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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022   

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο πέμπτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών με έδρα την Φλώρινα, του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, το οποίο εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση. Το ενημερωτικό δελτίο 

παρουσιάζει συνοπτικά και χρονολογικά τις δράσεις μας για το χρονικό διάστημα από 
τον Σεπτέμβριο 2022 ως και τον Δεκέμβριο 2022. 

 
Ερευνητικά Προγράμματα 

Συνεχίζεται με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Critical Thinking for Successful Jobs» ή εν 
συντομία «Think4Jobs» (2020-1-EL01-KA203-078797), μία σύμπραξη μεταξύ Επιχειρήσεων και 
Πανεπιστημίων από πέντε χώρες της Ευρώπης με σκοπό την αποτελεσματική προαγωγή, 

ανάπτυξη, υποστήριξη και αξιολόγηση της Κριτικής Σκέψης των φοιτητών/τριών κατά την 
μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τον Καθηγητή του ΠΤΔΕ 
του ΠΔΜ, κ. Δημήτριο Πνευματικό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 

προγράμματος: https://think4jobs.uowm.gr/ 
 
Το Έργο "Stimulating Green Employment: Across Border Educational and Technological 

Innovation Hot – Spots (G.EM.S.)", που εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020", με Επιστημονικά 
Υπεύθυνη την κ. Μαρία Γούλα (Συμμετοχή του ΠΔΜ ως Συντονιστής) στο οποίο συμμετέχει η 

Σχολή μας, υλοποίησε στις 4 Οκτωβρίου το Kick-Off Meeting. 
 
 
 

Σεπτέμβριος 2022 

 
5ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής 

Στις 15 -18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 5ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής στο 
Παλέρμο της Ιταλίας με συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Για περισσότερες 

πληροφορίες για το Συνέδριο πατήστε εδώ. 

 

 
 

https://think4jobs.uowm.gr/
https://www.ipa-cbc-programme.eu/
https://cwconference.web.uowm.gr/images/pdf/announcement_english.pdf
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Συνεργασίες μεταξύ φοιτητών του ΠΤΔΕ, ΠΔΜ και του Κρατικού Πανεπιστημίου της Οδησσού 

Τον Σεπτέμβρη του 2022 πραγματοποιήθηκαν on line συνεργασίες μεταξύ φοιτητών του ΠΤΔΕ του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Κρατικού Πανεπιστημίου της Οδησσού. Την δράση 
συντόνισε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ελένη Γρίβα. 
 

   

 
 
 

Οκτώβριος 2022 

 

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο «Η επόμενη μέρα μετά την Καταστροφή» 

Την Πέμπτη 6 έως Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 

πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η 
επόμενη μέρα μετά την Καταστροφή» στα Δημοτικά 
Θέατρα Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη» και «Οδού 

Χηλής». 
Μπορείτε να δείτε τις συνεδρίες στην ιστοσελίδα 
YouTube του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού 

Ελληνισμού, πατώντας εδώ. 

 
 

Ρrunus Armeniaca */ Μία Διαχρονική αφήγηση μέσα από εικόνες και ήχου 

Στο πλαίσιο του θεσμού “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός” του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η ΑΜΚΕ “Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Φωτογραφίας” σε σύμπραξη με το περιοδικό 
"Αρμενικά" του συλλόγου «Αζαταμάρντ», η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και το Αρχαιολογικό 

Μουσείο διοργάνωσαν την διακαλλιτεχνική δράση με τίτλο Ρrunus Armeniaca/ Μία Διαχρονική 
αφήγηση μέσα από εικόνες και ήχου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας. 
Με αφορμή την έκθεση και σε σύμπραξη με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώθηκαν την Παρασκευή 21/10/2022 δράσεις που 
αφορούσαν την ξενάγηση της εικαστικής εγκατάστασης φωτογραφίας και νέων μέσων, 
"Συνθέσεις", επιλογές από το φωτογραφικό αρχείο του περιοδικού "Αρμενικά", με ιστορικές στιγμές 

