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Προς
τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης
Σέρρες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
16ος Χρόνος
Μάθημα 24ο, Τετάρτη 3-04-2019, ώρα 7μμ.
στο Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο
Θέμα: Διονύσιος Σολωμός, και το Μεσολόγγι
(Ελεύθεροι Πολιορκημένοι)
Εισηγητής: Θεόφιλος Πασχαλέρης, φιλόλογος
Στα μαθήματα κλασσικής παιδείας που γίνονται στο Μαξίμειο, ο φιλόλογος κ.
Θεόφιλος Πασχαλέρης θα παρουσιάσει από την Τετάρτη, 20 Μαρτίου, σε τρία
μαθήματα τη ζωή και το έργο του εθνικού μας ποιητή Δ. Σολωμού.
Στο πρώτο μάθημα της 20ης Μαρτίου με το ειδικό θέμα “ Ο Δ. Σολωμός στο
μεταίχμιο δύο εποχών” θα εξετασθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο ποιητής
κατόρθωσε να ξεπεράσει, ύστερα από γιγάντιο αγώνα, τις αντιξοότητες και να
πολιτογραφηθεί πρώτος μεταξύ των εκλεκτών του νεοελληνικού Παρνασσού.
Στα δύο άλλα μαθήματα της 27ης Μαρτίου και 3 Απριλίου θα γίνει
παρουσίαση του έργου του Σολωμού που αναφέρεται στην επανάσταση του “21”. Με
τον τρόπο αυτό θα καταφανεί ότι, όπως με το “21” αρχίζει για την Ελλάδα μια νέα
εποχή, έτσι και με τον Σολωμό αποκαλύπτεται μια νέα ποίηση και επακολουθεί ένας
ομόφωνος θαυμασμός για την τέχνη. Η μνήμη χαρίζει ζωή, ενώ η λήξη προκαλεί
καταστροφή.
Θεόφιλος Πασχαλέρης
Βιογραφικό
Ο Θεόφιλος Πασχαλέρης, φιλόλογος με άριστη επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη
προσφορά στη δημόσια εκπαίδευση, με ύφος δωρικό, με λατρεία για την μόρφωση
της νεολαίας μας καταγράφεται ως ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στην
προσφορά γνώσης και γενικότερα παιδείας και ήθους στην νεολαία μας. Υπήρξε ο
πρώτος λόγιος εκπαιδευτικός που συνεργάστηκε με το Πνευματικό μας Συμπόσιο
“Μαθήματα Κλασσικής Παιδείας” και άνοιξε το δρόμο και έδωσε το έναυσμα
συμμετοχής σε αυτό το Συμπόσιο και πολλών άλλων εκπαιδευτικών και λόγιων

ανθρώπων της περιοχής μας. Με τις εισηγήσεις του βοήθησε και βοηθά τους πολλούς
συμπολίτες μας που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα να έρθουν σε ουσιαστική και
βαθειά γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό και τα θαυμάσια επιτεύγματά του από
τους κλασσικούς χρόνους ως τις μέρες μας.
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη 7-8 το απόγευμα στην αίθουσα ομιλιών
(Σωκράτης Μικρού) του Μαξίμειου Πνευματικού Κέντρου.
Συντονιστές οι εκπαιδευτικοί: Θεολόγης Ανδρονίδης, Νότας Θωμάς και
Χασιωτάκη Ειρήνη.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Χορηγοί: Η Α.Ε Θέρμη Σερρών (Τηλεθέρμανση)
η TOYOTA ΟΥΣΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΣΕΡΡΕΣ-ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ
και η Α.Ε ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.
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