ αποτελεί 
μια ςθμαντικι παρακατακικθ για το μζλλον.  Ο ςυν-
δυαςμόσ των κεατρικϊν παιχνιδιϊν, των βιωματικϊν 
κεατρικϊν εργαςτθρίων με μικτζσ ομάδεσ μακθτϊν 
από διαφορετικά ςχολεία και τθσ παρουςίαςθσ μι-
κροφ μζρουσ από τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ των ο-
μάδων κρίνεται άκρωσ επιτυχθμζνοσ. Άλλωςτε, ιταν 
καταλυτικι θ ζμπνευςθ και θ ουςιαςτικι ςυμβολι 
τθσ εξαιρετικισ ςυναδζλφου κ. Ντίνασ Τςολάκθ  
(πρϊθν Ρροζδρου του Ρανελλθνίου Δικτφου για το 
Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ). Μεγάλθ ςυνειςφορά ςτθν 
επιτυχία τθσ Θμερίδασ είχε θ φιλόξενθ Γαλάτιςτα, 
όπωσ και ο Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ τθσ Νεολαίασ 
(λαμπρό παράδειγμα τοπικοφ φορζα/ςυλλόγου που 
ςτθρίηει τθν Ραιδεία και τον Ρολιτιςμό). 
  Με τθν ευκαιρία επιςθμαίνω πωσ ςτισ Σχολι-

κζσ Δραςτθριότθτεσ είμαςτε ιδιαίτερα περιφανοι για 
τθ μεγάλθ προςπάκεια, τθ ςυςτθματικι κεατρικι 
δουλειά και δράςθ των ςχολείων μασ τα τελευταία 
χρόνια - των "ςχολείων τθσ Τζχνθσ και του Ρολιτι-
ςμοφ". Κα τολμοφςα να τθ χαρακτθρίςω ωσ μια μι-
κρι «πολιτιςτικι επανάςταςθ» αν δεν ιταν τόςο πα-
ρεξθγθμζνεσ τζτοιεσ ζννοιεσ… Φυςικά 

τα ςυγχαρθτιρια ανικουν κυρίωσ ςτουσ εμψυχω-
τζσ των κεατρικϊν ομάδων και τουσ ςυμμετζχο-
ντεσ μακθτζσ, που εκελοντικά δραςτθριοποιοφνται 
ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ και ετοιμάηουν εκπλθ-
κτικζσ παραςτάςεισ – χωρίσ υπερβολι οριςμζνεσ 
κα τισ ηιλευαν και κεατρικζσ ομάδεσ ενθλίκων ι 
ακόμα και επαγγελματίεσ. 

 Συγκεκριμζνα τθν τελευταία εξαετία υλο-
ποιοφν κεατρικά προγράμματα γφρω ςτισ 10 μακθ-
τικζσ ομάδεσ κάκε χρόνο, ενϊ πολλοί περιςςότεροι 
μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςουν 
κεατρικζσ τεχνικζσ ςε ποικίλα μακιματα, πρότηεκτ 
και προγράμματα, αλλά και να παρουςιάςουν ςχο-
λικζσ γιορτζσ. Ζχουν ςυμμετάςχει ςχολεία τθσ περι-
οχισ μασ (και με διακρίςεισ) ςε Αγϊνεσ Τζχνθσ, ςε 
κεατρικοφσ αγϊνεσ περιφερειακοφσ και πανελλινι-
ουσ, ςτα «Ολφμπια τα εν Δίω», ςε  τοπικά φεςτι-
βάλ (μακθτικά και άλλα). Σθμαντικό όμωσ είναι -
και όχι τυχαίο- πωσ  άρχιςαν να ξεπθδοφν και να 
πλθκαίνουν διάφορεσ τοπικζσ κεατρικζσ ομάδεσ. 
Ρολλοί πλζον περιμζνουμε με αγωνία όλεσ αυτζσ 
τισ (μακθτικζσ και όχι μόνο) τοπικζσ κεατρικζσ πα-
ραςτάςεισ… Ασ τισ ςτθρίηουμε λοιπόν ποικιλοτρό-
πωσ  
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Ραρουςίαςθ του Ρεριοδικοφ ςτο  

10ο Μακθτικό Συνζδριο Ρλθροφορικισ 
 

Βαςίλθσ Στεφανίδθσ 

Υπ. ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικισ 
 

Στα πλαίςια των εργαςιϊν του 10ου Μακθτι-

κοφ Συνεδρίου Ρλθροφορικισ, παρουςιάςαμε το πε-

ριοδικό μασ «Θ Εκπαίδευςθ αλλιϊσ…. Υπό το πρίςμα 

τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ» 

Τθν Τρίτθ θμζρα των εργαςιϊν του ςυνεδρίου 

και ςτα πλαίςια τθσ 3θσ ςυνεδρίασ ζγινε θ παρουςία-

ςθ και προβλικθκε ζνα video με τθ χρονικι εξζλιξθ 

του  περιοδικοφ. 

Ραρουςιάςκθκαν τα τεφχθ, θ Οργανωτικι Επι-

τροπι, κακϊσ και θ Επιςτθμονικι Επιτροπι που ζχει 

δθμιουργθκεί. 

Αναφερκικαμε ςτθ δθμιουργία του επιςτθμο-

νικοφ τμιματοσ και ςτθν Επιςτθμονικι Επιτροπι και 

κάναμε άνοιγμα ςτθν Εκπαιδευτικι Κοινότθτα τόςο 

για τθ ςυμμετοχι ςτθν Επιςτθμονικι Επιτροπι όςο 

και για τθ ςυγγραφι Επιςτθμονικϊν Άρκρων. 

Το video τθσ παρουςίαςθσ βρίςκεται αναρ-

τθμζνο ςτθ διεφκυνςθ : 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m/ wa t c h ? v = i h z B -

8FfviM&list=PLH6dno4nJTbcthodVzxGS7dUPF7Wn34Ea&i

ndex=10  (από το 2:01:00 και μετά) 

https://www.youtube.com/watch?v=ihzB-8FfviM&list=PLH6dno4nJTbcthodVzxGS7dUPF7Wn34Ea&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ihzB-8FfviM&list=PLH6dno4nJTbcthodVzxGS7dUPF7Wn34Ea&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ihzB-8FfviM&list=PLH6dno4nJTbcthodVzxGS7dUPF7Wn34Ea&index=10
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Ανοιχτζσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ.  

Μάκε να μακαίνεισ 
 

Βαςίλθσ Στεφανίδθσ 

Υπ. ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικισ 
 

Ρραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία βιωματικό 
ςεμινάριο που απευκυνόταν ςε εκπαιδευτικοφσ πλθ-
ροφορικισ. 

 
Το βιωματικό ςεμινάριο ςυνδιοργανϊκθκε από το 
ΚΕΡΛΘΝΕΤ Χαλκιδικισ, το Σφμβουλο Ρλθροφορικισ 
Χαλκιδικισ, τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευ-
ςθσ Χαλκιδικισ και τθ Διεφκυνςθ του Γυμναςίου Καλ-
λικράτειασ. Επιμορφωτισ ιταν ο ςυνάδελφοσ εκπαι-
δευτικόσ Ρλθροφορικισ Κυργιαφίνθσ Δθμιτριοσ. 

Το ςεμινάριο αφο-
ροφςε το περιβάλλον 
λειτουργίασ και δια-
χείριςθσ του ολοκλθ-
ρωμζνου ςυςτιμα-
τοσ αςφγχρονθσ τθ-
λεκπαίδευςθσ 
moodle και το παρα-
κολοφκθςαν 15 εκ-

παιδευτικοί κλάδου Ρλθροφορικισ ΡΕ86 και 
ΤΕ01.13 που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδι-
κισ. Κζμα του ςεμιναρίου ιταν οι  «Ανοιχτζσ Τεχνο-

λογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ. Μάκε να μακαίνεισ». Το 
ςεμινάριο πραγματοποιικθκε τθν Ραραςκευι  04 
Μαΐου 2018, ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ του 
Γυμναςίου Νζασ Καλλικράτειασ, από τισ 11:00 ζωσ 
τισ 14:00.   
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Εκπαιδευτικι δράςθ του ΕΚΦΕ Χαλκιδικισ  

για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ 
 

Θεολόγου Μαρία 

Υπεφκυνθ ΕΚΦΕ Χαλκιδικισ 
 

Με ιδιαίτερθ επιτυχία πραγματοποιικθκε τθν Τρίτθ 8 
Μαΐου 2018 ςτθν Ρλατεία του Δθμαρχείου Ρολυγφ-
ρου θ πρωτότυπθ  εκδιλωςθ με τίτλο: «Θ μαγεία 
των Φυςικϊν Επιςτθμϊν μζςα από τα πειράματα 
των μακθτϊν» που διοργανϊκθκε από το Εργαςτθρι-
ακό Κζντρο Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) Χαλκιδι-
κισ, ςε ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμι-
ασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τουσ Σχολι-
κοφσ Συμβοφλουσ. 
Με χαρά, προκυμία και υπευκυνότθτα  94  μακθτζσ  
από 13 ςχολεία τθσ Χαλκιδικισ (από τθ βόρεια Μ. 
Ραναγία ωσ τθ νότια και απομακρυςμζνθ Συκιά)  πα-
ρουςίαςαν ωσ μικροί ερευνθτζσ ςε ςυμμακθτζσ-
εκπαιδευτικοφσ-γονείσ και ςτο ευρφτερο κοινό τα 
πειράματα και τισ τεχνολογικζσ καταςκευζσ που εί-
χαν προετοιμάςει με τθν κακοδιγθςθ των  δαςκάλων 
και κακθγθτϊν τουσ. 
Ευτυχϊσ οι ανοιξιάτικεσ μπόρεσ, δεν κατάφεραν να 

ανακόψουν το ενδιαφζρον και τον ενκουςιαςμό μι-

κρϊν και μεγάλων. «Το ζδαφοσ είχε προετοιμαςτεί» 

από τουσ 2 ςυνεχόμενουσ Μακθτικοφσ Διαγωνι-

ςμοφσ Ρειραμάτων που οργανϊκθκαν από το ΕΚΦΕ 

Ρολυγφρου (για πρϊτθ φορά το 2016 και ςτθ ςυνζ-

χεια το 2017) με ςκοπό τθ ςυμμετοχι και αντιπροςϊ-

πευςθ τθσ Χαλκιδικισ ςτουσ Ρανελλινιουσ Διαγω-

νιςμοφσ ςτθ Κεςςαλονίκθ για τθν ανάδειξθ τθσ ο-

μάδασ ςτθν εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρα μασ ςτθν Ευ-

ρωπαϊκι Ολυμπιάδα Επιςτθμϊν (EUSO 2017 και 

2018). 