και μαρτυρίες από την έλευση των Αρμενίων προσφύγων το 1922 και από την καθημερινότητα της 
κοινότητας την περίοδο 1919 -1939 μέσα από 150 μοναδικές εικόνες, συζήτηση με την κα Τακούη- 
Κουήν Μινασιάν (μέλος της συντακτικής επιτροπής του Περιοδικού Αρμενικά) και τον κ. Βαγγέλη 

Ιωακειμίδη (επιμελητή της έκθεσης) και μικρή παρέμβαση για την αρμενική γλώσσα καθώς και την 
διατήρηση της σε σημερινές οικογένειες Αρμενίων της Θεσσαλονίκης. Την παρέμβαση συντόνισε ο 
Σταύρος Καμαρούδης Αναπληρωτής Καθηγητής Νέας Ελληνικής γλώσσας και Διδακτικής ΠΤΔΕ-

Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
 

https://www.youtube.com/@user-my3im2my9e
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Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του ΠΤΔΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της 

Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022 
 

 

Αγαπητά μας παιδιά, 

 
Συγχαρητήρια! 
Αναζητούσα, τα τελευταία ξημερώματα, μια λέξη 
- οι καλύτερες ιδέες αναβλύζουν τα χαράματα-! 
Και το μέλλον ανήκει κατά μια γαλλική παροιμία σε όσουν ξυπνούν πρωί πρωί.... 
Μια λέξη υποδοχής: 
"Welcome", στα αγγλικά 
"Βienvenu", στα γαλλικά 
"Benvenuti" ιταλικά 
"Βenvenidos", "Bemvindos", ισπανικά και πορτογαλικά 
"Hosgeldiniz" και "Τervetuloa", για να υποδεχθούμε τις δύο φετινές Ερασμιακές μας φοιτήτριες 
από την Τουρκία, τη Fatma και την Εlif, όπως και τη Viola από τη Φινλανδία... 
Όλα καλά, μα δε με ικανοποιούσαν απόλυτα... 
"Banal, tres banal" - "Koινά και τετριμμένα", όπως θα έλεγαν οι παλιοί φιλόλογοι, χιλιοεπωμένα! 
 Κάτι άλλο; 
Ώσπου, 
Ώσπου, μια λάμψη ξαφνική: 
"Kοπκιάστε"! 
"Κοπκιάστε", 
Ναι, το "Καλώς Ήρθατε" στην Κυπριακή μας διάλεκτο... 
Κόπος, κόπος χαρούμενος, αγώνας για μάθηση, για άνοδο και προκοπή! 
Θα σταθούμε στο πλευρό σας, όλοι εμείς οι διδάσκοντες και διδάσκουσες, το επιστημονικό, διοικητικό 
και τεχνικό προσωπικό... 
Stand by me, που λέει και το τραγούδι. 
Θα σας συνδράμουμε πολύπλευρα, με όλες μας τις δυνάμεις, τις γνώσεις και την πείρα μας. 
Και εάν "των γραμμάτων οι ρίζες πικρές, οι καρποί θα είναι γλυκείς" - να το επαναλάβω και στην 
αρχική λατινική του εκδοχή: 
"Litterarum radices amarae sunt, sed fructus dulcis"... 
 
Kαλώς μας ήλθατε, εσείς οι νέοι και νέες του 2022! 
 
"Κοπκιάστε", λοιπόν, στη Φλώρινα, την αρχόντισσα με το πολύχρωμο φθινοπωρινό της φόρεμα! 
 

 

Σταύρος Ευαγγέλου Καμαρούδης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Νέας Ελληνικής γλώσσας και Διδακτικής 

ΠΤΔΕ - Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

19 Οκτωβρίου 2022 
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Νοέμβριος 2022 

 

Ορκωμοσία πτυχιούχων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 στις 11:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της 

Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών η τελετή αποφοίτησης και ορκωμοσίας των 
τελειοφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας περιόδου Σεπτεμβρίου 2022. 

