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Με κία θαίξηα θάζε ηεο πνξείαο ηνπ Διιεληζκνύ ζην Βπδάληην, ζα αζρνιεζεί 

ζην επόκελν κάζεκα (23-5-2018) ν Γηώξγνο Κωζηνύξνο, θηιόινγνο, ηαθηηθόο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Πλεπκαηηθνύ καο πκπνζίνπ "Μαζήκαηα Κιαζζηθήο Παηδείαο", 

άξηζηνο δάζθαινο θαη εμαίξεηνο επηζηήκνλαο. 

πγθεθξηκέλα:  

 Ζ Μαθεδνληθή Γπλαζηεία ππήξμε ε πην έλδνμε δπλαζηεία ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο, κεηά ην ζάλαην ηνπ Ηνπζηηληαλνύ. Δπί ηωλ εκεξώλ ηεο (867-1056) 

ην βπδαληηλό θξάηνο έθηαζε ζην απόγεην ηεο αθκήο ηνπ θαη θαηέζηε ε ηζρπξόηεξε 

δύλακε ηνπ ηόηε γλωζηνύ θόζκνπ. Απηνθξάηνξεο όπωο ν Νηθεθόξνο Φωθάο, ν 

Ηωάλλεο Σζηκηζθήο θαη ν Βαζίιεηνο ν Β΄ ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο 

ζπνπδαηόηεξνπο εγεκόλεο ζηελ ππεξρηιηεηή ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ. Υαξαθηεξηζηηθό 

κάιηζηα είλαη πωο ε δπλαζηεία απηή δελ αλεηξάπε από θάπνηνλ ζθεηεξηζηή αιιά 

νινθιήξωζε ηνλ θύθιν ηεο, όηαλ δελ ππήξρε θαλείο απόγνλόο ηεο λα ζπλερίζεη ην 

ζξόλν. Σελ αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δπλαζηείαο είρε αλαγλωξίζεη θαη ν ιαόο ηεο 

Κωλζηαληηλνύπνιεο πνπ ελώ ζε άιιεο πεξηπηώζεηο πξωηνζηάηεζε ή αδηαθόξεζε ζε 

αλαηξνπέο απηνθξαηόξωλ ζηελ πεξίπηωζε ηωλ Μαθεδόλωλ ζηήξημε έκπξαθηα θαη κε 

ζπλέπεηα ηε δπλαζηηθή ζηαζεξόηεηα. 

 Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ηελ πξνζωπηθόηεηα όιωλ ηωλ βαζηιέωλ θαη 

βαζηιηζζώλ ηεο δπλαζηείαο θαζώο θαη κε ην πξόβιεκα ηεο δηαδνρήο, πνπ ηαιάληζε 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο από απηνύο. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζε ζεζκνύο  θαη έζηκα ηνπ 

βπδαληηλνύ θξάηνπο, όπωο ε επηινγή ηεο βαζηιηθήο λύθεο, ε ζέζε ηεο βαζίιηζζαο ή  

νη πνηλέο γηα απηνύο πνπ ζηξέθνληαλ ελάληηα ζηε βαζηιηθή εμνπζία. 

 

 

Ο Γηώξγνο Κωζηνύξνο γελλήζεθε ζηε Λακία από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο νπνίαο 

θαη θαηάγεηαη. πνύδαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη 

ππεξεηεί ωο θαζεγεηήο ζην 1ν ΓΔΛ εξξώλ.  



Παξαθνινπζεί γηα 6
ε
 ρξνληά ηα καζήκαηα θιαζζηθήο παηδείαο θαη θαηά ηελ 

πεξίνδν 2015-16 δίδαμε θαη ηα δύν πξώηα ηνπ καζήκαηα. ην έλα αλέιπζε ηνλ 

«Φηινθηήηε» ηνπ νθνθιή θαη ζην δεύηεξν παξνπζίαζε καδί κε ηνλ Εήζε 

Μεηιηάγθα θαη ηνλ ζπγγξαθέα ην βηβιίν ηνπ Κώζηα απαξδάλε «ωθξάηεο, ε εζηθή 

θηινζνθία ζηελ θαζεκεξηλή δωή».  

ηελ πεξπζηλή πεξίνδν 2016-17, παξνπζίαζε ην κάζεκα «Αξηζηνηέιεο θαη 

Αιέμαλδξνο». 

 

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

(ωθξάηεο Μηθξνύ) ηνπ Μαμίκεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ. 

πληνληζηέο νη εθπαηδεπηηθνί: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, Νόηαο Θωκάο θαη 

Υαζηωηάθε Δηξήλε. 

 

Ζ είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε. 

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

          ε Α.Δ. Οπζηξηάο (ΣΟΤΟΣΑ)   

          θαη ε Α.Δ ΑΓΡΟΔΦΟΓΗΑ ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ  

 

Για ηο 

 

Μαξίμειο Πνεςμαηικό Κένηπο                                ύνδεζμο Φιλολόγων 

        Εήζηρ Μηηλιάγκαρ                                             Γώπα Μπαγανά 

                Φιλόλογορ                                                          Φιλόλογορ 

 

 

 


