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Αντί προλόγου 

 

Με το 7ο τεφχοσ του θλεκτρονικοφ περιο-
δικοφ μασ, δθλϊνουμε και πάλι τθν παρουςία 
μασ για τθ νζα ςχολικι χρονιά 2018/’19. Ραρ’ 
ότι, μάλιςτα, οριςμζνα μζλθ από τθ 
«Συντακτικι Επιτροπι» του θλεκτρονικοφ ε-
ντφπου μασ βρίςκονται πια ςε άλλα 
«μετερίηια» από τισ κζςεισ ςτισ οποίεσ υπθρε-
τοφςαν ςτο παρελκόν, απόφαςθ όλων μασ 
είναι να ςυνεχίςουμε τθν ζκδοςθ του περιοδι-
κοφ μασ. 

 
Και όχι μόνο αυτιν. Με αμείωτθ διάκεςθ 

κι αγαςτι ςυνεργαςία, όςοι εμφανϊσ ι αφα-
νϊσ ζχουμε ςυμμετζχει ςτθ διοργάνωςθ των 
δράςεων του Γραφείου τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 
ςυνεχίηουμε ςτθν ίδια πορεία. Δεν χάνουμε 
το κουράγιο και τθν αιςιοδοξία μασ και δθλϊ-
νουμε πανζτοιμοι να ςυνεχίςουμε τθν προ-
ςπάκειά μασ για ανανζωςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
πράξθσ, αλλά και για επιμόρφωςθ και ψυχικι 
ανάταςθ των εκπαιδευτικϊν μασ.  

 
Ρρόκεςι μασ είναι να ςυνεχίςουμε τθ 

«Λζςχθ Τζχνθσ και Πολιτιςμοφ», τισ 
«Περιπατθτικζσ Διαδρομζσ», τισ δράςεισ προ-
ςφοράσ κι αλλθλεγγφθσ, αλλά και διάφορεσ 
άλλεσ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ με τθ ςυμ-
μετοχι τουσ αντάμειψαν οι εκπαιδευτικοί 
μασ.  

 
Με το παρόν τεφχοσ, μπορεί να ολοκλθ-

ρϊνουμε ζνα κφκλο (γι’ αυτό και τα άρκρα 
των Β. Στεφανίδθ, Αρ. Κωνςταντινίδθ, Μ. Ρα-
παδοποφλου ζχουν απολογιςτικό χαρακτιρα), 
αλλά και ξεκινοφμε ζναν άλλο ομόκεντρο.  
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Και όχι μόνο. Κα κζλαμε και πλατφτερο. 
Κα κζλαμε το 2018/’19 να είναι μια ςχολικι 
χρονιά ακόμθ πιο πλοφςια ςε δραςτθριότθ-
τεσ και εκδθλϊςεισ τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 
(εκπαιδευτικζσ, περιβαλλοντικζσ, πολιτιςτι-
κζσ, καλλιτεχνικζσ…). Κάκε ιδζα/πρόταςθ 
είναι ευπρόςδεκτθ. 

 
Τζλοσ, κακϊσ ο εορταςμόσ τθσ γζννθςθσ 

του Κεανκρϊπου και του Νζου Ζτουσ πλθ-
ςιάηει, κα ικελα να ςασ ευχθκϊ ολόψυχα 
οικογενειακι ευτυχία, θρεμία και δφναμθ 
ςτον κακθμερινό αγϊνα που όλοι μασ δί-
νουμε για τισ οικογζνειεσ και τα παιδιά μασ. 

 

Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπθ και 

πρόοδο! 

 
Η Διευκφντρια Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ  
 

Αικατερίνθ Θ. Τςζκου 
Φιλόλογοσ - Ιςτορικόσ  
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Συγκζντρωςθ και Αποςτολι εξωςχολι-
κϊν βιβλίων ςτο 12τάξιο ελλθνικό ςχο-
λείο τθσ Βουδαπζςτθσ «Μανϊλθσ Γλζ-

ηοσ» (Ουγγαρία). 
 

Θ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλ-

κιδικισ ανζλαβε τθν πρωτοβουλία ςυγκζντρωςθσ ε-

ξωςχολικϊν βιβλίων (καινοφργιων ι χρθςιμοποιθμζ-

νων ςε καλι κατάςταςθ), προκειμζνου να τα απο-

ςτείλει ςτο 12τάξιο ελλθνικό ςχολείο τθσ Βουδαπζ-

ςτθσ «Μανϊλθσ Γλζηοσ» (Ουγγαρία). 

Θ πρόκεςι μασ ιταν να ενιςχφςουμε το ςυγκεκρι-

μζνο ςχολείο, το ςχολείο ςασ, με εξωςχολικά βιβλία 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για τουσ μακθτζσ του που εί-

ναι, όπωσ πλθροφορθκικαμε, μεγάλου θλικιακοφ 

φάςματοσ από νιπια ζωσ ζφθβοι, π.χ. με εξωςχολικά 

βιβλία, παραμφκια, μυκιςτοριματα κ.ά.  

Ελπίηουμε, όςα βιβλία καταφζραμε και ςυγκε-

ντρϊςαμε, να είναι ευπρόςδεκτα και αξιοποιιςιμα 

από τουσ μακθτζσ ςασ και ςασ ευχόμαςτε καλι δφνα-

μθ ςτθ ςυνζχιςθ του δφςκολου ζργου ςασ. 

Κα κζλαμε να ςασ υπενκυμίςουμε, τζλοσ, ότι κα 

είμαςτε δίπλα ςασ ςε ό,τι άλλο χρειαςτείτε και ότι κα 

χαροφμε να ζχουμε οποιαδιποτε ςυνεργαςία ςτο 

μζλλον. 

Ραρακζτουμε ςτθν επόμενθ ςελίδα τισ επιςτολζσ 

που ανταλλάχτθκαν μεταξφ τθσ Διευκφντριασ Δευτε-

ροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ κ. Τςζκου και τθσ 

Διευκφντριασ του 12τάξιου ελλθνικοφ ςχολείου τθσ 

Βουδαπζςτθσ «Μανϊλθσ Γλζηοσ» κ. Χριςτίνα Ράρτιτσ 

Κάκουκ 
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Πταν ςβινουν τα φϊτα… 
 

Αλεξάνδρα Μθτςιάλθ - Ντίνα Τςολάκθ 
Εκπαιδευτικοί 

 
 

Τα φϊτα ςβινουν. Οι ψίκυροι ςταματοφν. Σιωπι. 
Θ μουςικι δραπετεφει από τα θχεία, περνά ανάμεςα 
απ’ τουσ κεατζσ και ςκαρφαλϊνει παντοφ  ςτθν αί-
κουςα. Δευτερόλεπτα αναμονισ, προετοιμαςίασ γι’ 
αυτό που κ’ ακολουκιςει, δευτερόλεπτα μφθςθσ. Και 
θ αυλαία ανοίγει. 

Τουσ διακρίνετε ςτο μιςοςκόταδο να περπατοφν 
αργάκαι να παίρνουν τθ κζςθ τουσ, παγωμζνεσ εικό-
νεσ ςτθ ςκθνι, όπωσ τουσ μάκατε. Ξζρετε ότι ςυγκε-
ντρϊνονται ςτον εαυτό τουσ, ενϊνονται με τθν ομά-
δα, φζρνουν ςτο μυαλό τισ τελευταίεσ οδθγίεσ, κυ-
μοφνται τα πιο δφςκολα από τα λόγια τουσ. 