 

T4J LTTA Vilnius 

Το Έργο “Critical Thinking for Successful 
Jobs-Think4Jobs” υλοποίησε τη δεύτερη 
Δραστηριότητα Εκπαίδευσης, Μάθησης και 

Κατάρτισης (LTTA) στο Vilnius της Λιθουανίας 
μεταξύ 7-11/11/22. Ειδικότερα, η δεύτερη 
Δραστηριότητα Εκπαίδευσης, Μάθησης και 

Κατάρτισης στόχευε στην επιμόρφωση 
προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων σε 
ζητήματα σχεδιασμού προγραμμάτων 

σπουδών που αφορούν την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και δίνουν έμφαση στην Κριτική 
Σκέψη. Ο καθηγητής του Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημήτρης 
Πνευματικός, συντονιστής του Έργου, 
συμμετείχε στην δραστηριότητα μαζί με μέλη 

του έκτακτου προσωπικού του Τμήματος 
καθώς και του Τμήματος Ψυχολογίας. 
 

 

 

 
 
Επίσκεψη στη Μπίτολα 

 

Στις 17-18/11/2022 εκπρόσωποι φοιτητές/τριες από το ΠΤΔΕ, ΠΔΜ συναντήθηκαν με 
φοιτητές/τριες και Καθηγητές/τριες από την Παιδαγωγική Σχολή στη Μπίτολα και την Παιδαγωγική 
Σχολή της Κορυτσάς για να γνωριστούν και να ανταλλάξουν ιδέες για στενότερη συνεργασία 

μεταξύ των Πανεστημίων. Τους/Τις φοιτητές/τριες συνόδεψε ο κ. Αντώνιος Τοσουνίδης, Ε.Ε.Π. 
του ΠΤΔΕ. Ευχαριστίες εκφράζονται στον κ. Ιωάννη Θωίδη, στον κ. Κώστα Κασβίκη, και στην κ. 
Πηνελόπη Παπαδοπούλου που βοήθησαν στη διαδικασία.  
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Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα τη Νανοεπιστήμη-Νανοτεχνολογία στα 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 στις 18:00 μ.μ. και Δευτέρα, 19/12/2022, ώρα 18.00΄ έως 20.30 

πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό πρόγραμμα εργαστηριακής μορφής με θέμα: 
Δεξιότητες 21ου αιώνα: Διερευνητική προσέγγιση περιεχομένου της Νανοεπιστήμης-
Νανοτεχνολογίας στο Δημοτικό Σχολείο» σε 141 εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 
Προσκεκλημένοι/ες εισηγητές/τριες ήταν η κ. Άννα Σπύρτου, Καθηγήτρια και Αντιπρύτανης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και ο κ. Γιώργος Πέικος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Ακαδημαϊκός 

Υπότροφος, Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεισηγητές/τριες και 
συντονιστές/στριες των εργαστηρίων οι: Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Οικονόμου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δημήτρης Ταρνανίδης, Φυσικός, 

και Σπυριδούλα Γκιρεμέζη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70. 

 

 



 
_________________________________________________________________________________ 

 
Σελίδα 6 από 10 

Έναρξη Επιμορφωτικού Προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
σε όλο τον κόσμο 

Ξεκίνησε, στις αρχές Νοεμβρίου, το επιμορφωτικό πρόγραμμα “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ 
Γ2/ΞΓ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:  Σύγχρονες 
Προσεγγίσεις και Καινοτόμες Διδακτικές», το οποίο ένωσε εκπαιδευτικούς ελληνικής γλώσσας από 

όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του 
Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΤΗΜΕΝΟΣ σε συνεργασία με Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη των 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ του Βουκουρεστίου, των Βρυξελλών του Γιοχάνεσμπουργκ, του 
Καΐρου, της Κορυτσάς, της Κωνσταντινούπολης, του Λονδίνου, της Μελβούρνης ,του Μονάχου, 

του Ντίσελντορφ και της Ν. Υόρκης. 

