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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
Έδρα Θεσσαλονίκη – Έτος ιδρύσεως 1903 

Μαντώς Μαυρογένους 23 542 49 Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310323839, κιν. Προέδρου 6936950188 

e-mail: ikotsanis@gmail.com, panchalkidikos@gmail.com  

 

 

                                                                                                                     

 
           

Προκήρυξη 

Παγχαλκιδικού Μαθητικού Διαγωνισμού 

Αξιότιμη Κα Διευθύντρια,  

Στο πλαίσιο του πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Επετείου για τα 200 χρόνια από την 

ελληνική επανάσταση του 1821, το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου με  

την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, αποφάσισε την προκήρυξη 

Παγχαλκιδικού μαθητικού ατομικού διαγωνισμού με θέμα: 

Η Επανάσταση στη Χαλκιδική, Μάιος-Νοέμβριος 1821 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εμπλοκή και η ενασχόληση των μαθητών και των μαθητριών 

του νομού Χαλκιδικής με την ιστορία του τόπου τους και η εξοικείωσή τους με τη 

μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, την αξιολόγηση της ιστορικής πληροφορίας, όπως 

επίσης και με την αξιοποίηση της τοπικής συλλογικής μνήμης στην κατεύθυνση της 

ιστορικής γνώσης. 

Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις 17/8/2020 εγκρίθηκε η διεξαγωγή του 

Παγχαλκιδικού Μαθητικού Διαγωνισμού. Η έγκριση κοινοποιήθηκε 1) στην  ΠΔΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας 2) στις ΔΠΕ και ΔΔΕ Χαλκιδικής και 3) στις Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. Ν. 

Χαλκιδικής δια των οικείων Δ/νσεων. (Συνημμένα υποβάλλουμε αντίγραφο της έγκρισης)  

Κυρία Διευθύντρια,  

Παρακάτω αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού όπως υποβλήθηκαν 

στο Υπουργείο Παιδείας για την  έγκριση.  

Οι μαθητές/μαθήτριες που θα λάβουν μέρος καλούνται:  

 Να αναζητήσουν και να προβάλουν τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στην 

επανάσταση της Χαλκιδικής από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο του 1821. 

 Να αναδείξουν τη σημασία της επανάστασης στη Χαλκιδική για την εδραίωση του 

απελευθερωτικού αγώνα στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, καθώς και τη 

συμβολή της στην τελική έκβαση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. 

Προς 

 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Ν. Χαλκιδικής  

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
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 Να συλλέξουν και να καταγράψουν προφορικές μαρτυρίες, σκέψεις και 

συναισθήματα των μελών της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και 

διασώθηκαν μέχρι σήμερα μέσα από προσωπικές, προφορικές διηγήσεις, παραδόσεις, 

έθιμα, δημοτικά τραγούδια, γκραβούρες εποχής, εικόνες και προσωπογραφίες 

αγωνιστών της Χαλκιδικής κ.τ.λ. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά και με τη σύμφωνη γνώμη των 

γονέων τους μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ γυμνασίου και της Α΄ λυκείου των σχολείων του 

νομού Χαλκιδικής, όπως και μαθητές και μαθήτριες της Στ΄τάξης των δημοτικών σχολείων. 

Όσοι/όσες μαθητές και μαθήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν την 

εργασία τους μέχρι  28/02/2021 

Τα κείμενα των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος:  

 Δεν θα υπερβαίνουν τις 3000 λέξεις και θα είναι δακτυλογραφημένα με γραμματοσειρά 

Times New Roman, με  μέγεθος στοιχείων 12 και διάστιχο 1,5. 

 Θα παρατίθεται στο τέλος των εργασιών η βιβλιογραφία καθώς και οι ιστορικές πηγές 

που χρησιμοποιήθηκαν. 

 Θα προηγείται της κάθε εργασίας σελίδα με τα  ατομικά στοιχεία του μαθητή/της 

μαθήτριας 

Όνομα Σχολικής Μονάδας 

Ονοματεπώνυμο 

Τάξη φοίτησης 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Τόπος  κατοικίας 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 

Διεύθυνση και τηλέφωνο σχολείου 

Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα εποπτεύοντος/ούσης εκπαιδευτικού 

Οι εργασίες θα αποσταλούν με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας: 

 Αν είναι σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση e-mail: panchalkidikos@gmail.com 

 Αν είναι εκτυπωμένη θα σταλεί από το σχολείο φοίτησης των μαθητών σε επτά (7) 

αντίγραφα  στη διεύθυνση: Παγχαλκιδικός Σύλλογος «Ο Αριστοτέλης» Μαντώς  

Μαυρογέννους 23, Τ.Κ 54249 Θεσσαλονίκη 

 Στον φάκελο αποστολής θα αναγράφονται τα στοιχεία του Σχολείου και στη σφραγίδα 

των ΕΛΤΑ θα διακρίνεται η ημερομηνία αποστολής έως 28-02-2021. 