Είναι αυτοί που γνωρίηετε από τθν τάξθ, από τα 
μακιματα, από τισ εφθμερίεσ ςτουσ διαδρόμουσ και 
ςτθν αυλι. Είναι οι ίδιοι αλλά ταυτόχρονα, ξζρετε, 
ότι τϊρα είναι διαφορετικοί. Είναι οι μυκιςτορθματι-
κοί ιρωεσ που τα λόγια τουσ ζμακαν τόςο γριγορα 
απζξω, τα ροφχα εποχισ που φοροφν, θ ιςτορικι πε-
ρίοδοσ που ηωντανεφουν. 

Ανάμεςά τουσ υπάρχουν μερικοί από τουσ μακθ-
τζσ με τισ καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθν τάξθ. Υπάρχουν 
όμωσ και κάποιοι με τισ χειρότερεσ. Οι πρϊτοι είναι 
αυτοί που προςφζρονται ςυνικωσ να ςυμμετζχουν 
ςτισ εκδθλϊςεισ των εκνικϊν επετείων, ςτουσ ερά-
νουσ, ςτα μπαηάρ. Είναι αυτοί που κάνουν ςυνικωσ 
τθν καλφτερθ εντφπωςθ, που κερδίηουν το ςίγουρο 
χειροκρότθμα. Οι δεφτεροι είναι αυτοί που είτε δεν 
μιλοφν ποτζ μζςα ςτθν τάξθ είτε κάνουν τθ μεγαλφ-
τερθ φαςαρία και ποτζ ςχετικά με το μάκθμα. Είναι 
αυτοί που δίςταςαν πριν ςθκϊςουν το χζρι τουσ για 
να ςυμμετάςχουν ςτθ κεατρικι ομάδα ι που ςτθν 
αρχι ςυγκατζνευςαν μόνο και μόνο για να «χάςουν 
μάκθμα». 

Τϊρα, όςο θ μουςικι ετοιμάηει το ζδαφοσ και 
όλοι ςτζκονται ςτθ κζςθ τουσ ακίνθτεσ ςκιζσ, ζνα με 
το μυςτιριο που καλφπτει τθ ςκθνι και κρφβει όςα 
κα ακολουκιςουν, ς’ αυτάtaελάχιςτα δευτερόλεπτα 
που μεςολαβοφν πριν τθ μεγάλθ τουσ μεταμόρφωςθ, 
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εςείσ ξζρετε ότι όλοι τουσ ζγιναν μια ομάδα, ότι 
ζμακαν να ςυμπλθρϊνουν ο ζνασ τον άλλον, ότι 
τόςεσ μζρεσ κουραςτικζσ πρόβεσ και καμιά φορά 
απαιτθτικζσ φωνζσ γνϊριςαν κι ζνιωςαν πολφ πε-
ριςςότερα από τον ρόλο τουσ, ότι γζλαςαν με τθν 
ψυχι τουσ. Ξζρετε ακόμα ότι για κάποιουσ ιταν θ 
ευκαιρία να δείξουν μια πλευρά τουσ που οι άλλοι 
αγνοοφςαν, να κερδίςουν τθν επιβράβευςθ, να 
νιϊςουν περιφανοι για τθν παρουςία τουσ μζςα 
ςτο ςχολείο. Ξζρετε επίςθσ ότι γι’ αυτοφσ που βρί-
ςκονται ςτθ ςκθνι, όπωσ και για όςουσ τουσ παρα-
κολουκοφν, το ςχολείο παφει για λίγο να είναι ζνα 
ςτατικό και άνυδρο τοπίο, ςυνϊνυμο τθσ ρουτίνασ, 
των διαγωνιςμάτων και τθσ επίδοςθσ. 

Τα μπλε και τα κόκκινα φϊτα ςκθνισ ανάβουν 
κι εκείνοι ηωντανεφουν, ο κακζνασ με τθ ςειρά του, 
όπωσ τουσ μάκατε. Κι εκείνθ τθ ςτιγμι ξζρετε ότι θ 
μαγεία τθσ παράςταςθσ δεν κα χακεί, ότι οι 
«Ξυπόλυτοι Ιρωεσ» κα μείνουν ανάμνθςθ και πα-
ρακατακικθ, ςε κείνο το μικρό κουτί όπου τα παι-
διά κρατοφν φυλαγμζνo ό,τι αξίηει… 
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Η διάκριςθ τθσ «δικισ μασ»  
Αλεξάνδρασ 

 
Με μεγάλθ χαρά και ςυγκί-
νθςθ πλθροφορθκικαμε 
ότι θ Αλεξάνδρα Μθτςιάλθ, 
ςυνάδελφοσ εκπαιδευτικόσ 
τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ και 
ςυγγραφζασ, βραβεφκθκε 
από το Υπουργείο Ρολιτι-
ςμοφ με το Κρατικό Βραβεί-
ο Εφθβικοφ – Νεανικοφ μυ-
κιςτοριματοσ για το ζργο 
τθσ «Ξυπόλθτοι Ιρωεσ» 
που εκδόκθκε το 2016. 

Άλλωςτε, θ λζςχθ Τζχνθσ και Ρολιτιςμοφ τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ αφιζρωςε ςτθν Αλεξάνδρα Μθ-
τςιάλθ τθ 2θ Βραδιά Βιβλίου τθν περυςινι χρονιά, 
«προοικονομϊντασ» ίςωσ τθ διάκριςθ που ιρκε 
φζτοσ. Θ πίςτθ μασ και θ κετικι μασ ενζργεια ςυ-
νόδευςαν τθν Αλεξάνδρα και κα τθ ςυνοδεφουν 
ςτθ ςυγγραφικι τθσ διαδρομι, που ελπίηουμε να 
είναι πλοφςια ςε ζργο και διακρίςεισ!  
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Στθν Αλεξάνδρα Μθτςιάλθ το βραβείο  
εφθβικοφ - νεανικοφ βιβλίου από το  

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ 
 

Το κείμενο είναι από ανάρτθςθ τθσ  
Αλεξάνδρασ ςε μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ 

«Το βραβείο αυτό είναι μεγάλθ τιμι για μζνα και 
το αφιερϊνω ςτθ Λογοτεχνία, ςτθ Δίκαιθ Μνιμθ και 
ς’ όλουσ εκείνουσ που ζβαλαν ςτθν περίοδο τθσ ναηι-
ςτικισ κατοχισ τθν ψυχι τουσ για να γείρει θ πλά-
ςτιγγα προσ τθ ςωςτι πλευρά. Το παρελκόν εκείνο 
δεν ζχει τελειϊςει και είναι ςθμαντικό να επιςτρζ-
φουμε ςε αυτό και να το αφθγοφμαςτε ξανά από τθν 
οπτικι και τισ ανάγκεσ του παρόντοσ».  