 

 
 
Μέσα από το πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει τρεις μήνες, θα επιμορφωθούν 300 εκπαιδευτικοί 

της ελληνικής γλώσσας από κάθε γωνιά της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, από κάθε γωνιά του 
απανταχού Ελληνισμού. 
Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, καλωσόρισε τους εκπαιδευτικούς ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αλλά και Πρόεδρος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, καθηγητής 
Γεώργιος Ιορδανίδης. Χαιρετισμό, επίσης, απεύθυναν ο Δρ. Γεώργιος Βλάχος από το Συντονιστικό 
Γραφείο του Γιοχάνεσμπουργκ, και ο κ Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του 
ΥΠΑΙΘ. 
Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ελένη Γρίβα, Συντονίστρια του 

επιμορφωτικού προγράμματος, παρουσίασε τη δομή, το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο του 
προγράμματος, ενώ οι επιμορφωτές Δρ. Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Δρ. Ελένη Κοροσίδου, Δρ. 
Ιωάννα Καϊάφα, Δρ. Σουκαλοπούλου και κ. Σπύρος Μπούρας ανέπτυξαν το περιεχόμενο των 

θεματικών εκπαιδευτικών ενοτήτων που στοχεύουν στην εξάσκηση των εκπαιδευτικών σε 
σύγχρονες μεθόδους για τη διδασκαλία των γλωσσικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 
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Δεκέμβριος 2022 

 
Έναρξη Ολοκλήρωση της διαδικτυακής Διημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον» 

Ολοκλήρωσε τις εργασίες της με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο η διαδικτυακή διημερίδα με τίτλο 
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον» που διοργανώθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του ΠΑΚΕΚ ΤΗΜΕΝΟΣ και το 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, το Γραφείο Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ και η Ομοσπονδία εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων 

Αμερικής. Η διημερίδα τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της 
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ. 
 

 
 
Πενήντα πέντε ομιλητές/εισηγητές παρουσίασαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, όπου αναδείχθηκαν οι 
δεσμοί ανάμεσα στο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας, παρουσιάστηκαν πρακτικές 

προστασίας της  Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και  δράσεις που 
συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία της φυσικής και πολιτισμικής 
κληρονομιάς και, τέλος, επισημάνθηκαν πρακτικές ψηφιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και 

του πολιτιστικού πλούτου. Η διημερίδα, μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι YouTube του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (εδώ για το Σάββατο και εδώ για την Κυριακή). 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής κ. 
Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άγγελος Συρίγος, ο 
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο 

Πρόεδρος Ελληνικής Πρωτοβουλίας σε επίπεδο ΟΗΕ για την προστασία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, κ. Γεώργιος Κρεμλής, ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας, κ. Αθανάσιος 
Μπαλέρμπας, ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών 

του Υ.ΠΑΙ.Θ., κ. Παναγιώτης Πασσάς, η Πρόεδρος της ομοσπονδίας εκπαιδευτικών και 
πολιτιστικών συλλόγων Αμερικής κ. Στέλλα Κοκόλη. 
 

 
 
 

https://youtu.be/i7LTjqPuAzo
https://youtu.be/Gu9KfXaAA2A
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Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 στις 19:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της 

Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας η 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, με τη συμμετοχή της Χορωδίας των φοιτητών/τριών του Π.Τ.Δ.Ε. 
Φλώρινας και της μουσικής ομάδας των τμημάτων «Διδακτική της Μουσικής» & «Οργάνωση και 

Διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας & Ορχήστρας» υπό τη διεύθυνση του κ. Κωνσταντίνου Τσαχουρίδη. 
Το Καλωσόρισμα έκανε ο κ. Σταύρος Καμαρούδης και την γιορτή έκλεισε ο κ. Ιωάννης 
Κασκαμανίδης ταξιδεύοντάς μας σε αναμνήσεις από τα Χριστουγεννιάτικα Έθιμα της Φλώρινας. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα της Φλώρινας 
 

 

Αν και ο τίτλος της μικρής αυτής παρουσίασης παραπέμπει σε ένα ευρύτερο σύνολο τοπικών 
χριστουγεννιάτικων πολιτισμικών πρακτικών, θα εστιάσω σε μια από αυτές, τις Φωτιές της Φλώρινας, 
έτσι για να ζεσταθούμε λίγο, ή για προσάναμμα αν προτιμάτε. Άλλωστε, να που είναι η Παρασκευή 23 
του Δεκέμβρη! 
 