Για να παρουςιαςτοφν τα εκκζματα και 

οι δραςτθριότθτζσ, δεκάδεσ κρανία ςτι-

κθκαν ςτον αφλειο χϊρο του Δθμαρχεί-

ου, με πειραματικζσ διατάξεισ, με κατα-

ςκευζσ, επεξθγθματικζσ αφίςεσ και ηω-

γραφιζσ, ςχετικζσ με τθ κεματολογία των 

δραςτθριοτιτων που παρουςιαηόταν.  

Το επιμορφωτικό,  παιδαγωγικό και επι-

κοινωνιακό ςκθνικό ανζδειξε  με αμεςό-

τθτα,  τθν αξία τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ομα-
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δικισ προςπάκειασ, τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και 

τθσ εφαρμογισ τθσ εκδθλϊνοντασ ταυτόχρονα τθν 

εφευρετικότθτα και τθν καινοτομία µε πειράματα, 

που τα ίδια τα παιδιά 

ςχεδίαςαν και εκτζλε-

ςαν. 

Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ 

αποτζλεςε θ προςζλ-

κυςθ του ενδιαφζρο-

ντοσ μακθτϊν για τισ 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ,               

κακϊσ και θ κατανόθςθ 

τθσ άμεςθσ ςχζςθσ 

τουσ με τθν κακθμερι-

νι ηωι και το περιβάλλον.   

Στα πρόςωπα των ‘’μικρϊν ερευνθτϊν ‘’ ιταν ζκδθλθ 

θ χαρά τθσ δθμιουργίασ και τθσ αναγνϊριςθσ   

τθσ προςπάκειάσ τουσ, ενϊ ταυτόχρονα επιτεφχκθκε: 

• θ ομαδικι εργαςία και ςυνεργαςία μακθτϊν και 

εκπαιδευτικϊν, 

• θ ευκαιρία ςτουσ  εκπαιδευτικοφσ να ξεφφγουν για 

λίγο από τθ διδαςκαλία ςτο τυπικό ςχολικό περιβάλ-

λον  και να προςφζρουν μια νζα διδακτικι εμπειρία,  

• οι μακθτζσ, οι ςυμμετζχοντεσ αλλά και οι επιςκζ-

πτεσ, να προςεγγίςουν βιωματικά τισ Φυςικζσ Επι-

ςτιμεσ πυροδοτϊντασ τθν πικανι - περαιτζρω ενα-

ςχόλθςι τουσ με αυτζσ.. 

Με δεδομζνο ότι οι Διεκνείσ ζρευνεσ δείχνουν πωσ ο 

κόςμοσ αλλάηει τζςςερισ φορζσ πιο γριγορα από 

ότι τα ςχολεία, θ πειραματικι διδαςκαλία -ωσ μια 

εποικοδομθτικι προςζγγιςθ- προςφζρει την ευκαι-

ρία ςτα παιδιά, να χαίρονται τθν επιςτιμθ, να τθν 

αγαποφν και να τθ γνωρίηουν καλφτερα, ενϊ επιπλζ-

ον:  

-παρζχει τη δυνατότητα τησ αναπαράςταςησ, τησ α-
νακάλυψθσ και ανάλυςθσ των φυςικϊν φαινομζνων, 

-αναπτφςςει το ενδιαφζρον και την ανάληψη πρω-

τοβουλιϊν, 

-προωθεί ζναν ςυςτηματικό τρόπο εργαςίασ 

(βαςιςμζνο 

ςτθν παρα-

τιρθςθ και 

ςτο πείρα-

μα, επιςτθ-

μονικά και 

όχι  τυχαία 

ι περιςτα-

ς ι α κ ά . ) , 

καλλιεργϊ-

ντασ το ε-

ρευνθτικό πνεφμα,   

- ενιςχφει την ικανότητα των μαθητϊν να αξιολο-

γοφν, και αςφαλϊσ  ενκαρρφνει το διάλογο και τθ 

ςυηιτθςθ ϊςτε οι μακθτζσ να εκφράηουν τθ γνϊμθ 

τουσ εκτιμϊντασ τα επιχειριματα και των άλλων 

μακθτϊν,  

-αναδεικνφει κλίςεισ και ταλζντα,  

-διευρφνει  τισ ευκαιρίεσ των μαθητϊν για κοινωνι-

κι ςυμμετοχι (ςθμαντικι πλευρά τθσ  κοινωνικισ 

μάκθςθσ). 

Τα πειράματα ςτο εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
ενεργοποιοφν όλεσ τισ αιςκιςεισ των μακθτϊν και 
βοθκοφν ςτθν επίτευξθ των κυρίαρχων ςτόχων για 
τθν εκπαίδευςθ του μζλλοντοσ, όπωσ περιγράφθκε 
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από τθν «επιτροπι τθσ UNESCO για τθν εκπαίδευςθ 
ςτον 21ο αιϊνα», οι οποίοι κεμελιϊνονται  ςε τζςςε-
ρισ πυλϊνεσ:   
μακαίνω πϊσ να μακαίνω -μακαίνω πϊσ να ενεργϊ -
μακαίνω πϊσ να υπάρχω -μακαίνω πϊσ να ηω µε 

τουσ άλλουσ . 
Τα ςθμερινά Ρρογράμματα Σπουδϊν κεωροφν ότι: 

«Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ είναι κάτι περιςςότερο από 

μια πορεία ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ, είναι ζνα εφαλ-

τιριο για να γίνουν οι μακθτζσ ςκεπτόμενοι και ενερ-

γοί πολίτεσ ςε μια δθμοκρατικι κοινωνία».  

Οι μακθςιακοί ςτόχοι, που επιτυγχάνονται µζςω των 

πειραμάτων  είναι:  

• θ εξοικείωςθ µε τθ χριςθ εργαςτθριακϊν οργάνων 
και θ ςυναρμολόγθςθ  απλϊν  πειραματικϊν ςυ-
ςκευϊν.  
• θ κατανόθςθ και θ ςωςτι εκτζλεςθ των οδθγιϊν.  
• θ εξάςκθςθ ςτθν ακριβι παρατιρθςθ και μζτρθςθ. 
• θ διεξαγωγι και θ ακριβισ διατφπωςθ ςυμπερα-
ςμάτων.   

• θ ςφνκεςθ και θ εμβάκυνςθ ςτθν  επιςτθμονικι 
γνϊςθ  
Αξιόλογθ και αξιζπαινθ χαρακτθρίςτθκε θ προςπά-

κεια των μακθτϊν από  όςουσ παρευρζκθκαν και 

βίωςαν τθν γιορτινι και ταυτόχρονα εκπαιδευτικι 

ατμόςφαιρα που δθμιουργικθκε. Θ υπόςχεςθ για 

τθ ςυνάντθςθ τθσ επόμενθσ χρονιάσ εκφράςκθκε 

με ομοφωνία και ενκουςιαςμό από όλουσ!   

Τθν εκδιλωςθ, τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο 

Αντιδιμαρχοσ Ρολυγφρου κ. Χριςτοσ Βορδόσ (ο 

οποίοσ απεφκυνε χαιρετιςμό και καλωςόριςε τουσ 

παρευριςκόμενουσ), ο Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Ρο-

λυγφρου κ. Βαςίλθσ Λαφαηάνθσ, θ Διευκφντρια τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ κ. Αικα-

τερίνθ Τςζκου, θ Διευκφντρια  τθσ Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ κ. Ευτυχία Ραπανικολάου, 

ο Σχολικόσ  Σφμβουλοσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν Χαλκι-

δικισ κ. Ρολυχρόνθσ Καραγκιοηίδθσ , ο Γραμματζασ 

τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Σχολείων Διμου Ρολυγφ-

ρου  κ. Γρθγόρθσ  Καραηαφείρθσ, Διευκυντζσ και 

εκπαιδευτικοί Σχολείων τθσ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Ευελπιςτοφμε τθν επόμενθ χρονιά, θ γιορτι των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν ν’ απλϊςει τθ μαγεία τθσ και 

να ςυναρπάςει ακόμθ περιςςότερουσ μακθτζσ 

εκπαιδευτικοφσ και κοινό, να εμπλουτιςκεί και να 

επεκτείνει τισ δράςεισ ςε μουςικά, εικαςτικά, κεα-

τρικά πεδία και να κακιερωκεί ωσ ζνασ επιμορφω-

τικόσ πολιτιςτικό- κοινωνικόσ κεςμόσ.  
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Ακαδθμία Δαςκάλων : 
Ζνασ Χρόνοσ Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκ-

παιδευτικϊν για τθν Ρροαγωγι τθσ Ραιδικισ 
και Εφθβικισ Υγείασ 

Μάιοσ 2017-Μάιοσ 2018 

 
Μαρία Ραπαδοποφλου 

Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ  
Νζων Χαλκιδικισ 

Πρόεδροσ του Πανελλινιου Συλλόγου Εκπαι-
δευτικϊν Αγωγισ Υγείασ 

 
 
 
 
 
 

Το Αυτοτελζσ Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, 
Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ «Λπποκράτειο» ζκανε 
ζνα μεγάλο άνοιγμα και άπλωςε χζρι ςυνεργαςίασ με 
τθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 
Συνζλαβε τθν ιδζα και πιρε τθν πρωτοβουλία για τθν 
ίδρυςθ και  λειτουργία τθσ «Ακαδθμίασ Δαςκάλων», 
όπου καταξιωμζνοι επιςτιμονεσ από το χϊρο τθσ Υ-
γείασ κα επιμορφϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ, μζςα 
από δίωρεσ μθνιαίεσ ςυναντιςεισ, για ςθμαντικά κζ-
ματα τθσ ςωματικισ, ψυχικισ και κοινωνικισ υγείασ 
των παιδιϊν,  με ζμφαςθ ςτθν προεφθβεία - εφθβεί-
α. 

