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Πξνο  
ηα Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο  

έξξεο 
 

ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΛΑΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ 

18η Διδακηική πεπίοδορ 2020-2021 

Μάθημα 8ο , Σεηάπηη 9 Δεκεμβπίος 2020, ώπα 7μ.μ. ζηο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Μόνο ηηλεοπηικά 

 6-7 μ.μ άββαηο Κςπιακή από ηο ΣΗΛΕΠΘΛΟΓΕ 

και διαδικηςακά 

 

ΘΕΜΑ:  Η Επανάζηαζη ηος 1821. Η έναπξη και ηα πολεμικά 
γεγονόηα ηων ππώηων εηών. 

ΕΘΗΓΗΣΗ: Γεώπγιορ Εςαγ. Κωζηούπορ, Φιλόλογορ 

Ζ ειιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ν κεγαιύηεξνο ζηαζκόο ηεο 
ηζηνξίαο ηνπ λεόηεξνπ ειιεληζκνύ, ζθξαγίδεη ηελ εζληθή πνξεία ησλ 
Διιήλσλ. Ο επηθόο απειεπζεξσηηθόο αγώλαο ηεο παιηγγελεζίαο, 
καθξνρξόληνο, άληζνο, κε θνξπθώζεηο εξσηζκνύ αιιά θαη κε πεξηόδνπο 
θάκςεο θαη θαηάπησζεο, κεηά από βαξύηαηεο ζπζίεο πέηπρε ηελ ίδξπζε 
ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη επέβαιε ηελ παξνπζία ηεο Διιάδαο, ύζηεξα 
από απνπζία αηώλσλ, ζηνλ παγθόζκην πνιηηηθό ράξηε. ηε ζπλείδεζε 
ηνπ έζλνπο έιαβε ζξπιηθέο δηαζηάζεηο θαη ελέπλεπζε ηηο επόκελεο γεληέο 
γηα δηαδνρηθέο απειεπζεξσηηθέο εμνξκήζεηο, ελώ ζε θαηξνύο δνθηκαζίαο 
ηηο εκςύρσζε γηα θαξηεξία θαη αληίζηαζε. 

ην δεύηεξν κάζεκα, εμηζηνξνύληαη ηα θπξηόηεξα πνιεκηθά 
γεγνλόηα ησλ εηώλ  1821-1823, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εδξαηώζεθε ε 
επαλάζηαζε κέζα από ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο 

 

Ο Γεώξγηνο Δπαγγ. Κσζηνύξνο, γελλήζεθε ζηε Λακία, από ηελ 
επξύηεξε πεξηνρή ηεο νπνίαο θαη θαηάγεηαη. πνύδαζε ζηε Φηινζνθηθή 
ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ππεξεηεί σο θαζεγεηήο ζην 1ν 
ΓΔ.Λ. εξξώλ. Παξαθνινπζεί γηα 9ε ρξνληά ηα καζήκαηα θιαζζηθήο 
παηδείαο θαη από ηελ πεξίνδν 2015-16 ζπκκεηέρεη θαη σο εηζεγεηήο 
παξνπζηάδνληαο 1-2 καζήκαηα ην ρξόλν. 

 



Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζε δσληαλή 
κεηάδνζε ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ην ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ εξξώλ 
(live streaming κέζα από ην θαλάιη ηνπ ΓΖ. ΠΔ. ΘΔ. εξξώλ ζην 

YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=GyJxpz9D_WU&feature=emb_title) 

νπόηε κπνξεί λα γίλεηαη θαη δσληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεζεαηέο.  
Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπσο 

πρ.  Εήζεο Μεηιηάγθαο πξώελ Γήκαξρνο εξξώλ  

https://www.facebook.com/zisis.mitliagas/  

Αλδξνλίδεο  Θενιόγνο  
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κιαζζηθή παηδεία     https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw 

θαη ηειενπηηθά 

 Υνξεγνί:  Ζ Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΗΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ 

  θαη ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. θαη ε ΑΔ ΜΔΣΡΟΝ 
ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ 
 

Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ 

Φιλόλογορ 

ςνηονιζηήρ ηων θοπέων ςλοποίηζηρ 

 

ΤΓ: Με πξσηνβνπιία ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΔΡΑ εξξώλ θ. Λεσλίδα 
Καζάπε ηα καζήκαηα ζα κεηαδίδνληαη θαη ξαδηνθσληθά θάζε Γεπηέξα 3-

4 κ.κ.. 

Σνλ επραξηζηώ Θεξκά 

Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ 

Φιλόλογορ 

https://www.facebook.com/zisis.mitliagas/
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA?fbclid=IwAR1MBRy_FIhc8Z3C0iFbKVriTZDECiu9TPJkAHg0fD9ZTXSSlV8C6lRRZAk

