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ΘΕΜΑ: Πνεςμαηικοί Δημιοςπγοί ηων εππών 

   Νίκορ Παζσαλούδηρ,  καθηγηηήρ θςζικήρ ζςγγπαθέαρ 
 

Ειζηγηηέρ:1. Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ, θιλόλογορ : 

ςνολική παποςζίαζη ηος Ν. Παζσαλούδη, ωρ πνεςμαηικού δημιοςπγού. 

2.Νίκορ Παζσαλούδηρ, Η εξομολόγηζη ενόρ δημιοςπγού. 

 

 

ην κάζεκα ηεο Σεηάξηεο 19 Φεβξνπαξίνπ 2020 θαη ζηε ζεηξά «Πλεπκαηηθνί 

δεκηνπξγνί ησλ εξξώλ, ζα παξνπζηάζνπκε έλαλ αμηόινγν πλεπκαηηθό δεκηνπξγό 

ησλ εξξώλ ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ζπγγξαθέα Νίθν Παζραινύδε. Πξώηνο εηζεγεηήο 

ν θηιόινγνο Εήζεο Μεηιηάγθαο. 

Ο Ν. Παζραινύδεο γελλεκέλνο ζηελ Σεξπλή εξξώλ είλαη πηπρηνύρνο 

θπζηθόο. Τπεξέηεζε επδόθηκα σο επηζηήκσλ - παηδαγσγόο ζε όιεο  ηηο βαζκίδεο ηεο 

Γεκόζηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Πέξα από ηελ άξηζηε παξνπζία ηνπ ζηα δηδαθηηθά, παηδαγσγηθά  ζπκκεηείρε 

ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πξώηα ζαλ ζπλδηθαιηζηήο 

έπαημε ξόιν πξσηαγσληζηηθό ζηελ πεξηνρή καο θαη Παλειιήληα ζηνπο αγώλεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ γηα κηα θαιύηεξε Δθπαίδεπζε θαη γηα ηνλ θιάδν ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

θπξίσο όκσο γηα ηελ θαιύηεξε παηδεία ησλ λέσλ καο. 

Αθόκα ππεξέηεζε ηελ παηδεία, ζπκκεηέρνληαο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο δηνίθεζεο 

ηνπ Ννκνύ καο κέρξη ηελ αλώηεξε ηνπ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

ζπλέβαιε όζν ιίγνη κε ην ήζνο ηα πξνζόληα θαη ηελ εξγαηηθόηεηά ηνπ ζηελ 

θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο. 

Δμαίξεηνο νηθνγελεηάξρεο κε ηελ ζύληξνθν ηεο δσήο ηνπ Φσθώ Μπηδηάλνπ 

θαη ηηο δύν θόξεο ηνπ Βηβή θαη Βαζηιεία ζαπκάζηα παηδηά, κε αλώηεξε κόξθσζε ηνπ 

έδσζαλ ηελ ραξά λα βηώζεη ην αίζζεκα κηαο πεηπρεκέλεο νηθνγέλεηαο θαη ζαλ γνληόο 

θαη ζαλ επηπρήο παππνύο. 

Πέξα από απηά ρσξίο δεκνζηόηεηα θαη θαλθάξεο αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε 

πνιύ κεξάθη θαη κόρζν ζηελ κειέηε θαη  ζηελ έξεπλα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηα 

ηζηνξηθά παξαδνζηαθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ Σεξπλήο 



θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο (Βηζαιηία) πνπ ζαλ απόηνθν είραλ ζπνπδαία γξαπηά 

δεκηνπξγήκαηα ηνπ γηα ην γισζζηθό ηδίσκα ηεο πεξηνρήο  γηα ηα παηδηθά παηρλίδηα 

ησλ παιηώλ ρξόλσλ, γηα παξαδνζηαθά  έζηκα όπσο νη ιαδαξίλεο, δεκνηηθά ηξαγνύδηα 

θαη παξαδόζεηο κπζηθέο δηεγήζεηο θαη επαγγέικαηα ηεο πεξηνρήο, ηζηνξηθά 

πεξηζηαηηθά ησλ ηαξαγκέλσλ ρξόλσλ, δηεγήκαηα θ.α. Γηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ 

απηή ηηκήζεθε από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ κε πςειή αλαγλώξηζε θαη είλαη ζηηο 

κέξεο καο ππνςήθηνο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ γηα βξαβείν  γηα ηα δηεγήκαηά ηνπ. 

Ζ Βηζαιηία είλαη κηα ζκηθνγξαθία ησλ δσληαλώλ επαξρηαθώλ θνηλσληώλ ηεο 

ρώξαο καο. Έηζη ηα γξαθόκελα γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηηο 

παξαδόζεηο έρνπλ θαζνιηθό θύξνο γηα ηα ρξόληα ηεο ζθύδνπζαο από δσή αγξνηηθήο  

επαξρίαο, έρνπλ θαζνιηθό θπξόο θαη θαζηζηνύλ ην έξγν ηνπ θπξίνπ Παζραινπδε 

«θηήκα εζαεί», γηα όιε ηελ ρώξα καο. 

ηελ παξνπζίαζε ν ίδηνο κε κηα εμνκνιόγεζε εθ βαζέσλ ζα αλαθεξζεί ζην 

κεξάθη θαη ηελ εδνλή ηνπ δεκηνπξγνύ ζηελ θνπηώδε θαη ζπζηεκαηηθή ηνπ 

πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξώζεη θαη λα θαηαγξάςεη έλα πνιύ πινύζην πιηθό. 

Μηα πλεπκαηηθή παξαγσγή πνπ θαηά ηνλ Πιάησλα ηνλ θαζηζηά αζάλαην ηνθέα 

Πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγεκάησλ δσληαλώλ γηα πάληα θαη πνιύηηκσλ θαη ζα 

δηαηεξήζνπλ άθζαξηε ηελ εηθόλα ελόο ζπνπδαίνπ αλζξώπνπ κε κεγάιε πξνζθνξά 

ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δσήο ηνπ.  

 

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 ΜΔΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ 

 

Για ηο 

Μαξίμειο Πνεςμαηικό Κένηπο 

Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ 

Φιλόλογορ 

 

 