Λίγες μέρες πριν, και αφού είχα αναλάβει να παρουσιάσω κάτι για τα έθιμα της Φλώρινας σε τούτη εδώ 
τη γιορτή, μίλησα τηλεφωνικά με φίλο παιδικό και καρδιακό που ζει εδώ και μερικές δεκαετίες σε 
χώρα μακρινή και έχει κάμποσα χρόνια να έρθει και του περιέγραψα, κοντολογίς, τι σκοπεύω να πω. 
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Μου λέει: «Λοιπόν, κοίτα, θα κάτσω να γράψω ό,τι θυμάμαι για τις Φωτιές και θα στα στείλω. Με 
μέιλ.» Όπως και έγινε. Σας διαβάζω αμέσως το κείμενο του φίλου – και μόνον αυτό: 
«Δεν ξέρω τι θυμάσαι εσύ και οι άλλοι εκεί, εγώ πάντως έχω λίγες αλλά καθαρές μνήμες από τις 
Φωτιές. Η γειτονιά πρώτα πρώτα [σημείωση δική μου: εννοεί τα παιδιά της γειτονιάς που ήμασταν μια 
παρέα], που εκείνες τις ημέρες πριν τις Φωτιές ήταν πανέτοιμη για περιπέτεια, για δράση, για 
ηρωισμούς, για παραβάσεις, αντιπαραθέσεις και τσακωμούς. Όπως όλες οι γειτονιές της πόλης. 
Ανεξαιρέτως! 
 
Ξύλα μαζεύαμε μετά το σχολείο, κάθε απόγευμα, απ’ όπου βρίσκαμε και τα βάζαμε στην αυλή του κυρ 
Νίκου, γιατί είχε ψηλή μάντρα πέτρινη γύρω γύρω, αλλά και γιατί αυτός υποσχόταν -και το έκανε- να 
είναι μπάστακας και να μην αφήσει κανέναν να τα κλέψει. Βέβαια, ασφαλείς αυλές και μπάστακες, 
αληθινούς ή φανταστικούς -και στις δυο περιπτώσεις όμως απειλητικούς και γι’ αυτό τρομακτικούς- 
είχαν όλες οι γειτονιές. Μαζί με όλα τα άλλα, ήταν, ελπίζω πως δεν το αρνείσαι αυτό, ήταν και που 
κλέβαμε τον χριστουγεννιάτικο μόχθο των άλλων, είτε τα ξύλα είτε τα λουκάνικα. Η παραβατική 
πράξη που μας διέγειρε διαρκώς και ούτε μαθήματα είχαμε όρεξη να ακούσουμε ούτε τις παραινέσεις 
των ιδικών μας ανθρώπων.  
 
Τελικός στόχος: ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη Φωτιά! Χα! Και ποιος αποφάσιζε ποια ήταν η 
μεγαλύτερη και με ποια κριτήρια; Παρά τις όποιες, βάσιμες αμφιβολίες για κάποιες χρονιές, νομίζω 
ότι πράγματι κάναμε πολύ σπουδαίες Φωτιές στη γειτονιά. Καθότι πιο δυνατοί, φίλε μου! Πιο δυνατοί! 
Δύναμη, αυτό παίρναμε. Απ’ τις δικές μας προσπάθειες και από τον απαλλοτριωμένο μόχθο των 
άλλων. Από τις λεηλασίες! Ναι φίλε μου, το πλιάτσικο. Από το δικαίωμα, προσωρινό έστω, να 
παραβούμε τους κανόνες και τις καθημερινές συμβάσεις. Να νομοθετήσουμε το δικό μας πρόσκαιρο 
δίκαιο των ανηλίκων, με την ανοχή, αλλά και τη συνέργεια πολλές φορές των μεγάλων. Ανεστραμμένος 
κόσμος για λίγες μέρες· κι εμείς; κυρίαρχοι!  
 