 
ΤΟ ΣΚΕΡΤΛΚΟ ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ  
Βραβείο Εφθβικοφ - Νεανικοφ Βιβλίου 

Αλεξάνδρα Μθτςιάλθ, Ξυπόλυτοι ιρωεσ, εκδόςεισ 
Ρατάκθ 2016  

 
"Το μυκιςτόρθμα τθσ Αλεξάνδρασ Μθτςιάλθ Ξυ-

πόλυτοι ιρωεσ (εκδόςεισ Ρατάκθ), που κζρδιςε το 
βραβείο εφθβικοφ βιβλίου, ανικει ςτθν κατθγορία 
μυκιςτοριματοσ που αςχολείται με γεγονότα τθσ 
πρόςφατθσ ιςτορίασ. Μολονότι ιςτορικό, είναι ζνα 
βιβλίο με ζντονο το ςχολιαςμό τθσ κοινωνικισ πραγ-
ματικότθτασ τθσ εποχισ και των κοινωνικϊν/ταξικϊν 
διαςτρωματϊςεων, ενϊ ο ψυχολογικόσ φωτιςμόσ 
των χαρακτιρων φζρνει τθν ιςτορία των κακθμερι-
νϊν ανκρϊπων κοντά ςτον αναγνϊςτθ και τουσ κάνει 
να αναπνζουν μαηί του. Θ Μθτςιάλθ, για να γράψει 
το μυκιςτόρθμα αυτό, μελζτθςε ςε βάκοσ τισ υπάρ-
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χουςεσ πθγζσ, ςυνζλεξε και επζλεξε ςτοιχεία ϊςτε 
το βιβλίο τθσ, αν και μυκοπλαςτικό, να ζχει όχι μό-
νο αλθκοφάνεια αλλά ακρίβεια και πιςτότθτα ςτα 
γεγονότα. Ρτυχζσ τθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ τθσ Κες-
ςαλονίκθσ αλλά και γενικότερα των ςελίδων τθσ 
Γερμανικισ Κατοχισ που ελάχιςτα ζχουν κιγεί μζ-
χρι ςτιγμισ ςτθ Λογοτεχνία για Νζουσ -όπωσ για 
τουσ Εβραίουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ και για το Ξυπό-

λυτο Τάγμα- ηωντανεφουν με τρόπο 
που γοθτεφει τον ςθμερινό αναγνϊ-
ςτθ. Θ ιςτορικι επιςτιμθ ζχει προχω-
ριςει ςτθν ζρευνα του Εβραϊκοφ ηθτι-
ματοσ ςτθ Κεςςαλονίκθ και ανζδειξε 
το πολφπτυχο του κζματοσ αναφορικά 
με το διωγμό τουσ και τθν υφαρπαγι 
των περιουςιϊν τουσ, αλλά επίςθσ και 
τον τρόπο που κάποιοι –Χριςτιανοί/
αντάρτεσ– προςπάκθςαν να τουσ βοθ-
κιςουν και να τουσ ςϊςουν. Από αυτό 
το υλικό θ Μθτςιάλθ άντλθςε ςτοιχεία 

και τα περιζκλειςε ςε μια πλοφςια, πολφμορφθ 
αφιγθςθ. Το βιβλίο, πλθκωρικό ςτισ ςελίδεσ του, 
ςτουσ χαρακτιρεσ του, ςτα γεγονότα που ςυναρ-
μολογοφν μια πλοκι που ςυναρπάηει, είναι πράγ-
ματι ζνα μυκιςτόρθμα με τθν κλαςςικι ςθμαςία 
του όρου. Και επιπλζον είναι ζνα μυκιςτόρθμα 
που δίνει πρωταγωνιςτικό ρόλο όχι μόνο ςτα πρό-
ςωπα αλλά και ςτθν ίδια τθν πόλθ. Θ κατοχικι 
Κεςςαλονίκθ αναπαραςταίνεται με ακρίβεια και θ 
περιδιάβαςθ ςτθν πόλθ δίνει ςτον τωρινό περιθγθ-
τι τθσ πλθροφόρθςθ και ςυγκίνθςθ". 

 

φντομο Βιογραφικό : Η Αλεξάνδρα Μθτςιάλθ γεννι-
κθκε και μεγάλωςε ςτθν Κζρκυρα. Σποφδαςε ςτθ Φιλο-
ςοφικι Σχολι του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θες-
ςαλονίκθσ και εργάηεται ςτθν ίδια πόλθ ωσ φιλόλογοσ. 
Παράλλθλα γράφει λογοτεχνία για μεγάλουσ και παι-
διά. Βιβλία τθσ ιταν υποψιφια για τα βραβεία του Δια-
βάηω-Αναγνϊςτθ, όπωσ και τθσ IBBY, κακϊσ και για τα 
Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία (Το Αςτερόςπιτο 2009, 
Με λζνε Νιλουφζρ 2012, Το Υπόςχομαι 2013, Η Κοφκλα 
που ταξίδευε ςτον κόςμο 2013).  
Το 2015 τιμικθκε με το Κρατικό Βραβείο για το μυκι-
ςτόρθμά τθσ Θα ςε ςώςω ό,τι κι αν γίνει . Το βιβλίο τθσ 
Ξυπόλυτοι Ήρωεσ τιμήθηκε το 2017 με το βραβείο του 
Ελληνικοφ Σμήματοσ τησ ΙΒΒΤ και το 2018 με το Κρατι-
κό Βραβείο  Εφηβικοφ-Νεανικοφ μυθιςτορήματοσ. 

«Θ εκπαίδευςθ αλλιϊσ – υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ»  
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Απολογιςμόσ τθσ εξαετοφσ κθτείασ του  

ΚΕΡΛΗΝΕΤ Χαλκιδικισ 
 

Βαςίλειοσ Στεφανίδθσ 

Υπ. ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικισ 
 

Με τθν ευκαιρία τθσ επερχόμενθσ ολοκλιρωςθσ 

του ζργου του Κζντρου Ρλθροφορικισ και Νζων Τε-

χνολογιϊν (ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ.) τθσ Χαλκιδικισ με τθ ςθμε-

ρινι του μορφι, ςφμφωνα με τον ν. 4547/2018  κα 

ικελα να κάνω ζναν απολογιςμό τθσ δουλειάσ που 

επιτζλεςε το Κζντρο ςτα 6 χρόνια λειτουργίασ του. 

Θ κθτεία του παρόντοσ ΚΕΡΛΘΝΕΤ ξεκίνθςε ςτισ 

26 Σεπτεμβρίου 2012 και κατά τθ διάρκεια τθσ κθτεί-

ασ του : 

Εξυπθρζτθςε 5.880 καταγεγραμμζνα αιτιματα 

Εκπαιδευτικϊν και Σχολικϊν Μονάδων Ακμιασ και 

Βκμιασ εκπαίδευςθσ είτε τθλεφωνικά - απομακρυ-

ςμζνα, είτε επιτόπια με επίςκεψθ ςτισ Σχολικζσ Μο-

νάδεσ, είτε ςτα γραφεία του ΚΕΡΛΘΝΕΤ ςτον Ρολφγυ-

ρο. 

Ριο ςυγκεκριμζνα πραγματοποίθςε : 1.524 επι-

ςκζψεισ ςε Σχολικζσ Μονάδεσ για επιτόπια επίλυςθ 

προβλθμάτων Υπολογιςτϊν και Δικτφου, 4.010 ενζρ-

γειεσ απομακρυςμζνθσ υποςτιριξθσ και 346 εργαςί-

εσ ςυντιρθςθσ ςε μθχανιματα που μεταφζρκθκαν 

ςτουσ χϊρουσ του ΚΕΡΛΘΝΕΤ. 

Επιπλζον, εξυπθρζτθςε εκατοντάδεσ αιτιματα 

από υπαλλιλουσ των δφο Διευκφνςεων Ακμιασ και 

Βκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Λειτοφργθςε ςυμβουλευτικά και υποςτθρικτικά 

ςε όλα τα κζματα Ρλθροφορικισ που απαςχόλθςαν 

τισ δφο Διευκφνςεισ Ακμιασ και Βκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Στιριξε τθ διαδικαςία των Ρανελλαδικϊν ςτο νο-

μό υποςτθρίηοντασ τεχνικά (μζχρι το ςθμείο που επζ-

τρεπαν οι ςυμβάςεισ ςυντιρθςθσ) τα VBI, ενϊ το 

προςωπικό ςυμμετείχε ςτο χειριςμό του VBI τθσ 

διεφκυνςθσ, αλλά και ςτθ βακμολόγθςθ ςτο Ειδικό 

Εξεταςτικό Κζντρο. 