Ο Συμβουλευτικόσ Στακμόσ Νζων τθσ Διεφκυν-

ςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ, ςε 
ςυνεργαςία με το Λπποκράτειο Νοςοκομείο και τα 
Γραφεία Αγωγισ Υγείασ των Διευκφνςεων Ρρωτο-
βάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατο-
λικισ Κεςςαλονίκθσ, ςυμμετείχε ςτθ ςφμπλευςθ. 
Διοργάνωςε τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ, οι οποίοι ανταποκρίκθκαν κετι-
κά και παρακολοφκθςαν ενεργά τα ςχετικά ςεμι-
νάρια. Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ πραγματο-
ποιικθκαν ςτο αμφικζατρο «Μεταξά» του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ «Λπποκράτειο», απο-
γευματινζσ ϊρεσ, μετά το πζρασ του ςχολικοφ ω-
ραρίου των εκπαιδευτικϊν και ςυγκεκριμζνα 17.30
-19.30. Είναι ςημαντικό να τονιςθεί ότι, για τυχόν 
παιδοψυχιατρικά προβλιματα παιδιϊν και εφι-
βων, ο νομόσ Χαλκιδικισ ανικει ςτο Λπποκράτειο 
Νοςοκομείο. 

Θ 1θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ τθσ 

«Ακαδθμίασ Δαςκάλων» είχε κζμα  «Ψυχικι Υγεία 
- Ο Γονιός και το Παιδί» και ζγινε τθν Τετάρτθ 10 
Μαΐου 2017. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τθν ευκαιρία 
να ακοφςουν τθν εξαιρετικι ειςιγθςθ του Διευκυ-
ντι του Ψυχιατρικοφ Τμιματοσ και Ρροζδρου τθσ 
6θσ ΤΕΨΥ κ. Σωτιρθ Τςιλίκα.  Ο ομιλθτισ ςτθ ςυνζ-
χεια άνοιξε διάλογο με τουσ εκπαιδευτικοφσ, απά-
ντθςε ςτα ερωτιματά τουσ και  διεφρυνε τθν επι-
κοινωνία με τθν ανταλλαγι εμπειριϊν. 

Θ 2θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ τθσ 
«Ακαδθμίασ Δαςκάλων», που λόγω κζματοσ ιταν 
ανοικτι και ςε γονείσ,  είχε τίτλο  «Ψυχικι Υγεία - 
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Δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ ςε παιδιά και εφιβουσ 
και γονεϊκοί χειριςμοί». Ρραγματοποιικθκε τθν Τε-
τάρτθ 4 Οκτωβρίου 2017, με ειςθγθτι τον κ.Βάιο 

Νταφοφλθ, Ραιδοψυχίατρο, Διευκυντι του Ραιδοψυ-
χιατρικοφ Τμιματοσ του Γ.Ν.Κ. Λπποκράτειο.  

Ραραβρζκθκαν εκπαιδευτικοί, γονείσ και φοι-
τθτζσ ςε ζναν απρόβλεπτα μεγάλο αρικμό ςυμμετε-
χόντων. Θ ειςιγθςθ του ομιλθτι υπιρξε εξαιρετικι, θ 
προςζγγιςι του ςτα δφςκολα κζματα ζδωςε πολφτι-
μεσ απαντιςεισ και ο διάλογοσ που ακολοφκθςε είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθ διαχείριςθ ςυγκεκριμζ-
νων περιπτϊςεων. 

Θ 3θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ τθσ «Ακαδθμίασ 
Δαςκάλων» ζγινε μζςα ςε πολφ ηεςτό κλίμα, τθ Δευ-
τζρα 27 Νοεμβρίου 2017, παρά τισ άςχθμεσ καιρικζσ 

Τεύχος 6ο 

ςυνκικεσ. Τα κζματα "Διατροφι ςτθν παιδικι θ-
λικία - Ορκι διατροφικι πολιτικι εκπαιδευτικϊν 
προσ μακθτζσ/τριεσ" ανζπτυξαν θ κ.Κωνςταντίνα 
Βαςιλάκθ, Επιμελιτρια Αϋ Ραιδογαςτρεντερολογί-
ασ του Γ.Ν.Κ. Λπποκράτειο και ο Διαιτολόγοσ-
Διατροφολόγοσ κ.Αναςτάςιοσ Βαμβάκθσ. Ακολοφ-
κθςε ςυηιτθςθ με μεγάλο ενδιαφζρον και πολλζσ 
ερωτιςεισ των εκπαιδευτικϊν προσ τουσ ειδικοφσ.  

Θ 4θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ τθσ 
«Ακαδθμίασ Δαςκάλων» πραγματοποιικθκε με 

επιτυχία, τθ Δευτζρα 29 Λανουαρίου 2018, ςτο κα-
τάμεςτο αμφικζατρο Μεταξά, όπου πολλοί εκπαι-
δευτικοί παρακολοφκθςαν τισ παρουςιάςεισ με 
κζμα: «Ατυχιματα ςτον χϊρο του ςχολείου». Ει-
ςθγθτζσ ιταν ο κ. Γεϊργιοσ Τςικόπουλοσ, Διευκυ-
ντισ Ραιδοχειρουργικοφ Τμιματοσ Γ.Ν.Κ. Λπποκρά-
τειο, ο κ.Χριςτοσ Στεφανίδθσ, Διευκυντισ Ραιδο-
χειρουργόσ Γ.Ν.Κ.Λ. και ο κ.Λωάννθσ Γεωργάκθσ, 
Ραιδοχειρουργόσ Επιμελθτισ Βϋ Γ.Ν.Κ.Λ. Ακολοφκθ-
ςε ςυηιτθςθ με μεγάλο ενδιαφζρον. 

Θ 5θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ τθσ 
«Ακαδθμίασ Δαςκάλων» ζγινε τθ Δευτζρα 19 Μαρ-
τίου 2018, με κζμα τθ ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθ-
ςθ και τίτλο: «Εκπαιδεφοντασ από νιπιο ζναν υ-
γιι ζφθβο - Σεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ και δια-
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φυλικζσ ςχζςεισ». Ειςθγθτζσ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι 
ιταν ο κ.Carcea   Faousto, Γυναικολόγοσ, Διευκυντισ 
του Κζντρου Οικογενειακοφ Ρρογραμματιςμοφ, θ 
κ.Κυργιαφίνθ Γεωργία, ΤΕ Μαία  και  θ κ.Κυματι Βα-
ςιλικι,  ΤΕ Μαία, Επαγγελματίεσ Υγείασ τθσ 4θσ ΥΡΕ 
ςτον κεματικό άξονα Αγωγισ Υγείασ: Σεξουαλικι & 
αναπαραγωγικι υγεία. 

Θ 6θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ τθσ «Ακαδθμίασ 
Δαςκάλων» ζγινε τθ Δευτζρα 21 Μαΐου 2018, με με-

γάλθ επιτυχία και με κζμα τισ «Μακθςιακζσ Δυςκο-
λίεσ».  

Ομιλθτζσ ιταν ο Διευκυντισ του Ραιδοψυχια-
τρικοφ Τμιματοσ του Γ.Ν.Κ.Λ., κ. Βάιοσ Νταφοφλθσ, με 
τθν ειςιγθςθ «Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ και θ ζγκαιρθ 
ανίχνευςι τουσ από τον Εκπαιδευτικό», θ Επικ. Ραι-
δοψυχίατροσ, κ.Σοφία Σφελινιϊτθ, με τθν ειςιγθςθ 
«Συναιςκθματικζσ Δυςκολίεσ ςε μακθςιακά προβλι-
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ματα των Ραιδιϊν και Εφιβων» και ο Κλινικόσ 
Ψυχολόγοσ, κ.Αδαμάντιοσ Μακαβόσ, με τθν ειςι-
γθςθ «Κατανοϊντασ τθ Γραφι».  

Ρζρα από τισ αξιόλογεσ ειςθγιςεισ, το ιδιαί-
τερα ςθμαντικό ιταν ο γόνιμοσ διάλογοσ εκπαι-
δευτικϊν και ομιλθτϊν. Τζκθκαν και απαντικθ-
καν δεκάδεσ ερωτιςεισ, με ανάλυςθ, εμβάκυνςθ 
και μελζτθ περιπτϊςεων.  

Με τθ ςυνάντθςθ αυτι ζκλειςε ζνασ χρόνοσ 
τθσ «Ακαδθμίασ Δαςκάλων» -από τον Μάιο του 
2017 μζχρι τον Μάιο του 2018- με ουςιαςτικι ςυ-
νεργαςία εκπαιδευτικϊν και ειδικϊν από τον χϊ-
ρο τθσ υγείασ.  

Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςυνζβαλαν 
με επιτυχία ςτο ζργο τθσ επιμόρφωςθσ, τθσ ευαι-
ςκθτοποίθςθσ, τθσ πρόλθψθσ, τθσ αντιμετϊπιςθσ 
και τθσ ανάπτυξθσ ενόσ γόνιμου διαλόγου μεταξφ 
των εκπροςϊπων τθσ Υγείασ και των εκπροςϊπων 
τθσ Εκπαίδευςθσ.  

Ευελπιςτοφμε ςτθ ςυνζχιςθ του ςπουδαίου 
αυτοφ επιμορφωτικοφ ζργου και τθν επόμενθ 
ςχολικι χρονιά. 