Μα και βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, ήταν σίγουρα και η ίδια η Φωτιά· η μαγεία να τη 
βλέπουμε να ανάβει και να υψώνεται ψηλά και εμείς ατρόμητοι τροφοδότες, σαν τους καρβουνιάρηδες 
στα τρένα, να ρίχνουμε τις σμπρένκες επάνω της κι αυτές να τσιτσιρίζουν και να πετούν σπίθες· να 
τρέχουμε με δύναμη και με ένα πελώριο βήμα στον αέρα, γιγάντιοι δράκοι εμείς, να προσπαθούμε να 
τη δρασκελίσουμε, να την υποτάξουμε, να την κατακτήσουμε! Και τα επιφωνήματα των 
παρευρισκόμενων! Και τα καλά τους λόγια! Και τα πειράγματα! Και οι μπηχτές βέβαια, και οι 
κακεντρέχειες! Όλα αυτά! Τι μαγεία! Τι χαρά! Αναμετριόμασταν όλοι σε νέα πεδία, με ρόλους 
συμμετρικούς αλλά αντίστροφους, με άλλους όρους. Νικητές, εμείς! Τα παιδιά! Παρόλο που κάθε λίγο 
ρουφούσαμε τις κάθυγρες μύτες μας, σκουπίζοντας με το μανίκι τα υπολείμματα.  
 
Δεν το ‘χω ψάξει, ούτε κι έχω ποτέ ρωτήσει τους πολύ παλιούς, αλλά νομίζω πως αυτή η συνήθεια, να 
ανάβουμε δηλαδή Φωτιές λίγο πριν τα Χριστούγεννα, δεν είναι και τόσο αρχαία, ούτε και τόσο ιερή. 
Το σκέφτομαι πολλές φορές και, να σου πω την αλήθεια, σιγουρεύομαι ολοένα και πιο πολύ ότι αυτή 
την ιστορία με τις Φωτιές, τη σκάρωσαν ανυπόμονες και ανυπόταχτες πιτσιρικαρίες, που μπορεί να 
μην είχαν υψηλούς στόχους, ήθελαν όμως να ανατρέψουν, προσωρινά έστω, την τάξη του 
φλωρινιώτικου μικρόκοσμου, εκμεταλλευόμενοι το πηχτό κρύο και το χλωμό και σύντομο φως του 
Δεκέμβρη, που και τα δυο έκαναν τους ενήλικες πιο ευάλωτους. Και απ’ ότι φαίνεται, το πέτυχαν. Και 
ανατροπή έκαναν και περιεχόμενο στον Δεκέμβρη έδωσαν. Χωρίς να αγγίξουν καν, ούτε ιερά ούτε 
όσια.  
 
Βεβαίως, η επιστημονική έρευνα αναπτύσσει γύρω από το θέμα αυτό ποικίλες θεωρίες, επιχειρώντας 
να ερμηνεύσει τις πολιτισμικές πρακτικές που το συνοδεύουν, εντάσσοντάς τις κάθε φορά σε 
διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα. Οκ, όπως λένε και οι σημερινοί πιτσιρικάδες, ας το 
κάνουν, κακό δεν είναι.  
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Ε, κοίτα! Θα ‘ρθω κάποια φορά Δεκέμβρη. Θέλω, όμως, να μου βρεις ένα αεροπλάνο, μικρό, 
ιδιωτικό, να δώσουμε το έξοδο στον πιλότο να μας κάνει βόλτες πάνω από το φλωρινιώτικο τοπίο και 
εμείς να βγάζουμε εκατομμύρια φωτογραφίες απ’ τα παλιά, να πιάσουμε το παρελθόν για να ξαναδούμε 
τα παιδικά μας χρόνια. Μετά, θέλω να πάμε για σπρένκες. Να ξέρεις. 
Τσίρι – μπίρι!» 

 

Γιάννης Κασκαμανίδης– Ε.Δι.Π., Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας 

 

 
 

Άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες 

 

Πρακτικά του Συνεδρίου «Γλωσσική Διδασκαλία και Μάθηση στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό και 

Κοινωνικό Περιβάλλον» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας και το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» 

 
 

Κατεβάστε τον Τόμο Α’ εδώ 

 
 

Κατεβάστε τον Τόμο Β’ εδώ 

 
 

Εισήγηση: «Ομιλούσες Φωτογραφίες Μοναστηριωτών» 

 

 
 

https://urc.uowm.gr/wp-content/uploads/2022/09/%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%91-%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1.pdf
https://urc.uowm.gr/wp-content/uploads/2022/09/%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%92-%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1.pdf