Στιριξε τεχνικά τουσ ςυναδζλφουσ Υπευκφ-

νουσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Συμβουλευτικοφ 

Στακμοφ και ΕΚΦΕ όποτε χρειάςτθκαν βοικεια. 

Στιριξε τεχνικά (όποτε του ηθτικθκε) εκδθλϊ-

ςεισ-θμερίδεσ-ςυνζδρια των Σχολικϊν Συμβοφλων, 

των Διευκφνςεων Ακμιασ και Βκμιασ και τθσ Ρερι-

φερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ (Μακθτικό προςυνζδριο Χαλκιδικισ 

και όλα τα Κεντρικά Μακθτικά Συνζδρια Ρλθροφο-

ρικισ) 

Διοργάνωςε ι ςυνδιοργάνωςε 85 επιμορφωτι-

κζσ ςυναντιςεισ και δράςεισ και επιμόρφωςε πά-

νω από 1000 εκπαιδευτικοφσ Ακμιασ και Βκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?
page_id=721 

Συμμετείχε ςε καινοτόμεσ δράςεισ και βοικθ-

ςε τθ ςυμμετοχι ςχολικϊν μονάδων ςε διαγωνι-

ςμοφσ. 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?page_id=721
http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?page_id=721
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Βοικθςε ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία 27 

εργαςτθρίων πλθροφορικισ του νομοφ Χαλκιδικισ 

(ςε Δθμοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια) με ανοικτό και 

ελεφκερο λογιςμικό τεχνολογίασ Ubuntu LTSP Linux. 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=1818 
 

Ανζπτυξε Δικτυακό Λςτότοπο ςτον οποίο είναι 

καταγεγραμμζνθ όλθ θ δραςτθριότθτά του, 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/ 
 
Βοικθςε ςτθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ του νζ-

ου δικτυακοφ τόπου τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμι-
ασ, 

Βοικθςε ςτθ ςυντιρθςθ του δικτυακοφ τόπου 
τθσ Διεφκυνςθσ  Ρρωτοβάκμιασ, 

Βοικθςε ςτθ δθμιουργία αρκετϊν δικτυακϊν ι-
ςτότοπων ςχολικϊν μονάδων, 

Συνεργάςτθκε άριςτα με όλουσ τουσ Διευκυντζσ 
Εκπαίδευςθσ, 

Διοργάνωςε δφο μεγάλουσ διαγωνιςμοφσ, τον 1ο 

Διαγωνιςμό Ρρογραμματιςμοφ Ρ.Ε. Χαλκιδικισ 2013 

– 2014 ςτον οποίο ςυμμετείχαν περίπου 45 μακθ-

τζσ και τον 1ο Διαγωνιςμό Λςτοςελίδων Ρ.Ε. Χαλκι-

δικισ 2013 – 2014 ςτον οποίο ςυμμετείχαν περί-

που 60 εκπαιδευτικοί και ςχολικζσ μονάδεσ με τισ 

ιςτοςελίδεσ τουσ. Οι νικθτζσ βραβεφτθκαν ςε μια 

μεγάλθ εκδιλωςθ που φιλοξενικθκε ςτθν αίκου-

ςα πολλαπλϊν χριςεων του ΓΕΛ Ρολυγφρου και 

απονεμικθκαν 7 Tablets Samsung προςφορά τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χαλκιδικισ. 

 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=1571 

 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=1576 
 

Συμμετείχε ςυμβουλευτικά ςε διαγωνιςμοφσ 

που διοργάνωςαν άλλοι Υπεφκυνοι και οι Διευκφν-

ςεισ, όπωσ ο διαγωνιςμόσ λογότυπου τθσ Διεφκυν-

ςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=1818
http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/
http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=1571
http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=1576
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Ανζλαβε δράςθ ςτθ Κοινωνικό Σχολείο – Το ΚΕ-

ΡΛΘΝΕΤ ιταν ςυντονιςτισ ςτο Στρογγυλό Τραπζηι με 

κζμα «Αςφαλισ Ρλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο».  

 

Δθμιοφργθςε ακριβι χάρτθ (με ακριβείσ γεωγρα-

φικζσ ςυντεταγμζνεσ) των ςχολείων τθσ Χαλκιδικισ, 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?page_id=388 
 

Ανάρτθςε 160 άρκρα ςτθν ιςτοςελίδα του, 

Ανάρτθςε 18 άρκρα και οδθγοφσ με tips και τε-

χνικι βοικεια ςτουσ Εκπαιδευτικοφσ και τουσ Υπευ-

κφνουσ Εργαςτθρίων, 

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?
cat=11&paged=1 

Ανάρτθςε και ςυντιρθςε δικτυακι αναφορά 

για τθν Εκπαιδευτικι Νομοκεςία που αφορά τουσ 

Ρλθροφορικοφσ,  

Βοικθςε ςτθ δθμιουργία, τθν οργάνωςθ και 

τθν ζκδοςθ των 7 τευχϊν του Θλεκτρονικοφ Ρεριο-

δικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευ-

ςθσ Χαλκιδικισ με τίτλο : «Θ Εκπαίδευςθ αλλιϊσ… 

υπό το πρίςμα τθσ ΔΔΕ Χαλκιδικισ» με ISSN : 2585-

2043.  

http://dide.chal.sch.gr/portal4/1485-periodiko 

Στθν εξαετι αυτι πορεία το ΚΕΡΛΘΝΕΤ Χαλκι-

δικισ «όργωςε» πραγματικά το νομό, επιςκζφκθκε 

όλα τα ςχολεία του νομοφ τουλάχιςτον από μια 

φορά και ςε πολλά ξεπζραςε και τισ 20 επιςκζψεισ 

και εξυπθρζτθςε ΟΛΑ τα αιτιματα που δζχτθκε. 

Το ΚΕΡΛΘΝΕΤ Χαλκιδικισ με προςωπικό τουσ 

Βαςίλθ Στεφανίδθ Υπεφκυνο και Ιάκωβο Αλεξαν-

δρι Τεχνικό Υπεφκυνο ολοκλθρϊνει τισ επόμενεσ 

μζρεσ-εβδομάδεσ τθ κθτεία του και τθν πολυετι 

του δράςθ ςτα κζματα πλθροφορικισ του νομοφ 

Χαλκιδικισ.  