Τα επιμορφωτικά αυτά ςεμινάρια πραγμα-
τοποιικθκαν με τθν άδεια του ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. 
(Φ20.3/104714/Δ2, 22/6/2017) και τθν υποςτιρι-
ξθ του Ρανελλινιου Συλλόγου Εκπαιδευτικϊν Α-
γωγισ Υγείασ (Ρ.Σ.Ε.Α.Υ.).  
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3θ περιπατθτικι διαδρομι - Σικωνία 
 

Κατερίνα Χριςτοποφλου 
Υπεφκυνθ Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ 

 
Στισ 16 Απριλίου  οι “περιπατθτζσ” τθσ Δ.Δ.Ε. 

Χαλκιδικισ εξορμιςαμε ςτθ Σικωνία για τθν τρίτθ, 
εαρινι περιπατθτικι διαδρομι που οργάνωςαν από 
κοινοφ θ Ομάδα Φυςικισ Αγωγισ και το Γραφείο Σχο-
λικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ. 

    Με τθν άνοιξθ ςτθν κορφφωςι τθσ, φτάςαμε 
ςτθν παλιά Νικιτθ και ξεκινιςαμε για τον Άγιο Νικό-
λαο, ακολουκϊντασ τθ διαδρομι που ζκαναν οι μα-
κθτζσ τθσ περιοχισ κακθμερινά για να πάνε ςτο ςχο-
λείο. Μια διαδρομι επτά περίπου χιλιομζτρων. 

Ρερπατϊντασ ςτα “ίχνθ” των παλιϊν μακθτϊν, 
ζγινε αναπόφευκτα θ ςφγκριςθ του τότε με το τϊρα.  
Με τα παιδιά που περπατοφςαν τόςο δρόμο ςε μζ-
ρεσ θλιόλουςτεσ, βροχερζσ, παγωμζνεσ, πρωί πρωί 
και με το φόβο τθσ αργοπορίασ, μια και τουσ απαγο-
ρευόταν θ είςοδοσ ςτο ςχολείο αν ζφκαναν αργοπο-
ρθμζνα. Με αγάπθ για τα γράμματα, όμωσ, που 
ζκανε αυτι τθν κακθμερινι πορεία «δρόμο» για ζναν 
άλλο κόςμο.  

Ξεναγοί μασ ςε αυτι τθ διαδρομι οι τρείσ Διευ-
κυντζσ των ςχολείων τθσ περιοχισ, άνκρωποι του 
τόπου που μασ γνϊριςαν τθν καταγεγραμμζνθ αλλά 
και τθν άγνωςτθ ιςτορία τθσ περιοχισ.  

      Το παλιό πετρόκτιςτο χωριό τθσ Νικι-
τθσ, πανζμορφο και ακζραιο ςτθ μορφι, χωρίσ τίποτε 
να χαλά το πζτρινο περίγραμμα, μασ δζχτθκε ςε μια 
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μικρι πλατεία το πρωί τθσ Κυριακισ. Το πρϊτο ε-
νάμιςι χιλιόμετρο ιταν ζνασ κοπιϊδθσ ανιφοροσ, 
χωρίσ κανζνα ίςωμα για ανάςα. Θ πρϊτθ ςτάςθ 
ςτο εκκλθςάκι του Ρροφιτθ Θλία, με πανοραμικι 
κζα ςτο χωριό, μασ αντάμειψε για τον κόπο. 

Συνεχίςαμε τθν πορεία μασ μζςα ςε μυρω-
διζσ, ιχουσ, και το μοναδικό πράςινο χρϊμα τθσ 
άνοιξθσ. Θ διαδρομι ιταν πλζον πολφ ομαλότερθ 
και επζτρεπε τθ χαλαρι ςυηιτθςθ, τισ μικρζσ ςτά-
ςεισ πότε για να τραβθχτεί μια φωτογραφία πότε 
για να μαηζψουμε λουλοφδια. Πταν φκάςαμε ςτον 
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Άγιο Νικόλαο θ μζρα είχε προχωριςει και, αφοφ πε-
ριθγθκικαμε ςτα ςτενά του χωριοφ που ζχει κρατι-
ςει κάποια ςθμάδια τθσ παλαιάσ αρχιτεκτονικισ, 
ζξοχα δείγματα Θπειρωτϊν πετράδων, προχωριςαμε 

προσ τθ κάλαςςα. 
Φκάνοντασ ςτθν παραλία τθσ Τρανισ Αμμοφδασ 

ι αλλιϊσ, το Λιβροχιό όπωσ το λζνε οι ντόπιοι, μπι-
καμε ςτον πειραςμό να βρζξουμε τα πόδια μασ, πριν 
ανθφορίςουμε προσ τον Ρφργο από ζνα μονοπάτι 

ςπαρμζνο χαμομιλι.   
 
Σε κάκε βιμα μφριηε ό τόποσ. Φκάνοντασ ςτον 

Ρφργο, ατενίςαμε τθ κάλαςςα από ψθλά, ξεκρίνο-
ντασ εδϊ κι εκεί τα απομεινάρια του αρχαίου λιμα-
νιοφ και, ςε μια απόςταςθ τριάντα περίπου μζτρων, 
δελφίνια να κολυμποφν. Μια εικόνα  πραγματικά μα-
γικι!   

Στο κατζβαςμα μασ περίμεναν τραπζηια ςτρω-
μζνα με μεηζδεσ και ντόπιο τςίπουρο, που είχαν ετοι-
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μάςει για τουσ περιπατθτζσ οι Διευκυντζσ των ςχο-
λείων τθσ περιοχισ, οδθγοί μασ ςτθ διαδρομι: ο κ. 
Γιάννθσ Σμάγασ, Διευκυντισ του Λυκείου Αγίου 
Νικολάου, ο κ. Γιάννθσ Μελιςςίδθσ, Διευκυντισ 
του Γυμναςίου Αγίου Νικολάου και ο κφριοσ Τρια-
ντάφυλλοσ Γιοβανζκοσ, Διευκυντισ του Γυμναςίου 

Νικιτθσ. Το τραπζηι, ςτρωμζνο ςτθ ςκιά από τα 
αρμυρίκια,  ιταν ζνασ ευχάριςτοσ και γευςτικότα-
τοσ επίλογοσ ς' αυτι τθ διαδρομι.  

Και, φυςικά, το κφριο κζμα ςυηιτθςθσ, πζρα 
από τισ εντυπϊςεισ ιταν ο ςχεδιαςμόσ των περι-
πατθτικϊν διαδρομϊν τθσ επόμενθσ χρονιάσ! Θ 
αίςκθςθ ότι δθμιουργικθκε ζνασ πυρινασ περιπα-
τθτϊν, πρόκυμων για νζεσ εξερευνιςεισ ςτο υπζ-
ροχο φυςικό τοπίο τθσ Χαλκιδικισ ιταν διάχυτθ 
και μασ επιτρζπει να ελπίηουμε ότι του χρόνου κα 
περπατιςουμε περιςςότερο, κα δοφμε περιςςότε-
ρα και κα γνωρίςουμε καλφτερα τουσ ςυναδζλ-
φουσ μασ αλλά και τον ευλογθμζνο αυτό τόπο! 

Καλι αντάμωςθ! 
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Ρεριπατθτικζσ Διαδρομζσ τθσ Δ.Δ.Ε. 
Χαλκιδικισ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  

  (ι αλλιϊσ, ςυνδυάηοντασ το περπάτθ-
μα με τθν Αλλθλεγγφθ) 

 
Κατερίνα Χριςτοποφλου 

Υπεφκυνθ Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ 
 

Οι τρεισ περιπατθτικζσ διαδρομζσ που οργανϊ-
κθκαν ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Χαλκιδικισ για πρϊτθ φορά φζτοσ από τθν Ομάδα 
Φυςικισ Αγωγισ από κοινοφ με το Γραφείο Σχολικϊν 
Δραςτθριοτιτων, ζγιναν με διπλό ςκοπό: αφενόσ τθ 
γνωριμία των εκπαιδευτικϊν τθσ Διεφκυνςθσ με το 
υπζροχο τοπίο τθσ Χαλκιδικισ μζςα από μια ευχάρι-
ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα, αφετζρου τθ ςυγκζντρω-
ςθ χρθμάτων για τθν ενίςχυςθ των δφο Ειδικϊν Εργα-
ςτθρίων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ τθσ Διεφκυν-
ςθσ. 

Ρραγματοποιικθκαν τρεισ περιπατθτικζσ δια-
δρομζσ: Ρολφγυροσ το φκινόπωρο, Καλάνδρα το χει-
μϊνα και Νικιτθ τθν άνοιξθ. Οι διαδρομζσ αντάμει-
ψαν τουσ οδοιπόρουσ, γιατί θ Χαλκιδικι είναι 
όμορφθ κάκε εποχι και με κάκε καιρό. Επιπλζον, α-
πό τισ ςυμμετοχζσ των εκπαιδευτικϊν ςυγκεντρϊκθ-
κε ζνα χρθματικό ποςό, ικανό να ςυνδράμει τα δφο 
ςχολεία  Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ ςτθ διοικθτικι τουσ λειτουργία, με τθν 
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αγορά δφο φορθτϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 
     Ζτςι, τθν Τετάρτθ, 6 Λουνίου, πραγματο-

ποιικθκε ςτα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Δευτερο-
βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ θ παράδοςθ των 
φορθτϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτουσ Διευ-
κυντζσ των δφο ςχολείων, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρολυγφ-
ρου και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ροτίδαιασ, παρουςία του 
προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ, των μελϊν του 
Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ και των Διευκυντϊν των ςχο-
λείων που ςτιριξαν τισ διαδρομζσ που ζγιναν ςτθν 
περιοχι ευκφνθσ τουσ. 

