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   ΠΕΡΘΦΕΡΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΤΝΔΕΜΟ ΦΘΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΕΡΡΩΝ  

 

Πξνο 

 Σα Σνπηθά Μέζα Ελεκέξσζεο 

έξξεο 

 

  ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΛΑΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ 

16η Διδακηική πεπίοδορ,  

μάθημα 23
ο 
(Σεηάπηη 18 Αππιλίος), 

μάθημα 24
ο 
 (Σεηάπηη 25 Αππιλίος) 

                           Ώπα 7μ.μ. ζηο Μαξίμειο 

 

ΘΕΜΑ: οθοκλέοςρ « Οιδίποςρ Σύπαννορ» 

 

ΕΘΗΓΗΣΗ: Αθανάζιορ Κανλήρ, θιλόλογορ. 

 

ηα επόκελα καζήκαηα (18 & 25 Απξηιίνπ) ν ζπλάδειθνο Καλιήο Αζαλάζηνο, 

θηιόινγνο, κε εμαηξεηηθή παξνπζία ζηελ εθπαίδεπζε  θαη ηε εξξατθή θνηλσλία, ζα 

αλαθεξζεί ζην θνξπθαίν δξακαηνύξγεκα ηνπ αλζξώπηλνπ Πλεύκαηνο, ηνλ Οηδίπνδα 

Σύξαλλν, ηνπ νθνθιή. Ο κύζνο γηα ηνλ άλζξσπν ζηα δίρηπα ηνπ κνηξαίνπ βνεζνύλ 

ηνλ νθνθιή λα ζπλζέζεη κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηξαγσδίεο όισλ ησλ επνρώλ. 

 

 πγθεθξηκέλα ζηελ εηζήγεζε : ύληνκε αλαθνξά ζην Δξάκα, γεληθά. Ο 

Οηδίπνδαο ζηελ αξραία Ειιεληθή κπζνινγία. 

Παξνπζίαζε ηεο ηξαγσδίαο ηνπ νθνθιή «Οηδίπνπο ηύξαλλνο». ύληνκε 

πεξίιεςε θάζε κέξνπο ηεο ηξαγσδίαο. Αλάγλσζε απνζπαζκάησλ είηε από ην 

πξσηόηππν είηε από κεηάθξαζε ζηε λενειιεληθή. Παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκόο ησλ 

πξσηαγσληζηώλ ηνπ έξγνπ. Σα πξόζσπα θαη νη ραξαθηήξεο ηνπο. Αηζζεηηθά ζρόιηα 

πάλσ ζην θείκελν. Επηζεκάλζεηο γηα ηελ δξακαηηθή ηέρλε ηνπ νθνθιή, ε ηξαγηθή 

εηξσλεία. Σα κελύκαηα ηεο ηξαγσδίαο, γεληθή ζεώξεζε ηνπ έξγνπ. 

  

Ο Θαλάζεο Καλιήο, κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Φηινζνθηθή ρνιή ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ππεξέηεζε επδόθηκα ηελ Δεκόζηα Εθπαίδεπζε, εμαηξεηνο δάζθαινο 

θαη παξαζηάηεο ζηνλ αγώλα ηεο λενιαίαο καο  λα θαηάθηεζε ηε γλώζε θαη λα 

απνθηήζεη εθόδηα απαξαίηεηα ζηνλ αγώλα ηεο δσήο. 

Πιένλ ηνπ παηδαγσγηθνύ έξγνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζπλερώο ζην θνηλσληθό 

πνιηηηζηηθό γίγλεζζαη ηεο εξξατθήο θνηλσλίαο, κε πνηθίιεο δξάζεηο. 

Ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ ηεο Αδειθόηεηαο 

Μηθξαζηαηώλ «Μηθξαζηάηηθε πίζα», καδί κε ηνλ εμαίξεην Γηώξγν Αςειίδε. 

Σν πεξηνδηθό πνπ δηαζώδεη ηελ πινύζηα παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ 

αθκάδνληνο Μηθξαζηαηηθνύ Ειιεληζκνύ. 

 



Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζηελ αίζνπζα νκηιηώλ 

(σθξάηεο Μηθξνύ) ηνπ Μαμίκεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ. 

πληνληζηέο νη εθπαηδεπηηθνί: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, Νόηαο Θσκάο θαη 

Υαζησηάθε Εηξήλε. 

 

Η είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε. 

Υνξεγνί: ε Α.Ε. Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 

          ε Α.Ε. Οπζηξηάο (ΣΟΤΟΣΑ)   

          θαη ε Α.Ε ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ ΜΙΥΑΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ  

 

Για ηο 

Μαξίμειο Πνεςμαηικό Κένηπο                                ύνδεζμο Φιλολόγων 

        Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ                                             Δώπα Μπαγανά 

                Φιλόλογορ                                                          Φιλόλογορ 

 

 


