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Πξνο  

ηα Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο  

έξξεο 
 

ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΛΑΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ 

17η Διδακηική πεπίοδορ 

Μάθημα 17
ο
 , Σεηάπηη 5 Φεβποςαπίος 2020, ώπα 7:00μμ.  

ζηη Μαξίμειο Πνεςμαηικό Κένηπο 
 

ΘΕΜΑ: Η Σπαγωδία ηος Εςπιπίδη   «Ελένη» 

   ΕΘΗΓΗΣΗ: Δήμηηπα  Σομαπά, θιλόλογορ 
 

Μηα εθ λένπ «αλάγλσζε» ηεο Διέλεο ηνπ Δπξηπίδε ζηελ επνρή καο 

είλαη όλησο πξόθιεζε , κηαο θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο νκώλπκεο 

ηξαγσδίαο όπσο ην «θαίλεζζαη» θαη ην «είλαη» ε αιήζεηα θαη ην ςέκα ,ν 

πόιεκνο θαη ε εηξήλε ,νη ζενί θαη ν ζεόο θ.α. είλαη δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινύλ θαη ζήκεξα θαη πξνβιεκαηίδνπλ πνιινύο . 

Ση έρεη λα πεη άξαγε ε Διέλε ηνπ Δπξηπίδε   ζηελ 2500 ρξόληα κεηά  

εηθνλνθξαηνύκελε  θνηλσλία καο ; Ση έρεη λα πεη γηα ηελ ςεύηηθε 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζ’ έλα βαζκό κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βηώλνπκε 

όινη καο; ; Ση έρεη λα πεη γηα ηνπο κεραληζκνύο αιινηξνίσζηο καο θαη 

παγίδεπζεο ζηηο εληππώζεηο ; Ση έρεη λα πεη γηα ηνπο ζύγρξνλνπο ζθαγείο 

ησλ ιαώλ ;…. 

θνπόο ηελ εηζήγεζεο απηήο είλαη, θαηά ηεζηρνξν,  λα βνεζήζεη ην 

αθξναηήξην , κε εξγαιείν ηνλ κύζν γηα  ηελ Διέλε θαη ην ιόγν ηνπ 

Δπξηπίδε , λα θάλεη  ηηο δηθέο  ηνπ πξνεθηάζεηο , λα κπεη ζε κηα 

βησκαηηθή δηεξγαζία – ζην κέηξν  πνπ απηό είλαη εθηθηό – λα αλνίμεη κηα 

ραξακάδα θσηόο ζην ζθνηάδη ηνπ λνπ  καο  ώζηε λα γίλεη αθνξκή γηα 

αλαθαίληζε ηνπ λνπ θαη απεγθισβηζκνύ καο από όηη εκπνδίδεη λα 

δεηνύκε ηε δσή , ηελ όλησο ΕΩΖ!    



Ζ Γήκεηξα Σνκαξά κε εμαηξεηηθέο ζπνπδέο ζηελ Φηινζνθηθή 

Θεζζαινλίθεο ππήξμε εθπαηδεπηηθόο παηδαγσγόο κε κεγάιε αγάπε θαη 

κεγάιε πξνζθνξά ζηε κόξθσζε ηεο λενιαίαο καο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ πςειώλ ηδαληθώλ ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ.  

Παξάιιεια κε ηα δηδαθηηθά  ηεο θαζήθνληα αζρνιήζεθε νπζηαζηηθά 

κε ην ζέαηξν θαη ηε ζεαηξηθή παηδεία ηεο λενιαίαο καο. Μέζα ζηε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο είλαη θαη γξαπηά δεκηνπξγήκαηα γηα ηελ Διιεληθή 

Γξακκαηεία, όπσο πρ. Ζ ηξαγσδία «Διέλε» ηνπ Δπξηπίδε, ηε ζεκαζία 

θαη ηελ αμία ηεο νπνίαο ζα καο παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά ζην κάζεκα ηεο 

Σεηάξηεο 5 Φεβξνπαξίνπ.  

 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 Δηξήλε. 

 Ζ είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε. 

 Υνξεγνί:  Ζ Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 

 ε TOYOTA ΟΤΣΡΗΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ 

  θαη ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Δ θαη ε ΑΔ Μέηξνλ Απηνκαηηζκνί 

 

Για ηο 

Μαξίμειο Πνεςμαηικό Κένηπο 

Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ 

Φιλόλογορ 

 

 
 