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?page_id=388
http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?cat=11&paged=1
http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?cat=11&paged=1
http://dide.chal.sch.gr/portal4/1485-periodiko
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Αξιοποιϊντασ τα προςωπικά μασ ενδιαφζ-
ροντα και τισ ποικίλεσ εξωςχολικζσ δραςτθ-

ριότθτεσ ςτθν εκπαίδευςθ 
 

Αριςτ. Κωνςταντινίδθ ΡΕ81,  
πολιτικοφ μθχανικοφ,  

Διευκυντι Γυμναςίου Ρευκοχωρίου,  
π. Υπεφκυνου Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 

 

Τθν εποχι τθσ υποβολισ των ςχεδιαηόμενων 

Ρρογραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, ζρχεται θ 

ϊρα του αναςτοχαςμοφ και τθσ αποτίμθςθσ του με-

γάλου αυτοφ κεφαλαίου ςτθν εκπαιδευτικι ιςτορία 

των τελευταίων χρόνων. Πςοι ζχουμε αςχολθκεί ου-

ςιαςτικά με αυτά, εκτιμοφμε πωσ ζχουν ιδιαίτερα 

μεγάλθ ςθμαςία και μπορεί να φζρουν εξαιρετικά 

αποτελζςματα, κακϊσ παρζχουν το πλαίςιο δθμιουρ-

γικότθτασ, αναηωογόνθςθσ, χαράσ, καινοτομίασ, βιω-

ματικισ μάκθςθσ, ομαδικότθτασ και ςυνεργαςίασ, 

ανοίγματοσ ςτθν κοινωνία, γενικότερα τθσ εφαρμο-

γισ –ακόμα και τθ ςθμερινι εποχι - όλων των παιδα-

γωγικϊν μεκόδων που αλλιϊσ κα παραμζνουν κεω-

ρίεσ. Αςφαλϊσ δεν είναι θ ϊρα να αναφερκοφμε ςτα 

ςυμπεράςματα ερευνϊν ςχετικά με τθν αξία και τθν 

αποτελεςματικότθτα των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. 

Ωςτόςο θ χϊρα μασ φαίνεται να φιγουράρει ςτθν 

πρϊτθ δεκάδα αποτελεςματικότθτασ τθσ Ρεριβαλλο-

ντικισ Εκπαίδευςθσ. 

Θ μεγάλθ ειδοποιόσ διαφορά με τα κλαςςικά μα-

κιματα ςτθν Εκπαίδευςθ είναι θ βιωματικι μάκθςθ, 

οι ποικίλεσ καινοτόμεσ πρακτικζσ και δράςεισ, εν τζ-

λει θ εναςχόλθςθ με ότι μασ αρζςει και κεωροφμε 

αξιόλογο ι ςθμαντικό! Μασ αρζςουν ενδεχομζνωσ οι 

Τζχνεσ, οι πεηοπορίεσ, τα φαγοπότια, οι εκδρομζσ; 

Αςχολοφμαςτε πιο ςυγκεκριμζνα με το κζατρο, τθ 

φωτογραφία, τθν άκλθςθ; Αυτά κάνουμε ι αυτά αξί-

ηει να κάνουμε πράξθ ςτα προγράμματά μασ, που 

τότε αποκτοφν ιδιαίτερο ενδιαφζρον και εξαςφαλί-

ηουν ςυμμετοχι. Με ζναν μοναδικό – μαγικό ίςωσ 

– τρόπο οι μακθτζσ μασ αντιλαμβάνονται και τολ-

μοφν να αξιοποιιςουν τθν αγάπθ μασ / τα προςω-

πικά μασ ενδιαφζροντα για ζνα κζμα (ςυνικωσ 

φαινομενικά άςχετο με τα μακιματά τουσ). Αυτι 

λοιπόν είναι θ απάντθςθ ςτο επίκαιρο ερϊτθμα: 

«Τι Ρρόγραμμα να υλοποιιςουμε φζτοσ (και να 

ζχει επιτυχία);» 

 

  Με αφορμι 

τθν τελευταία 

επιτυχι εξόρ-

μθςθ τθσ ΔΔΕ 

Χαλκιδικισ – 

τον πολιτιςτικό 

περίπατο ςτθν 

Άνω Ρόλθ τθσ 

Κεςςαλονίκθσ, αναρωτιζμαι αλικεια τι να επιλζξω 

ωσ πρόταςθ /ιδζα για πρόγραμμα (από τα δεκάδεσ 

πικανά προγράμματα που άμεςα ι ζμμεςα ςχετί-

ηονται  με τθ 

ςυγκεκριμζνθ 

εξόρμθςθ): 

Ραραδοςιακι 

ι/και βιοκλι-

ματικι αρχιτε-

κτονικι, τοπι-

κι ιςτορία, 

λ α ο γ ρ α φ ί α , 

μουςεία και αρχαιολογικοί χϊροι, πολιτιςτικζσ δια-

δρομζσ, υιοκεςία ενόσ μνθμείου, παιχνίδια προςα-

νατολιςμοφ, βιϊςιμθ πόλθ, ανκρωπογενζσ  - αςτι-

κό περιβάλλον, οικολογικι μετακίνθςθ, πολυπολι-

τιςμικότθτα, βυηαντινι και ρωμαϊκι τζχνθ, αγιο-

γραφία, φωτογραφία, νοιάηομαι και δρω, μικροί 

ξεναγοί, αειφόροσ τουριςμόσ, …  

Δφςκολθ θ απόφαςθ - ασ το επιλζξουμε μαηί 

με τουσ μακθτζσ μασ! 
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«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 
Ζνα πρόγραμμα ομαλισ μετάβαςθσ και προ-

ςαρμογισ των παιδιϊν  
από το δθμοτικό ςτο γυμνάςιο και από τθν 

παιδικι θλικία ςτθν εφθβεία 
 

Μαρία Ραπαδοποφλου 
π. Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ  

Νζων Χαλκιδικισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με πρωτοβουλία του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ 

Νζων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ 
διοργανϊκθκε παρεμβατικό πιλοτικό πρόγραμμα με 
κατάλλθλεσ βιωματικζσ δράςεισ για τθν υποδοχι των 
μακθτϊν και μακθτριϊν, που φοιτοφν ςτθν Αϋτάξθ 
Γυμναςίου. Το πρόγραμμα υλοποιικθκε για πρϊτθ 
φορά ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2014-2015 ςε 
Γυμνάςια του νομοφ Χαλκιδικισ και ςυνεχίςκθκε  τισ  
ςχολικζσ  χρονιζσ 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
και 2018-2019. Το παρακολοφκθςαν μακθτζσ και μα-
κιτριεσ τθσ Αϋτάξθσ μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
τουσ, κακϊσ και γονείσ. Το πρόγραμμα αξιολογικθκε 
κετικά από όλουσ και, ςυνολικά ςτα 5 χρόνια υλοποί-
θςισ του, ςυμμετείχαν 2946 παιδιά και 1345 γονείσ. 
Μετά από πρόςκλθςθ Γυμναςίων τθσ Κεςςαλονίκθσ 
παρουςιάςκθκε και ςε ςχολεία εκεί.  

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ αυτι θ ιδιαίτε-
ρθ υποδοχι και υποςτιριξθ των παιδιϊν τθσ Αϋτάξθσ 
να ςυμβάλει ςτθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτθ ςχολικι 
ηωι του Γυμναςίου και ςτθν όςο το δυνατόν εφκολθ 
και κετικι προςαρμογι τουσ. Το πρόγραμμα ςτθρίηε-
ται ςε βιωματικζσ δράςεισ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ 
των παιδιϊν, με ουςιαςτικό διάλογο και αβίαςτθ ε-
ξαγωγι ςυμπεραςμάτων. Δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
ςε ςφγχρονα προβλιματα τθσ ςχολικισ ηωισ, όπωσ 

το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, ενϊ τονί-
ηεται ότι το ςχολείο είναι φορζασ παροχισ γνϊςε-
ων, αλλά και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, καλλιζργειασ 
ςυμπεριφορϊν και δθμιουργίασ ςχζςεων. 

Θ ειςαγωγι των παιδιϊν ςτο Γυμνάςιο είναι 
ιδιαίτερα ςθμαντικι και αποτελεί ορόςθμο ςτθ 
ηωι τουσ. Στθν ουςία πρόκειται για διπλι μετάβα-
ςθ: Από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο αλλά και  από 
τθν παιδικι θλικία ςτθν εφθβεία. Κάκε μετάβαςθ 
ςθμαίνει δυςκολίεσ και θ εφθβεία ςθμαίνει αλλα-
γζσ.  