Οι Διευκυντζσ ευχαρίςτθςαν τόςο τουσ οργα-
νωτζσ όςο και τουσ ςυμμετζχοντεσ και αρωγοφσ 
τθσ προςπάκειασ, υπογραμμίηοντασ  τθ χρθςιμότθ-
τα των φορθτϊν υπολογιςτϊν ςτθ διοικθτικι υπο-
ςτιριξθ των ςχολείων τουσ. 

      Θ Διευκφντρια τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ κ. Κ. Τςζκου, θ οποία ςτι-
ριξε ενεργά το εγχείρθμα από τθν αρχι,  κακϊσ και 
οι οργανωτζσ των περιπατθτικϊν διαδρομϊν ανα-
κοίνωςαν τθν πρόκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ για ςυνζχι-
ςθ των περιπατθτικϊν διαδρομϊν και τθν επόμενθ 
ςχολικι χρονιά, για τθ γνωριμία με άλλεσ γνωςτζσ 
και άγνωςτεσ όψεισ τθσ Χαλκιδικισ και τθσ ιςτορί-
ασ τθσ. 

Αντί επιλόγου, ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςε 
όλουσ τουσ περιπατθτζσ και αρωγοφσ και εισ το 
επανιδείν! 
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Ο Υπεφκυνοσ τθσ Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ Χαλκιδικισ κ. Ι. 

Βαςιλάκθσ παραδίδει τον φορθτό θλεκτρονικό υπολογιςτι 

ςτον Διευκυντι του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρολυγφρου κ. Κ. Τρικαλιϊτθ 

Ο Υπεφκυνοσ του Γραφείου Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ 

Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ κ. Α. Κωνςταντινίδθσ παραδίδει τον φο-

ρθτό θλεκτρονικό υπολογιςτι ςτθν Αναπλθρϊτρια Διευκφ-

ντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ροτίδαιασ  κ. Ε. Μπαντι 
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Θμερίδα – εκπαιδευτικι εξόρμθςθ τθσ 
ΔΔΕ Χαλκιδικισ ςτθ Μονι Ηυγοφ: ζνα 

βιμα πριν το Άγιο Προσ 
Ουρανοφπολθ 25-6-2018 

 
Αριςτ. Κωνςταντινίδθσ ΡΕ81  

πολιτικόσ μθχανικόσ,  
Υπεφκυνοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 

 

 Θ επιτυχθμζνθ Θμερίδα - επίςκεψθ ςτθ Μονι 

Ηυγοφ των εκπαιδευτικϊν τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ είχε 

εκπαιδευτικό χαρακτιρα, κεωρθτικό και βιωματικό, 

με ςκοπό τθ γνωριμία με το Ρεριβάλλον και τον Ρολι-

τιςμό τθσ Χαλκιδικισ. Αποτελεί μια από τισ βαςικζσ 

προτάςεισ μασ ςτα πλαίςια «πράςινων πολιτιςτικϊν 

διαδρομϊν», ϊςτε να υλοποιείται και από μακθτικζσ 

ομάδεσ. Εντάςςεται ςτισ δράςεισ του Υπευκφνου Σχο-

λικϊν Δραςτθριοτιτων και ζγινε με τθ ςυνεργαςία 

του ΚΡΕ Αρναίασ, που υλοποιεί ςχετικό πρόγραμμα 

με κζμα: «Μονι Ηυγοφ, ζνα βιμα πριν το Άγιο 

Προσ», για αυτό και ανζλαβε τθν ξενάγθςι μασ ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο. Επίςθσ εντάςςεται ςτισ δράςεισ 

του τοπικοφ κεματικοφ δικτφου «Αειφόροσ τουρι-

ςμόσ» και ζρχεται ωσ ςυνζχεια των περιπατθτικϊν 

διαδρομϊν ςτθν περιοχι του Διμου Αριςτοτζλθ, που 

τόςο επιτυχθμζνα υλοποιικθκαν αυτι τθ ςχολικι 

χρονιά. 

Θ Μονι Ηυγοφ είναι το παλαιότερο μοναςτιρι του Αγίου 

Προυσ, εκτόσ των ςθμερινϊν ορίων του - επιςκζψι-

μο και από γυναίκεσ, ερειπωμζνο αλλά και αποκα-

τεςτθμζνο -αναςτυλωμζνο ςε ικανοποιθτικό ςτάδι-

ο, ϊςτε να είναι ορατά τα ςτοιχεία τθσ μοναςτικισ 

αρχιτεκτονικισ και ηωισ, οπότε αποτελεί ζνα πρω-

τογενζσ και ανόκευτο παράδειγμα γνωριμίασ μασ 

και με τα υπόλοιπα μοναςτιρια. Το κακολικό τθσ 

μονισ ιταν ιδιαίτερα εντυπωςιακό και κυρίωσ τα 

ψθφιδωτά που διαςϊκθκαν ι αποκαταςτάκθκαν. 

Πμωσ και το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ είναι 

πανζμορφο και παραπζμπει ςτο «άβατο» Άγιο 

Προσ.  

 Με τθν ευκαιρία επιςθμαίνω πωσ ςτισ Σχο-

λικζσ Δραςτθριότθτεσ είμαςτε ιδιαίτερα περιφα-

νοι για τθν επιτυχθμζνθ υλοποίθςθ Ρρογραμμά-

των (περιβαλλοντικϊν και πολιτιςτικϊν) με κζμα 

το Άγιο Προσ και τισ υποδειγματικζσ εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ ςχολείων μασ τα τελευταία χρόνια. Θ 

Θμερίδα κεωρϊ πωσ επιλζχκθκε μια κατάλλθλθ 

χρονικι ςτιγμι για να ολοκλθρϊςει με εμβλθματι-

κό τρόπο ζναν ςθμαντικό κφκλο περιβαλλοντικισ 

και πολιτιςτικισ παιδείασ ςτθ Χαλκιδικι, τθσ ο-

ποίασ τα αποτελζςματα ιδθ είναι ορατά ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ. Συμμετείχαν γφρω ςτουσ 25 εκπαι-

δευτικοφσ από διαφορετικά ςχολεία, οι  υπεφκυνοι 

του ΚΡΕ Αρναίασ και εκπρόςωποι από τα ΚΡΕ Κορ-

δελιοφ και Ανατ. Ολφμπου, πολφτιμοι ςυνεργάτεσ 

μασ ςε ςεμινάρια εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία. 

Ευελπιςτοφμε ςε ςυνζχιςθ τζτοιων δράςεων!  
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Εκδιλωςθ παρουςίαςθσ προγραμμά-
των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων 

 
Ελζνθ Λζττα  

Ρλθροφορικόσ 
Διευκφντρια του ΓΕΛ Αρναίασ 

 
Τθν Ραραςκευι 18 Μαΐου 2018, ςτο κζατρο τθσ 

Αρναίασ διοργανϊκθκε εκδιλωςθ παρουςίαςθσ προ-
γραμμάτων - ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων των 
ςχολείων τθσ Β’κμιασ 
εκπαίδευςθσ του Διμου 
Αριςτοτζλθ.   Θ εκδιλω-
ςθ διοργανϊκθκε από 
το Γενικό Λφκειο Αρναί-
ασ ςε ςυνεργαςία με το 
Γραφείο Σχολικϊν Δρα-
ςτθριοτιτων του νομοφ 
και τθ ςυνδρομι τθσ Ρο-
λιτιςτικισ και Επιμορ-
φωτικισ Εταιρείασ Αρ-
ναίασ που διζκεςε το 
χϊρο του κεάτρου. Θ 
εκδιλωςθ διιρκθςε τζς-
ςερισ ϊρεσ και κατά τθ 
διάρκειά τθσ παρουςιά-
ςτθκαν προγράμματα 
ςχολικϊν δραςτθριοτι-
των από το ΓΕΛ Αρναίασ, 
το ΓΕΛ Λεριςςοφ και το 
Γυμνάςιο Ραλαιοχωρί-
ου.  

Τα προγράμματα 
που παρουςιάςτθκαν 
κάλυπταν διάφορεσ κε-
ματικζσ ενότθτεσ – κατθ-
γορίεσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων (περιβάλλον, πολι-
τιςμόσ, αγωγι υγείασ, αγωγι ςταδιοδρομίασ) ενϊ 
κάποια από αυτά εντάχκθκαν ςτο κεματικό πανελλα-
δικό δίκτυο Νοιάηομαι και Δρω.  Το ενδιαφζρον των 
κεατϊν παρζμεινε αμείωτο τόςο από τθ κεματολογί-
α, όςο και από τουσ ποικίλουσ τρόπουσ παρουςίαςθσ 
των προγραμμάτων:  κζατρο, μουςικι, ποίθςθ, πα-
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ρουςίαςθ ψθφιακοφ υλικοφ, προβολι μαγνθτο-
ςκοπθμζνων ςυνεντεφξεων, βίντεο, μεταφορά α-
ποςπαςμάτων ςυγγραφικοφ υλικοφ, φωτογραφίεσ, 
διαλζξεισ).  

Τθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ 
ο κ. Κωνςταντινίδθσ, υπεφκυνοσ του Γραφείου Σχο-
λικϊν Δραςτθριοτιτων Χαλκιδικισ, ο κ. Κουτςιά-
κασ, υπεφκυνοσ του ΚΕ.Σ.Υ.Ρ. Ρολυγφρου, ο πρόε-
δροσ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αρναίασ κ. Διαμα-
ντοφδθσ, θ Διευκφντρια του ΓΕΛ Λεριςςοφ κ. Ανα-
ςταςιάδου, θ Διευκφντρια του Γυμναςίου Ραλαιο-

χωρίου κ. Τςιοφκα κα-
κϊσ και πλικοσ γονζων, 
εκπαιδευτικϊν και μα-
κθτϊν από τα ςχολεία 
που ςυμμετείχαν.  
Κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκδιλωςθσ βραβεφτθ-
καν από τον κ. Κωνςτα-
ντινίδθ θ Διευκφντρια 
του Γενικοφ Λυκείου Αρ-
ναίασ κ. Λζττα Ελζνθ για 
τθν προςωπικι τθσ ςυμ-
βολι ςτθ διοργάνωςθ 
τθσ εκδιλωςθσ αλλά και 
γενικότερα για τθ ςυμ-
μετοχι του ςχολείου τθσ 
ςτισ Σχολικζσ Δραςτθ-
ριότθτεσ και θ κ. Καρφο-
ποφλου Μάρα, εκπαι-
δευτικό του ΓΕΛ Αρναίασ 
για τθν εξαιρετικι τθσ 
προςπάκεια κατά ςειρά 
ετϊν τόςο ςτθν επιτυχι 
ολοκλιρωςθ Σχολικϊν 
Δραςτθριοτιτων αλλά 
και για τθ ςυμμετοχι 
των ομάδων τθσ ςε πα-
νελλαδικά δίκτυα. 

