
  ΜΑΞΘΜΕΘΟ ΠΝΕΤΜΑΣΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ                                     έππερ 15 Οκηωβπίος 2018 

   ΠΕΡΘΦΕΡΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΤΝΔΕΜΟ ΦΘΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΕΡΡΩΝ  

 

Πξνο 

 Σα Σνπηθά Μέζα Ελεκέξσζεο 

έξξεο 

  ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΛΑΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ 

16
ορ

 Υπόνορ. 

 μάθημα 3ο, Σεηάπηη 17 Οκηωβπίος 2018, ώπα 7μμ. ζηο Μαξίμειο 
 

Θέμα: Ηθικέρ απσέρ και αξίερ μέζα από ηοςρ Πλαηωνικούρ μύθοςρ. 

Ειζηγηηήρ: Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ, θιλόλογορ. 
 

ηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ γηα ηε  βαζύηεξε ζεκαζία θαη ιεηηνπξγία ησλ  

κύζσλ ηνπ  Πιάησλνο, ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα, ζα αζρνιεζνύκε κε κύζνπο κέζα 

απ’ ηνπο νπνίνπο αλαδεηθλύεηαη πην μεθάζαξα θαη θπξίσο πην εύιεπηα γηα ηνπο 

πνιινύο, ε ζεκαζία θαη αμία ησλ πςειώλ αξρώλ ή θαη ησλ αληηζέησλ ζηελ 

ιεηηνπξγία κηαο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο. 

Σν δίθαην θαη ε αδηθία, ε θαινζύλε θαη ε θαθόηεηα, ε πιενλεμία θαη ε 

ιηηόηεηα ζηα πιηθά αγαζά, θηιία θαη κηζεξόηεηα, ε γλώζε θαη ε εζηθόηεηα, είλαη 

ζπνπδαίεο αξρέο πνπ αλαπηύζζνληαη κέζα ζηνπο Πιαησληθνύο δηαιόγνπο είηε 

θπξίσο, κε δηαιεθηηθή κέζνδν, αιιά θαη κε παξαζηαηηθνύο κύζνπο, όπσο νη 

παξαβνιέο ηεο Καηλήο Δηαζήθεο. Έλα παξάδεηγκα κόλν. Η ζνθηζηηθή αληίιεςε γηα 

ηε δηθαηνζύλε εθθξάδεηαη κε κηα γεληθά παξαδεθηή, σο ηηο κέξεο καο, άπνςε, όηη ν 

θόβνο ηεο ηηκσξίαο είλαη απηόο πνπ απνηξέπεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο από ηελ αδηθία. 

  Αληίζεηα ε σθξαηηθή εζηθή άπνςε, κεγαιεηώδεο ζηε ζύιιεςε, είλαη όηη ε 

αξεηή είλαη δήηεκα γλώζεο θαη απηόο πνπ έρεη ηε γλώζε απηώλ ησλ ελλνηώλ (δίθαην- 

αδηθία) μέξεη όηη ν αδηθνύκελνο βιάπηεη θπξίσο πξώηηζηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη όρη ηνλ 

αδηθώκελν. Έηζη ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ήζνπο πεξλά κέζα από ηε γλώζε. 

 

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 