Καλοφνται λοιπόν τα παιδιά τθσ Αϋ Γυμναςίου 
να αντιμετωπίςουν τισ δυςκολίεσ μιασ μετάβαςθσ 
ςε ανϊτερθ εκπαιδευτικι βακμίδα και ςε άλλο θ-
λικιακό περιβάλλον. Συγχρόνωσ ζχουν να διαχειρι-
ςκοφν τισ ςωματικζσ, ψυχικζσ και κοινωνικζσ αλλα-
γζσ τθσ εφθβείασ, που διαφοροποιεί και τθ ςυμπε-
ριφορά των παιδιϊν. Καλοφνται βζβαια και οι εκ-
παιδευτικοί και οι γονείσ να προςφζρουν ενκάρ-
ρυνςθ και υποςτιριξθ ςτα παιδιά και άριςτθ ςυ-
νεργαςία μεταξφ τουσ.  

Κζλουμε υπεφκυνα παιδιά ςτθν εφθβεία που 
φοιτοφν  ςτο Γυμνάςιο με χαρά.  Και γι αυτόν τον 
ςτόχο κατάκτθςθσ τθσ ςχολικισ χαράσ κα πρζπει 
να προςπακιςουν όλοι, μακθτζσ και μακιτριεσ, 
γονείσ και εκπαιδευτικοί. Τα όποια αρνθτικά ςυ-
ναιςκιματα (αγωνία, άγχοσ, φόβοσ, κυμόσ, απο-
γοιτευςθ κ.ά.) ςαφϊσ και υπάρχουν ςτθ ςχολικι 
κακθμερινότθτα. Αλλά μποροφμε να τα μικρφνου-
με. Και θ χαρά για τθ νζα ςχολικι ηωι, για τισ νζεσ 
γνϊςεισ, για τισ νζεσ παρζεσ, για τισ νζεσ δραςτθ-
ριότθτεσ να γεμίςει τον κόςμο των μικρϊν εφιβων. 

Είναι τεράςτια θ ςυμβολι των φίλων και ςυνο-
μθλίκων ςτθ ςτιριξθ τθσ ςχολικισ ηωισ τουσ. Θ πα-
ρζα, θ ομάδα, θ φιλία είναι απόλυτα αναγκαίοι 
παράγοντεσ ςτθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των 
παιδιϊν, ςτθν εξιςορρόπθςθ των αλλαγϊν τθσ με-
τάβαςθσ ςτο γυμνάςιο και ςτθν ομαλι ζνταξθ ςτο 
ςχολικό περιβάλλον. 

Αρωγόσ των παιδιϊν, για τθν καλφτερθ προ-
ςαρμογι τουσ ςτο νζο ςχολικό περιβάλλον, κα 
πρζπει να είναι και ο χρόνοσ. Ρρζπει να δϊςουμε 
χρόνο ςτα παιδιά να προςαρμοςτοφν ςτθ νζα κα-
τάςταςθ, να αντιλθφκοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ, 
να αναγνωρίςουν τα ςυναιςκιματά τουσ, να πιςτζ-
ψουν ςτον εαυτό τουσ. Τα πρωτάκια του Γυμναςί-

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



 - ΕΛ 12 - 

 

ου χρειάηονται χρόνο. Φυςικά κάκε παιδί χρειάηεται 
διαφορετικό χρόνο για να προςαρμοςτεί κετικά ς’ 
αυτι τθν αλλαγι τθσ ηωισ του.  

Πλα τα παιδιά  κα πρζπει να περιβάλλονται α-
πό ζνα κλίμα ενκάρρυνςθσ και υποςτιριξθσ, προερ-
χόμενο κυρίωσ από γονείσ και εκπαιδευτικοφσ, αλλά 
και άλλουσ ενιλικεσ που παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ 
ηωι τουσ. Στο ςχολικό περιβάλλον υπάρχουν παιδιά 
ντροπαλά, άτολμα, κλειςτά, ςυγκρατθμζνα, διαφορε-
τικά, που ιρκαν από μακριά, που δεν κάνουν εφκολα 
φιλίεσ, που δυςκολεφονται ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ. 
Γι αυτά τα παιδιά, ειδικά ςτο δφςκολο μεταβατικό 
ςτάδιο τθσ Αϋ Γυμναςίου, το ςχολείο δεν είναι ευχά-
ριςτο. Φροντίηουμε να ενκαρρφνουμε αυτά τα παι-
διά, να τα ςτθρίξουμε, να τα εντάξουμε ςτισ ςχολικζσ 
παρζεσ. Γιατί όλα τα παιδιά πρζπει να είναι μαηί! 

Το όλο πρόγραμμα - ομαλισ μετάβαςθσ, προ-
ςαρμογισ και ζνταξθσ των παιδιϊν ςτο Γυμνάςιο - κα 
ιταν καλό να ςυνεχίηεται όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολι-
κισ χρονιάσ, με ανατροφοδότθςθ, με εκπαιδευτικζσ 
παρεμβάςεισ για τυχόν προβλιματα τθσ ςχολικισ 
ηωισ, με τελικι αξιολόγθςθ, με κατάκεςθ προτάςεων 
και ςυμπεράςματα.  

Κεωρείται αυτονόθτο ότι το πρόγραμμα ςτθρί-
χκθκε ςτθ ςτενι ςυνεργαςία του Συμβουλευτικοφ 
Στακμοφ Νζων με το Σχολείο, τθ Διεφκυνςθ και τουσ 
Εκπαιδευτικοφσ και φυςικά με το Σφλλογο Γονζων και 
Κθδεμόνων. 

Φωτογραφίεσ από τθν υλοποίθςθ του προγράμ-

ματοσ ςτα Γυμνάςια τθσ Χαλκιδικισ-Σχολικό ζτοσ 

2018-2019 
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Γυμνάςιο Ρευκοχωρίου 

Γυμνάςιο Ν. Καλλικράτειασ 

1ο Γυμνάςιο Ν. Μουδανιϊν 

Γυμνάςιο Λεριςςοφ 
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Ρεριπατθτικζσ διαδρομζσ 2018 – 2019 με 
τθ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ 

 

Κατερίνα Χριςτοποφλου 

Ομάδα Φυςικισ Αγωγισ τθσ Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ  
 

Ρρϊτθ περιπατθτικι διαδρομι, Καςςάνδρα 
 

Τθν Κυριακι 14 Οκτωβρίου 2018 ξεκίνθςε ο φετι-
νόσ κφκλοσ των «Ρεριπατθτικϊν Διαδρομϊν»  τθσ 
Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικισ. Ρρϊτοσ ςτακμόσ ιταν θ Καςςάν-
δρα, ςτθ διαδρομι Σάνθ – Μεγάλθ Κφψα με επιςτρο-
φι. Θ διαδρομι επιλζχκθκε όχι μόνο για το φυςικό 
τοπίο, αλλά και για τθ γνωριμία με ζνα χϊρο αρχαιο-
λογικοφ ενδιαφζροντοσ, άγνωςτο ςτουσ περιςςότε-
ρουσ από εμάσ: τθ Μεγάλθ Κφψα. 