Στο τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ προςφζρκθκαν 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ /χουςεσ  εδζςματα ςτο φου-
αγιζ του κεάτρου, ενϊ όλοι ζλαβαν βεβαίωςθ ςυμ-
μετοχισ ςτθν εκδιλωςθ.  

Θ εκδιλωςθ αυτι, τθσ οποίασ θ προετοιμαςία 
υπιρξε χρονοβόρα και πολυδιάςτατθ ιταν το χα-
μόγελο που ςφράγιςε των αγϊνα των ανκρϊπων 
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που με τόςθ αγάπθ αγκάλιαςαν τισ προςπάκειεσ των 
παιδιϊν, των ςυναδζλφων, των υπευκφνων.  
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ΔΑΣΕΙΣ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 
 

Δράςεισ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων  
 

ΑΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
 

17 Απριλίου: Ομιλία από τθν Υπεφκυνθ του 
Σ.Σ.Ν., ςε διάλογο με τα παιδιά τθσ ΓϋΛυκείου του Ε-
ΡΑΛ Ρολυγφρου, με κζμα: «Διαχείριςθ του άγχουσ 
των Ρανελλθνίων Εξετάςεων». 

18 Απριλίου: Θ Υπεφκυνθ του Σ.Σ.Ν., προςκεκλθ-
μζνθ από το 69ο Δθμοτικό Σχολείο Κες/νίκθσ, μίλθςε 
ςτουσ γονείσ, το απόγευμα τθσ Τετάρτθσ 18 Απριλίου 
2018, για το μεγάλο πρόβλθμα τθσ υπερβολικισ χρι-
ςθσ του διαδικτφου από τα παιδιά, δυςτυχϊσ ακόμα 
και από πολφ μικρζσ θλικίεσ. Τίτλοσ τθσ ομιλίασ: «Τα 

παιδιά “κόλλθςαν” ςτο διαδίκτυο; Υπάρχουν λφ-
ςεισ!» 

25 Απριλίου: Στο 2ο Γυμνάςιο Ν.Μουδανιϊν, 
μζςα ςτο πλαίςιο τθσ Κεματικισ Εβδομάδασ, πραγ-
ματοποιικθκε από τθν Υπεφκυνθ του Σ.Σ.Ν. δια-
δραςτικι ομιλία με τα παιδιά τθσ Γϋτάξθσ με κζμα:  
«Θ εφθβεία του ζρωτα. Τα δζκα ϋϋΑΝϋϋ τθσ πρϊτθσ 
φοράσ». Ρρόκειται για βραβευμζνο πρόγραμμα 
παρζμβαςθσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ των πρόω-
ρων ςεξουαλικϊν επαφϊν και ενίςχυςθ τθσ υπεφ-
κυνθσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ, που παρουςιά-
ηεται ςτα ςχολεία μασ για 5θ χρονιά.  

27 Απριλίου: Στο 2ο Γυμνάςιο Ν.Μουδανιϊν, 
μζςα ςτο πλαίςιο τθσ Κεματικισ Εβδομάδασ, πραγ-
ματοποιικθκε από τθν Υπεφκυνθ του Σ.Σ.Ν., ςτα 
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παιδιά τθσ Αϋκαι Βϋτάξθσ, θ παρζμβαςθ με τίτλο: 
«Εφθβεία, ςυναναςτροφζσ, πρότυπα, ςυμπεριφο-
ρζσ».  

30 Απριλίου: Στο Γυμνάςιο Νικιτθσ, μζςα ςτο 
πλαίςιο τθσ Κεματικισ Εβδομάδασ, πραγματοποιι-
κθκε από τθν Υπεφκυνθ του Σ.Σ.Ν. διαδραςτικι ομιλί-
α με τα παιδιά τθσ Γϋ τάξθσ με κζμα:  «Θ εφθβεία του 
ζρωτα. Τα δζκα ϋϋΑΝϋϋ τθσ πρϊτθσ φοράσ».  

2 Μαΐου:  Στο κλειςτό Κζατρο Ν.Μουδανιϊν, μζ-
ςα ςτο πλαίςιο τθσ Κεματικισ Εβδομάδασ, πραγμα-
τοποιικθκε από τθν Υπεφκυνθ του Σ.Σ.Ν., ςε όλα τα 
παιδιά του ςχολείου, παρουςία και γονζων, θ παρζμ-
βαςθ με τίτλο: «Εφθβεία, ςυναναςτροφζσ, πρότυπα, 
ςυμπεριφορζσ». Υπιρχε διάλογοσ ςε κζματα εφθβεί-
ασ, εςτιάηοντασ ςτθν αξία τθσ αυτοεκτίμθςθσ, ςτα 
όρια και τισ ςυνζπειεσ, ςτθ δεξιότθτα τθσ ενςυναί-
ςκθςθσ, ςτα λανκαςμζνα πρότυπα, ςτθν αποφαςι-

ςτικότθτα, ςτθν αντίςταςθ ςτισ επικίνδυνεσ πιζ-
ςεισ. 

5 Μαΐου: Συμμετοχι τθσ Υπεφκυνθσ Σ.Σ.Ν. ςτο  
Ρανελλινιο Συνζδριο τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυν-
ςθσ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ με τίτλο 
«ΣΧΟΛΕΛΟ ΑΝΟΛΚΤΟ ΣΤΛΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΚΑΛ ΡΑΛΔΑ-
ΓΩΓΛΚΕΣ ΡΟΚΛΘΣΕΛΣ» (Κεςςαλονίκθ 4,5,6 Μαΐου 
2018). Θ Υπεφκυνθ, ςτθν ενότθτα Διαπολιτιςμικι 
Εκπαίδευςθ, παρουςίαςθ τθν ειςιγθςθ 
«Εκπαίδευςθ προςφφγων, παιδιϊν και γονιϊν, ςε 
κζματα αςφαλοφσ διαδικτφου: Μια καλι πρακτικι 
πρόλθψθσ, προςταςίασ και διαμόρφωςθσ υγιϊν 
ςυμπεριφορϊν».  

7 Μαΐου: Στο Γυμνάςιο Ραλαιόχωρασ, μζςα 
ςτο πλαίςιο τθσ Κεματικισ Εβδομάδασ, πραγματο-
ποιικθκε από τθν Υπεφκυνθ του Σ.Σ.Ν., θ παρζμ-
βαςθ με τίτλο: «Εφθβεία, ςυναναςτροφζσ, πρότυ-
πα, ςυμπεριφορζσ», με βιωματικι προςζγγιςθ, 
δράςεισ και ςυηιτθςθ.  

10 Μαΐου: Στο Γυμνάςιο Ρολυγφρου, μζςα ςτο 
πλαίςιο τθσ Κεματικισ Εβδομάδασ, πραγματοποιι-
κθκε  μια ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ ςεξουαλικισ 
αγωγισ, ςτθ Γϋτάξθ. Συγκεκριμζνα: Ο Οικογενεια-
κόσ Ρρογραμματιςμόσ του Λπποκρατείου Νοςοκο-
μείου Κεςςαλονίκθσ, με εκπρόςωπο τθν 
κ.Κυργιαφίνθ Γεωργία, αςχολικθκε με τθν ςωματι-
κι ςεξουαλικι αγωγι και θ Υπεφκυνθ Σ.Σ.Ν. αντί-
ςτοιχα με τθν ψυχοκοινωνικι. Γιατί ςεξουαλικι 
υγεία είναι ο ςυγκεραςμόσ τθσ ολότθτασ ςωματι-
κι, ψυχικι και κοινωνικι υγεία.  



 - ΕΛ 33 - 

 

Τεύχος 6ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Μαΐου: Στο Γυμνάςιο Ν.Καλλικράτειασ, μζςα 
ςτο πλαίςιο τθσ Κεματικισ Εβδομάδασ, πραγματο-
ποιικθκαν  επιμορφωτικζσ δράςεισ, από τθν Υπεφκυ-
νθ του Σ.Σ.Ν., ςχετικά με τθν ψυχοκοινωνικι υποςτι-
ριξθ των εφιβων και τθν πρόλθψθ των πρόωρων ςε-
ξουαλικϊν επαφϊν, ςτθ διαδραςτικι ομιλία με τα 
παιδιά τθσ Γϋ τάξθσ με τίτλο:  «Θ εφθβεία του ζρωτα. 
Τα δζκα ϋϋΑΝϋϋ τθσ πρϊτθσ φοράσ».  

18 Μαΐου: Στο Γυμνάςιο Καςςάνδρασ, μζςα ςτο 
πλαίςιο τθσ κακιερωμζνθσ από το ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. και το 
Λ.Ε.Ρ. Κεματικισ Εβδομάδασ, πραγματοποιικθκε ενθ-
μζρωςθ ςε κζματα ςεξουαλικισ αγωγισ, ψυχοκοινω-

νικισ πρόλθψθσ και προφφλαξθσ ςτα παιδιά τθσ 
Γϋτάξθσ.  