Για να ωφεληθούν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του νομού Χαλκιδικής και όχι μόνο 

αυτοί/ές που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θεωρούμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος των 

σχολείων και η στήριξη των εκπαιδευτικών. Η οργανωτική επιτροπή διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, που θα αποτελείται από το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχαλκιδικού 

Συλλόγου και τους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Χαλκιδικής, θα προτείνουν στους Διευθυντές των  Σχολικών Μονάδων να αφιερώσουν δύο 

(2) διδακτικές ώρες από το ωρολόγιο πρόγραμμα για την σύντομη εισαγωγή και διδασκαλία 

της Επανάστασης στη Χαλκιδική,  για την ενημέρωση όλων των μαθητών για το περιεχόμενο 

του διαγωνισμού αλλά και την ενθάρρυνση και την κινητοποίηση των μαθητών και 

μαθητριών να συμμετάσχουν μαζικά. 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μπορούν να  

ανατρέξουν: 

 Σε συγγράμματα που αναφέρονται σε αυτή τη χρονική περίοδο και στα συγκεκριμένα 

ιστορικά γεγονότα 

 Στα αρχεία του Κράτους, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Παγχαλκιδικού 

Συλλόγου, της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής κλπ.  

 Στο DVD με τίτλο «Η Επανάσταση της Χαλκιδικής το 1821 που συνοδεύεται από 

16σέλιδο φυλλάδιο με το σενάριο.                                                                                  

(Το παραπάνω DVD ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος παρέδωσε στην Δ/νση σας τον 

περασμένο Μάιο  σε 75 αντίγραφα για να μοιραστούν στα σχολεία της Χαλκιδικής)  

 Σε κάθε πηγή (άρθρα, περιοδικός και ημερήσιος τύπος, φωτογραφικό ή 

κινηματογραφικό υλικό, αντικείμενα, μνημεία, τραγούδια, μαρτυρίες, αφηγήσεις κ. ά). 

Για την αξιολόγηση των εργασιών συγκροτήθηκε  Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 

κοινοποιήθηκε στο υπουργείο με την υποβολή των δικαιολογητικών για την έγκριση του 

Διαγωνισμού και αποτελείται  από τους:   

1. Δημήτρη Κοσμά, φιλόλογο, π. σχολικό σύμβουλο, μέλος του Παγχαλκιδικού 

Συλλόγου.       

2. Βασίλη Χατζηβασιλείου, φιλόλογο, π. διευθυντή Πειραματικού Σχολείου 

Θεσσαλονίκης.     

3. Μιχαήλ Γεωργιάδη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Ιωάννα Αρβανίτη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

5. Χρήστο Φυλαχτό, Εκπαιδευτικό ΠΕ 70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Χαλκιδικής. 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει: την τεκμηρίωση των ιστορικών κειμένων, την πρωτοτυπία του 

θέματος και την εκφραστική δεινότητα.  

Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού 

και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα αυτών που θα 

λάβουν μέρος σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  

Οι εργασίες που θα βραβευτούν ή θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.panchalkidikos.gr), αφού πρώτα εξασφαλιστούν  τα 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων, και θα δημοσιευτούν στο περιοδικό  Παγχαλκιδικός Λόγος 

που εκδίδει ο Σύλλογός μας. 

Θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον /την ασκούντα /σκούσα την επιμέλεια του 

μαθητή/τριας ότι ενδέχεται να δημοσιευθεί το έργο του μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή 

έντυπο μέσο.  

Θα απονεμηθούν αναμνηστικά βραβεία στους/στις τρεις (3) πρώτους/ες διακριθέντες/θείσες 

μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ειδική τελετή, η οποία 

θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Παγχαλκιδικού Συλλόγου. Όσοι διακριθέντες/θείσες 

δεν μπορούν να έρθουν με τους γονείς τους ο Παγχαλκιδικός θα φροντίσει για την 

μετακίνηση τους. 
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Στην ίδια εκδήλωση ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος θα απονείμει χρηματικά έπαθλα στους/στις 3 

πρώτους/ες διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

αντίστοιχα στους 3 πρώτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα χρηματικά έπαθλα είναι 

500 ευρώ, 300 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα.  (Η τελετή θα πραγματοποιηθεί εφόσον δεν θα 

υπάρχει πρόβλημα με τις συναθροίσεις πολλών ατόμων) 

Σημειώνουμε ότι δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή 

για άλλον από τις υποβληθείσες εργασίες (με εμπορία ή διαφήμιση κλπ) και ότι η χρήση των 

εργασιών θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Συνημμένα σας στέλνουμε ερωτηματολόγιο το οποίο παρακαλούμε να συμπληρωθεί από τους 

μαθητές –μαθήτριες  που θα λάβουν μέρος για την αξιολόγηση –αποτίμηση του 

Διαγωνισμού.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση –πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Κοτσάνη στο τηλέφωνο 6936950188 και στο e-mail: 

ikotsanis@gmail.com ή με το μέλος του Δ.Σ.  κ. Σαραφιανό Καράβατο στα τηλέφωνα 

6974604255 και 2310446756 και  στο e-mail: skaravatos@gmail.com. 

 

 

Συνημμένα:  

 Αντίγραφο της έγκρισης 

 Ερωτηματολόγιο για μαθητές –μαθήτριες που θα λάβουν μέρος 

 Έντυπο που υποβλήθηκε στο Υπουργείο για την έγκριση του Διαγωνισμού  

 

Θεσσαλονίκη, 19/10/2020 

 

Με τιμή  

Για τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο 

Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

      

          Ιωάννης Κοτσάνης          Αστέριος Λυρτζής 
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