Το δαςοςκεπζσ μονοπάτι μικουσ 4,5 περίπου χιλι-

ομζτρων είναι ςθμαςμζνο και κινείται πάνω από τθ 

κάλαςςα, ςε ζνα υψόμετρο μζχρι τα 60 μζτρα. Θ μζ-

ρα προμθνυόταν θλιόλουςτθ, και τελικά ιταν! 
Φωτογραφία 1: Θ κακιερωμζνθ «οικογενειακι» φωτογραφί-

α πριν τθν εκκίνθςθ, με τθ ςυμμετοχι μάλιςτα και μικρϊν ι 
πολφ μικρϊν περιπατθτϊν… 

Το μονοπάτι ξεκινά μζςα από τισ εγκαταςτάςεισ 

του ξενοδοχείου (φωτογραφία 2) και διατρζχει όλθ 

τθν πλαγιά του λόφου Σάνθ, μζχρι να καταλιξει 

χαμθλά ςτθ κάλαςςα, ςτο χϊρο τθσ Μεγάλθσ Κφ-

ψασ.  

 
 

 

 

Φωτογραφία 3, 4, 5 : Μπαί-
νουμε ςτο μονοπάτι…. 
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και δεν μποροφμε παρά να περπατάμε κοιτϊντασ κά-

τω το πράςινο και το γαλάηιο τθσ κάλαςςασ που 

μπλζκεται με το πράςινο των πεφκων. 

Το περιπατθτικό μονοπάτι το ςκεπάηουν πεφκα, 
βελανιδιζσ και κουμαριζσ, που μασ προφυλάςςουν 
από τον αςυνικιςτα δυνατό για τθν εποχι ιλιο.  Ρα-
ντοφ μυρωδιζσ, από τισ λαδανιζσ και το ρετςίνι των 
πεφκων μζχρι τθν άγρια κάππαρθ και τθ ςουςοφρα. 

Δοκιμάηουμε τα 
πρϊτα κοφμαρα 
(φωτογραφία 6) και 
βλζπουμε τα ρείκια 
που άνκιςαν. Θ δια-
δρομι ςε κάποια 
ςθμεία γίνεται ανά-
μεςα ςε ρυάκια. 
Ρερπατάμε πάνω 
ςτο υγρό χϊμα και 
τα πεςμζνα φφλλα 
και αναπνζουμε τθν 
υγραςία του δά-
ςουσ. 

Μετά από πορεία δφο ωρϊν, φτάνουμε ςτθ Με-
γάλθ Κφψα (φωτογραφία 7, 8). 

      Θ Μεγάλθ Κφψα, μια ρωμαϊκι Villa Rustica, α-

γροικία δθλαδι  που χτίςτθκε τον 3ο αι. μ.Χ., ζηθςε 

ζξι αιϊνεσ μεγαλοπρζπειασ και καταςτράφθκε πι-

κανόν από επιδρομζσ. Ανακαλφφκθκε το 2008 και 

περιμζνει να ςυνεχιςτοφν οι αναςκαφζσ για να α-

ποκαλυφκοφν και άλλα απομεινάρια τθσ μακράσ 

ηωισ τθσ. Ρερπατιςαμε (φωτογραφία 9) ανάμεςα 

ςτουσ ςπαςμζνουσ κίονεσ του αίκριου, τα απομει-

νάρια του λουτροφ που δεν ολοκλθρϊκθκε ποτζ, 

του τρικλίνιου και τθσ αυλισ. Λουλοφδια πάνω ςτα 

ερείπια του μεγάρου. Και δίπλα θ κάλαςςα και θ 

κζα ςτο Κερμαϊκό. 

Θ επιςτροφι γίνεται ςε γοργό ρυκμό, μια 

και θ μζρα ζχει προχωριςει και ο ιλιοσ κρφβεται. 

Υπάρχει και ο ςτόχοσ τθσ ςυγκζντρωςθσ ςτθν 

Άκυτο, για απολογιςμό τθσ θμζρασ και ανταλλαγι 
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ςκζψεων και ςχεδίων για τθν επόμενθ εξόρμθςθ. Θ 

ςυντροφιά των περιπατθτϊν καταλιγει δίπλα ςτθ 

κάλαςςα, για κραςί και ςυηιτθςθ. Θ εικόνα είναι επί-

ςθσ μαγικι (φωτογραφία 10).  

Θ  απόφαςθ για τισ επόμενεσ διαδρομζσ βγαίνει 
αβίαςτα: Χολομϊντασ για το Νοζμβριο, θ πρϊτθ  χει-
μωνιάτικθ διαδρομι,  και Κεςςαλονίκθ για το Δεκζμ-
βριο με ξενάγθςθ ςτισ βυηαντινζσ εκκλθςίεσ τθσ πό-
λθσ, θ δεφτερθ διαδρομι του χειμϊνα. 

 
Καλι αντάμωςθ ςτον Ρολφγυρο λοιπόν!  
 

Δεφτερθ περιπατθτικι διαδρομι, Ρολφγυροσ 
 
Κυριακι 11 Νοεμβρίου ξεκινιςαμε τθ χειμωνιάτικθ 

περιπατθτικι διαδρομι: Ρολφγυροσ – Ρροφιτθσ Θλί-
ασ – Χολομϊντασ. Μια διαδρομι που μασ ιταν γνϊ-
ριμθ ςτο μεγαλφτερο κομμάτι τθσ από πζρυςι για τα 

χρϊματα και για το πανζμορφο μονοπάτι τθσ. Ο 
καιρόσ τθν Κυριακι το πρωί ιταν φυςικά καλόσ, 
όπωσ ςυμβαίνει πάντα ςτισ περιπατθτικζσ μασ ε-
ξορμιςεισ.  

Θ διαδρομι ιταν ίςωσ θ πιο απαιτθτικι, μα και 
αυτι που μασ αντάμειψε με τουσ ιχουσ και το το-
πίο. Θ εκκίνθςθ δόκθκε από το βόρειο τμιμα του 
Ρολυγφρου και ξεκινιςαμε τον ανιφορο, μζχρι το 
πρϊτο πλάτωμα. 

Οι κουμαριζσ φορτωμζνεσ κοφμαρα, οι βελανι-
διζσ το ίδιο. Το μονοπάτι αλλοφ ιταν  ανοιγμζνο, 
αλλοφ  ζπρεπε να το περνάμε παραμερίηοντασ τα 
κλαδιά με τα χζρια μασ. Οι ομιλίεσ ιταν λίγεσ για 
τουσ περιπατθτζσ, μια και θ ανάβαςθ ιταν κοπιϊ-
δθσ. Στο πρϊτο ίςιωμα, ο ορίηοντασ με τον Ρολφγυ-
ρο ςτο βάκοσ…  

Φκάςαμε ςτον προφιτθ Θλία. Το εκκλθςάκι χτί-
ςτθκε τον 18ο αιϊνα, κάθκε και ξαναχτίςτθκε τον 
19ο. Θ κζα και θ θςυχία…  
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Συνεχίηοντασ τθν πορεία μασ μετά τθ ςτάςθ ςτον 
Ρροφιτθ Θλία, μζςα από το μονοπάτι, φκάςαμε ςτο 
ςτόχο μασ: το βράχο  Ραπαγιωργάκθ, τθ δεφτερθ ψθ-
λότερθ κορυφι του βουνοφ μετά τον Τςουκαλά. Θ 
εικόνα του Ρολυγφρου και τθσ κάλαςςασ ςτο βάκοσ, 
με τισ τρεισ χερςονιςουσ τθσ Σικωνίασ, τθσ Καςςάν-
δρασ και του Αγίου Προυσ με το μεγαλόπρεπο όροσ 
Άκωσ, ιταν μοναδικι.   