20 Μαΐου:  Θ Υπεφκυνθ Σ.Σ.Ν. ςυμμετείχε ςτθν 
Ρροςυνεδριακι Θμερίδα του Συνεδρίου «Αγωγι 
Υγείασ: Δϊρο Ηωισ από τον Δάςκαλο ςτον Μακθ-
τι. Θ Συνεργαςία με τον Ακαδθμαϊκό Χϊρο και τισ 
Υπθρεςίεσ Υγείασ», ωσ μζλοσ Ρροεδρείου Κεντρι-
κϊν Ομιλιϊν και  Στρογγυλϊν Τραπεηϊν και απθφ-
κυνε χαιρετιςμό ωσ Ρρόεδροσ του Ρανελλθνίου 
Συλλόγου Εκπαιδευτικϊν Αγωγισ Υγείασ. Θ θμερί-
δα πραγματοποιικθκε ςτο αμφικζατρο ΝΟΘΣΛΣ 
Κες/νίκθσ, 9 π.μ.-6 μ.μ. 

21 Μαΐου: Ο Σ.Σ.Ν. Χαλκιδικισ, ςε ςυνεργαςία 
με το Αυτοτελζσ Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, 
Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ του Λππο-
κρατείου Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ και τα Γρα-
φεία Αγωγισ Υγείασ των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκ-
μιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 
Κεςςαλονίκθσ, διοργάνωςε τθν 6θ διαδραςτικι 
ςυνάντθςθ τθσ «Ακαδθμίασ Δαςκάλων», για επι-
μόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, ςτο Αμφικζατρο 
Μεταξά του Λπποκρατείου, το απόγευμα 5.30 -7.30 
μ.μ. Ειςθγθτζσ ιταν οι: Dr. Βάιοσ Νταφοφλθσ, Διευ-
κυντισ του Ραιδοψυχιατρικοφ Τμιματοσ του 
Γ.Ν.Κ.Λ., με κζμα «Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ και θ 
ζγκαιρθ ανίχνευςι τουσ από τον Εκπαιδευτικό», θ 
Dr Σοφία Σφελινιϊτθ, Επικ. Ραιδοψυχίατροσ, με 
κζμα «Συναιςκθματικζσ Δυςκολίεσ ςε μακθςιακά 
προβλιματα των Ραιδιϊν και Εφιβων» και ο Αδα-
μάντιοσ Μακαβόσ, Κλινικόσ Ψυχολόγοσ, με κζμα 
«Κατανοϊντασ τθ Γραφι». 
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23 Μαΐου: Μζςα ςτθν προγραμματιςμζνθ Κεμα-
τικι Εβδομάδα του Γυμναςίου Γαλάτιςτασ, με τα παι-
διά τθσ Γϋ τάξθσ ςυηθτικθκε το κζμα τθσ πρόλθψθσ 
των πρόωρων ςεξουαλικϊν επαφϊν με βάςθ το  πρό-
γραμμα παρζμβαςθσ «Θ εφθβεία του ζρωτα. Τα δζκα 
ϋϋΑΝϋϋ τθσ πρϊτθσ φοράσ».  Με το Γυμνάςιο Γαλάτι-
ςτασ ολοκλθρϊκθκαν για τθ φετινι ςχολικι χρονιά οι 
δράςεισ του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων  

 

Δράςεισ Υπ. Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων  
 

ΑΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
 

10-15 Απριλίου: Εξόρμθςθ εκπαιδευτικϊν τθσ 
ΔΔΕ Χαλκιδικισ και φίλων ςτουσ δρόμουσ του κρα-
ςιοφ, ςτθν Αλςατία και το Μζλανα Δρυμό (Γαλλία – 
Γερμανία) 

20 Απριλίου:  Μακθτικό Συνζδριο «Βιϊςιμθ Ρό-
λθ» ςχολείων του ομϊνυμου Εκνικοφ Κεμ. Δικτφου 
που ςυντονίηει το ΚΡΕ Κορδελιοφ, με ςυμμετοχι 4 
ςχολείων τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ ςτο Δθμαρχείο Κεςςα-
λονίκθσ. Διοργάνωςθ του ΚΡΕ Κορδελιοφ (με τθ ςυ-
νεργαςία υπευκ. ΡΕ, ΣΔ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Απριλίου: 3θ Ρεριπατθτικι Διαδρομι ςτθ 
Σικωνία (Νικιτθ – Άγιοσ Νικόλαοσ – Ρφργοσ). Διορ-
γάνωςθ Γραφείου Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και 
Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ. Ανα-
λυτικι παρουςίαςθ ςε επιςυναπτόμενο άρκρο. 

27 Απριλίου: Ζκκεςθ ζργων εικονικϊν επιχει-
ριςεων μακθτικϊν ομάδων ςτο Mediterranean 
Cosmos, με ςυμμετοχι 5 ςχολείων τθσ ΔΔΕ Χαλκι-
δικισ. Διοργάνωςθ ΣΕΝ. 

2 Μαΐου, 4 Μαΐου:  Εγκαίνια ζκκεςθσ φωτο-
γραφιϊν ςχολείων του Ρεριφ. Δικτφου «ΚΛΛΚ προ-
ςτάτευςζ το!» και απονομι βραβείων, με ςυμμε-
τοχι 8 ςχολείων τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ (διάρκεια 
ζκκεςθσ 1 μινασ) - παρουςίαςθ των δράςεων των 
ςχολείων του ΡΚΔ ςτο Βαφοποφλειο Ρνευματικό 
Κζντρο. Διοργάνωςθ ΣΕ του ΡΚΔ (υπευκ. ΡΕ, ΣΔ) 

8 Μαΐου:  6ο Μακθτικό φεςτιβάλ ςχολείων του 
Διμου Καςςάνδρασ- παρουςίαςθ προγραμμάτων 
ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ςτο ανοικτό αμφικζα-
τρο του ΕΡΑΛ Καςςάνδρασ. Διοργάνωςθ ΓΕΛ Κας-
ςάνδρασ – Γραφείου ΣΔ 
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10 Μαΐου:  3θ Βραδιά Βιβλίου τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ 
ςε βιβλιοπωλείο τθσ Κεςςαλονίκθσ, με αφιζρωμα ςε 
αγαπθμζνα αποςπάςματα βιβλίων των ςυμμετεχό-
ντων. Αναλυτικι παρουςίαςθ ςε επιςυναπτόμενο 
άρκρο. 

16 Μαΐου:  Κεατρικι Συνάντθςθ ςχολείων τθσ 
ΔΔΕ Χαλκιδικισ. Κεατρικά εργαςτιρια – ςεμινάρια 
και παρουςίαςθ κεατρικϊν προγραμμάτων ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων ςτο ανοικτό αμφικζατρο των Λυκ. 
Τάξεων Γαλάτιςτασ. Διοργάνωςθ Γραφείο ΣΔ – Γυμν. 
ΛΤ Γαλάτιςτασ. Αναλυτικι παρουςίαςθ ςε επιςυνα-
πτόμενο άρκρο. 

18 Μαΐου:  Εκδιλωςθ παρουςίαςθσ προγραμμά-
των ςχολείων του Διμου Αριςτοτζλθ ςτο Ρνευματικό 
Κζντρο - Κζατρο Αρναίασ. Διοργάνωςθ ΓΕΛ Αρναίασ -
Γραφείο ΣΔ.  

23 Μαΐου:  Εκδιλωςθ παρουςίαςθσ προγραμμά-
των ςχολείων του Διμου Νζασ Ρροποντίδασ ςτο 
Ρνευματικό Κζντρο Νζων Μουδανιϊν. Διοργάνωςθ 
2ο Γυμν. Ν. Μουδανιϊν – ΕΡΑΛ Ν. Μουδανιϊν  - Γρα-
φείο ΣΔ.  

25 Ιουνίου: Θμερίδα – εκπαιδευτικι επίςκεψθ 
ςτθ Μονι Ηυγοφ εκπαιδευτικϊν τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ. 
Διοργάνωςθ του Γραφείου Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 
με το ΚΡΕ Αρναίασ. Αναλυτικι παρουςίαςθ ςε επιςυ-
ναπτόμενο άρκρο. 

 

Δράςεισ ΚΕΡΛΘΝΕΤ  
 

ΑΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
 

Το ΚΕΡΛΘΝΕΤ το τρίμθνο Απριλίου - Λουνίου 2018 
πραγματοποίθςε τισ παρακάτω δράςεισ τεχνικισ υ-
ποςτιριξθσ : 

τζςςερεισ (4) επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε ςχολικζσ 
μονάδεσ Βκμιασ Εκπαίδευςθσ και δεκαζξι (16)  ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Ακμιασ Εκπαίδευςθσ δίνοντασ 
λφςεισ ςε προβλιματα που αντιμετϊπιηαν οι ςχολι-
κζσ μονάδεσ ςε κζματα Υλικοφ, Λογιςμικοφ και Δικτφ-
ου και παράλλθλα δθμιοφργθςε ιςάρικμα tickets ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα του Ρανελλινιου Σχολι-
κοφ Δικτφου περιγράφοντασ τα προβλιματα που 
ςυνάντθςε. 

Το ΚΕΡΛΘΝΕΤ ςτιριξε τεχνικά τισ ςχολικζσ μο-
νάδεσ που ςυμμετείχαν ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετά-
ςεισ και αντιμετϊπιηαν κάποιο πρόβλθμα, ενϊ ο 
Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ του ΚΕΡΛΘΝΕΤ ιταν υπεφκυ-
νοσ VBI ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευ-
ςθσ.  

Το ΚΕΡΛΘΝΕΤ επιςκεφαςε και ζξι (6) υπολογι-
ςτικά ςυςτιματα ςτο γραφείο ΚΕΡΛΘΝΕΤ και ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ, όπου είχε τθ δυνατότθτα με υλι-
κά από παλαιωμζνουσ υπολογιςτζσ 

Εξυπθρζτθςε πάνω από 20 τθλεφωνικζσ κλι-
ςεισ για υποςτιριξθ από ςχολικζσ μονάδεσ. 

Βοικθςε ςτθν υποςτιριξθ των Διαδικτυακϊν 
Τόπων των Διευκφνςεων (Ακμιασ και Βκμιασ) Εκ-
παίδευςθσ.  

Το ΚΕΡΛΘΝΕΤ ςε ςυνεργαςία με το Σφμβουλο 
Ρλθροφορικισ Χαλκιδικισ, τθ Διεφκυνςθ Δευτερο-
βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ, τθ Διεφκυνςθ 
του Γυμναςίου Καλλικράτειασ και επιμορφωτι τον 
ςυνάδελφο ΡΕ86 Κυργιαφίνθ Δθμιτριο ςυνδιορ-
γάνωςε βιωματικό ςεμινάριο με κζμα: «Ανοιχτζσ 
Τεχνολογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ. Μάκε να μακαί-
νεισ». Το ςεμινάριο πραγματοποιικθκε τθν Ραρα-
ςκευι  04 Μαΐου 2018, ςτο εργαςτιριο Ρλθροφο-
ρικισ του Γυμναςίου Νζασ Καλλικράτειασ, από τισ 
11:00 ζωσ τισ 14:00.  
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Δράςεισ ΚΕΣΥΡ  

 

ΜΑΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
 

Δράςεισ Κζντρου Συμβουλευτικισ και Ρροςανα-
τολιςμοφ – ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Ρολυγφρου 

Το Κζντρο Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ 
Ρολυγφρου κατά το διάςτθμα Μαρτίου – Λουλίου 
2018 διοργάνωςε ι ςυμμετείχε ςτισ παρακάτω δρά-
ςεισ: 

22 Μαρτίου: Θμζρα Σταδιοδρομίασ Μεντόρωνςτο 
ΓΕΛ Ρολυγφρου, με τθ ςυμμετοχι 25 ειςθγθτϊν 
(επαγγελματιϊν από 
τθν ευρφτερθ περιο-
χι του Διμου Ρολυ-
γφρου, παλαιϊν μα-
κθτϊν του ΓΕΛ Ρολυ-
γφρου κακϊσ και ε-
κελοντϊν του μθ-
τρϊου εκελοντϊν 
εμπειρογνωμόνων 
του ΚΕ.ΣΥ.Ρ Ρολυγφρου). Συνδιοργάνωςθ και ςυμμε-
τοχι του υπευκφνου του ΚΕΣΥΡ με τθν ειςιγθςθ 
«Ρϊσ να αποφαςίςω τι κζλω να γίνω όταν μεγαλϊ-
ςω;» 

18 Απριλίου: ενθμερωτικι εκδιλωςθ για τθ μα-
κθτεία των ΕΡΑΛ, ςτο επιμελθτιριο Χαλκιδικισ ςτον 
Ρολφγυρο. Συνδιοργάνωςθ και ςυμμετοχι του υπευ-
κφνου του ΚΕΣΥΡ με τθν ειςιγθςθ «Το Επαγγελματι-
κό Λφκειο (ΕΡΑ.Λ.) ςτον εκπαιδευτικό χάρτθ 
(παρουςίαςθ ειδικοτιτων ΕΡΑ.Λ. – προφίλ απόφοι-
του)». 

27 Απριλίου: εμπορικι ζκκεςθ των μακθτικϊν 
εικονικϊν επιχειριςεων του Σωματείου Επιχειρθ-
ματικότθτασ Νζων, ςτο Mediterranean Cosmos. 
Συμμετοχι ζξι εικονικϊν επιχειριςεων ςχολείων 
του νομοφ Χαλκιδικισ. 
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3 Μαΐου: «Θμζρα Επαγγελματικοφ Ρροςανατολι-
ςμοφ» ςτο Γυμνάςιο Ρολυγφρου, με τθ ςυμμετοχι 
εννζα επαγγελματικϊν και εκελοντϊν του μθτρϊου 
εμπειρογνωμόνων του ΚΕ.ΣΥ.Ρ Ρολυγφρου. Συνδιορ-
γάνωςθ και ςυμμετοχι του υπευκφνου του ΚΕΣΥΡ με 
τθν ειςιγθςθ: «Ρροςανατολιςμοί μετά το Γυμνάςιο». 

9 Μαΐου: ζκκεςθ ζργων μακθτϊν ΕΡΑΛ και θμερί-
δα μακθτείασ ςτο ΝΟΕΣΛΣ. Συμμετοχι ςτο περίπτερο 
ενθμζρωςθσ των ΚΕ.ΣΥ.Ρ τθσ περιφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ. 

15 Μαΐου: εκδιλωςθ παρουςίαςθσ των μθτρϊου 
εκελοντϊν εμπειρογνωμόνων Χαλκιδικισ και Κεςςα-
λονίκθσ, ςτο 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάσ. Συνδιοργάνωςθ και 
ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν του ΓΕΛ Ρολυγφρου κ. 

Καραμπατάκθ Μαρίασ, κ. Χατηθπαντελι Χριςτίνασ 
και του υπευκφνου του ΚΕΣΥΡ Ρολυγφρου με τθν 
ειςιγθςθ «Το μθτρϊο εμπειρογνωμόνων Χαλκιδι-
κισ από τζςςερισ διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ». 

23 Μαΐου: ενθμερωτικι εκδιλωςθ με κζμα 

«Ρροςανατολιςμοί μετά το Γυμνάςιο» ςτο δθμοτι-
κό κζατρο Νζων Μουδανιϊν. Συνδιοργάνωςθ και 
ςυμμετοχι με τθν ειςιγθςθ «Εκπαιδευτικζσ Επιλο-
γζσ μετά το Γυμνάςιο» 

Επίςθσ κατά το διάςτθμα αυτό πραγματοποιι-
κθκαν 16 ενθμερωτικζσ δράςεισ ςε Γυμνάςια του 
νομοφ Χαλκιδικισ με κζμα «Εκπαιδευτικζσ Επιλο-
γζσ και Επαγγελματικζσ διζξοδοι μετά το Γυμνάςι-
ο»ςτα πλαίςια των «Θμερϊν Επαγγελματικοφ Ρρο-
ςανατολιςμοφ», κακϊσ και 11 ενθμερωτικζσ δρά-
ςεισ με κζμα «Εκπαιδευτικζσ Επιλογζσ και Επαγ-
γελματικζσ διζξοδοι μετά το Λφκειο» ςε λφκεια του 
νομοφ Χαλκιδικισ. 

Τζλοσ κατά το διάςτθμα αυτό πραγματοποιι-
κθκαν, ςτο γραφείο του ΚΕ.ΣΥ.Ρ Ρολυγφρου, 44 
ςυναντιςεισ ατομικισ ςυμβουλευτικισ και ενθμζ-
ρωςθσ μακθτϊν Γυμναςίων και Λυκείων του νομοφ 
Χαλκιδικισ. 
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Επιτροπζσ του περιοδικοφ 
 

Α. Ιδρυτικά Μζλθ:  
Τςζκου Αικατερίνθ, Στεφανίδθσ Βαςίλειοσ, Κωνςταντινίδθσ Αριςτείδθσ 

 

Β. Οργανωτικι Επιτροπι (5μελισ):  
Τςζκου Αικατερίνθ (υπεφκυνθ φιλολογικισ επιμζλειασ),  

Στεφανίδθσ Βαςίλειοσ (υπεφκυνοσ δθμιουργικοφ),  
Κωνςταντινίδθσ Αριςτείδθσ (υπεφκυνοσ επικοινωνίασ),  

Λζττα Ελζνθ (υπεφκυνθ καλλιτεχνικοφ),  
Κουτςάκασ Φίλιπποσ (υπεφκυνοσ διάχυςθσ). 

 
Γ. Επιςτθμονικι Επιτροπι (30μελισ – με προοπτικι περαιτζρω ανάπτυξθσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιςτθμονικζσ Υποεπιτροπζσ (που ζχουν ιδθ ςχθματιςτεί) αφοροφν :  
Κεολογία   

Λςτορία - Αρχαιολογία 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Φυςικι - Χθμεία - Βιολογία) 

Φυςικι Αγωγι  
Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 
Καινοτόμεσ Ρρακτικζσ 

Ρλθροφορικι 
Ραιδαγωγικά - Συμβουλευτικι  

Εκπαίδευςθ Ενθλίκων  
Διοίκθςθ Εκπαίδευςθσ 

 

Επικοινωνία και αποςτολι άρκρων ςτο email  :  periodiko.dde@gmail.com 

Τεύχος 6ο «Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  

Αναργυρίδου Δζςποινα 
Αλμπανάκθ Ξανκι 
Βενζτθσ Σταμάτιοσ  
Βλάχου Ευφροςφνθ 
Γεωργαλισ Ευάγγελοσ 
Διπλάρθ Χριςτίνα 
Ευςτακίου Λωάννα 
Ηωγραφάκθ Μαρία 
Κωμαΐδθ Βαςιλικι 
Καραμανλι Κεοδϊρα 
Καςτανιάσ Κεόδωροσ 
Κολίτςθ Φιλοκζθ 
Κωνςταντινίδου Μαρία 
Κωςταβαςίλθσ Κωνςταντίνοσ 
Μεςςισ Βαςίλειοσ 
Μπαλοφςθ Στυλιανι 

Μπαλωμζνου Ακαναςία 
Μποτονάκθσ Αντϊνιοσ 
Μπράβοσ Ακανάςιοσ 
Μυλωνάσ Δθμιτριοσ 
Νικιτα Βενετία 
Ραπαδόπουλοσ Χριςτοσ 
Ραπανικολάου Αναςτάςιοσ  
Ρετράκθ Ευαγγελία 
Σαρθβαςιλείου Χαράλαμποσ 
Στεφανίδθσ Βαςίλειοσ 
Τουςίμθ Αικατερίνθ 
Τςζκου Αικατερίνθ 
Χαμπθλομάτθ Ραραςκευι 
Χαρίςθσ Ακανάςιοσ 
Χοϊλοφσ Δθμιτριοσ  
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