Από εκεί και πζρα, προχωριςαμε ςτο δάςοσ, ςε 
ζνα μονοπάτι ευρφχωρο με βελανιδιζσ, οξιζσ και 
μαφρθ πεφκθ. Ο αζρασ ιταν υγρόσ και ακουγόταν 
μόνο ο ιχοσ των φφλλων κάτω από τα βιματά μασ. 
Σθκϊναμε το βλζμμα για να δοφμε μζχρι ποφ φτά-
νουν τα δζντρα. Ο ίςιοσ κορμόσ τουσ ζμοιαηε να α-
κουμπά τα ςφννεφα. Δεκαετίεσ ςιωπθλισ  ανάπτυξθσ 
ςτο γόνιμο χϊμα του Ρολυγφρου. Κακϊσ ο αζρασ φυ-
ςοφςε λίγο, παράςερνε τα φφλλα και τα ζριχνε κάτω. 

Το πορτοκαλί και κίτρινο 
χρϊμα για το οποίο είχα-
με ζρκει και θ αίςκθςθ 
ότι επιπλζαμε ςτο χρόνο. 
Φκάνοντασ ςτθν Ξυλό-
γουρνα, μια βρφςθ με 
νερό του βουνοφ κρυ-
ςτάλλινο και παγωμζνο, 
κάναμε ςτάςθ για ανα-
ςφνταξθ και ανταλλαγι 
εντυπϊςεων. 
…. Και ξεκινιςαμε τθν 
κατάβαςθ από άλλθ δια-
δρομι, «πλοφςιοι με 

όςα κερδίςαμε ςτο δρόμο», όπωσ κα ζλεγε και ο 
ποιθτισ. Στο τζλοσ τθσ μζρασ, όλοι ιμαςταν γεμά-
τοι από εικόνεσ, ανάςεσ, ιχουσ και ζτοιμοι κιόλασ 
για τθν επόμενθ χειμερινι εξόρμθςι μασ ςτθ Θες-
ςαλονίκθ. 

 

Βυηαντινόσ περίπατοσ, Κεςςαλονίκθ 
 

Ο δεφτεροσ περίπατοσ του χειμϊνα προγραμμα-
τίςτθκε για τθν Κυριακι 16 Δεκεμβρίου ςτθ Κεςςα-
λονίκθ. Ζνασ περίπατοσ αςτικόσ ςε τζςςερισ εκκλθ-
ςίεσ – μνθμεία του βυηαντινοφ πολιτιςμοφ: Μονι 
Βλατάδων, Μονι Οςίου Δαυίδ, Ναόσ Αγίου Νικο-
λάου Ορφανοφ, Ναόσ Αγίου Γεωργίου (οτόντα). 
Πλεσ τοποκετθμζνεσ και απόλυτα ενςωματωμζνεσ 
εντόσ του αςτικοφ τοπίου τθσ πόλθσ, ςτο κζντρο 
τθσ.  

Στθν πρϊτθ μασ ςτάςθ, τθ Μονι Βλατάδων ςτθν 
Άνω Ρόλθ, δίπλα ςτα κάςτρα, είχαμε πολλά να 
δοφμε και να καυμάςουμε. Τθν εξαιρετικι κζςθ 
τθσ που βλζπει όλθ τθν πόλθ, τθν αρχιτεκτονικι 
όλου του κτιριακοφ  ςυγκροτιματοσ, το κακολικό 
με τισ εξαιρετικζσ τοιχογραφίεσ του 14αι., και τθν 
ζκκεςθ αριςτουργθμάτων τθσ βυηαντινισ εικονο-
γραφίασ που φιλοξενείται αυτι τθν περίοδο ςτο 
χϊρο τθσ μονισ. Τα παγϊνια, κομμάτι τθσ φυςιο-
γνωμίασ τθσ μονισ,  ζκρωηαν για τθν ακαναςία τθσ 
ψυχισ κάτω από ζναν γκρίηο ουρανό.  
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Δεφτερθ ςτάςθ μασ θ 
μονι Οςίου Δαυίδ ι 
Μονι Λατόμου, με το 
περίφθμο ψθφιδωτό 
του Λθςοφ ςε νεαρι θλι-
κία που κοςμεί τθν κόγ-
χθ του ιεροφ. Ζνασ μι-
κρόσ ναόσ με διαφορετι-
κζσ αρχιτεκτονικζσ δια-
μορφϊςεισ ανά τουσ 
αιϊνεσ: ξεκινϊντασ από 
τον 5ο αιϊνα τθσ ανζγερ-
ςισ του, φκάνουμε ςτθν 
Εικονομαχία και μετά ςτον 12ο αιϊνα με τθ δθμιουρ-
γία του νζου τοιχογραφικοφ διάκοςμου που ολοκλθ-
ρϊκθκε τον 14ο αιϊνα. «Κρυμμζνοσ» ανάμεςα ςτα 
ςπίτια, χωρίσ τίποτε το κραυγαλζα μεγαλόπρεπο, πζ-
ρα από τθν επιβλθτικι ιερότθτα του χϊρου, ο ναόσ 
αποτζλεςε μια εμπειρία για όλουσ εμάσ που δεν τον 
είχαμε επιςκεφκεί.   

 
Ο ναόσ του Αγίου Νικολάου 
Ορφανοφ ιταν θ τρίτθ ςτάςθ 
ςτθ διαδρομι μασ. Μετόχι τθσ 
Μονισ Βλατάδων, θ μικρι αυ-
τι εκκλθςία βρίςκεται ςτα ςτε-
νά ςοκάκια τθσ εντόσ των τει-
χϊν πόλθσ. Χτίςτθκε κατά το 
14ο αιϊνα, 
κοςμικθκε 
με υπζροχεσ 

τοιχογραφίεσ τθσ Ραλαιολόγειασ 
Αναγζννθςθσ και δεν μετατράπθκε 
ποτζ ςε τηαμί. Ολόκλθροσ ο χϊροσ, 
με τον μικρό κιπο και το πλινκό-
κτιςτο κακολικό, αποπνζει αιςκα-
ντικότθτα και θρεμία. 

Τερματιςμόσ τθσ 
περιιγθςισ μασ ιταν 
ο ναόσ του Αγίου Γε-
ωργίου, θ οτόντα. 
Δζοσ. Από τουσ μι-
κροφσ όγκουσ των 
άλλων μνθμείων βρε-
κικαμε ςε ζνα μνθ-
μείο που ςε υποβάλ-
λει με το μζγεκόσ του. 
Οι διαδοχικζσ αλλαγζσ 
χριςθσ του αποτυπϊ-
νονται τόςο ςτθν αρ-
χιτεκτονικι όςο και ςτο διάκοςμο. Οι μεγάλοι 
όγκοι με τθν ιςχυρι τοιχοποιία τθσ ρωμαϊκισ επο-
χισ, τα ψθφιδωτά τθσ βυηαντινισ περιόδου και ο 
μιναρζσ τθσ τουρκοκρατίασ, όλα ςε ζνα κτίριο που 
άλλαηε φφοσ και ρόλουσ, κρατϊντασ τθ μεγαλοπρζ-
πειά του ςτο πζραςμα τθσ ιςτορίασ.  

 

 

Ήταν μια διαφορετικι διαδρομι αυτι θ τελευ-

ταία. Μια ευκαιρία να δοφμε τθν πόλθ μασ αλλιϊσ, 

εςτιάηοντασ ςε μικρζσ ψθφίδεσ τθσ βυηαντινισ τθσ 

φυςιογνωμίασ. 
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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 7ο «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  


